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NOT  DE SEDIN  
COLEGIU PREFECTURAL 

 
 

În data de 30 august 2017, ora 10.00, la Sala 200 din cadrul  Palatului 

Administrativ a avut loc şedinta Colegiului Prefectural, aferent  lunii august 

2017, prezidat  de c tre doamna Prefect Ioana M d lina Lupea i de 
Subprefectul jude ului, domnul Emil Dr g nescu. 

La lucr rile şedintei au participat membrii Colegiului Prefectural stabili i 
prin Ordin al Prefectului şi invita ii permanen i – reprezentan ii structurilor din 
teritoriu ale ministerelor şi celorlalte organe ale administra iei publice centrale. 

    Doamna Prefect Ioana M d lina Lupea, a deschis şedinta prezentând 
ordinea de zi:  

 Raportul privind rezultatele obtinute de elevi la Evaluarea nationala  si 

Bacalaureat , inregistrate la nivelul judetului Prahova; 

 Program de masuri pentru reducerea absenteismului,a riscului de abandon 

scolar, a diminuarii fenomenului de violenta si a cresterii sigurantei elevilor 

in mediul scolar; 

 Analiza privind reducerea timpului de r spuns în situații de urgenț ;  
 Registrul de capabilit ți. Harta capabilit ți; 
 Analiza zonelor critice afectate de alunec ri de teren. 
 Principalele activit ți de gospod rire a apelor desf urate la nivelul Secției 

de Gospod rire a Apelor Prahova ; 
 Asigurarea exploatarii în siguranț  a construcțiilor hidrotehnice din 

infrastructura Secției de Gospod rire a Apelor Prahova. 
 Activitatea de întreținere a cursurilor de ap  i a lucr rilor hidrotehnice din 

cadrul Secției de Gospod rire a Apelor Prahova. 
               Primele dou  puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de 

domnul Nicolae Angelescu, Inspector colar General ( materialul anexat). 

                 Analizând rezultatele la nivelul fiec rei unit ți colare, se observ  c , 
din cele 161 de unit ți cu absolvenți de clasa a VIII a , un num r de 44 de 
unit ți au procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 de 100%( anexa 1). Cel 
mai mic   procent este de 20% , înregistrat de coala Gimnazial  Candiano 
Popescu Ploie ti. 



              Rezultatele (94,15% note peste 5 la limba român  şi 79,09 % la 
matematic ) reflect  un nivel de preg tire al elevilor peste media pe tar .În 
ierarhia realizat  de MEN dup  procentele mediilor obținute  la Evaluarea  
Național , județul Prahova  se situeaz  pe locul 4. 
              Subiectele pentru probele Evalu rii, elaborate în cadrul C.N.E.E., au 
fost formulate clar, în strict  concordan  cu programele şcolare şi cu temele 
selectate din programa şcolar , având un nivel de dificultate gradat (simplu, 
mediu, complex); baremele de evaluare şi notare au fost bine defalcate, 
asigurând o notare unitar ,  astfel încât rezultatele pe tranşe de medii au permis 
o ierarhizare corect  a candida ilor.  
             Rezultatele Evalu rii Na ionale   reflect  în mod real nivelul de 
preg tire al elevilor, dar credem c  exist   resurse insuficient exploatate de 
îmbun t ire a  acestora: o organizare mai eficient  a lec iilor, o monitorizare 
permanent  a preg tirii pentru examen, aplicarea de programe ameliorative,în 
special la colile din rural , utilizarea mai strict  a criteriilor de performan  în 
acordarea calificativelor. 
              În ceea ce prive te rezultatele obținute la examenul de bacalaureat 
organizat în sesiunea iulie 2017, în func ie de anul şcolar în care au absolvit 
studiile liceale, 3652 candida i promova i provin din promo ia 2016-2017 (84.15 
%, rat  de reuşit ), iar 207 de candida i provin din promo iile anterioare 
(34.73%, rat  de reuşit ). Num rul mediilor de 10 a fost acela i ca anul trecut  
(2 medii de 10). 
            La nivel național, județul Prahova s-a situat pe locul nou  la 

promovabilitate. Rata final  de promovare în Prahova este de 78.18 % peste 
media pe tar  de 72.87%. 
            În total, au fost depuse 1500 contesta ii, în sc dere comparativ cu 

sesiunea iunie-iulie a anului trecut (1659). Cele mai multe contestații - 607 - s-
au înregistrat la proba scris  de Limba şi literatura român .  
             Au fost 5 candidati eliminati pentru tentativ  de fraud  ( 4 candidați 

in 2015, 3 candidați in 2014, 10 candida i în 2013, 3 candida i în 2012, 7 
candida i în 2011 si 14 de candida i  în 2010 la probele scrise) 
             Fiecare echip  managerial  din liceele jude ului nostru va analiza atât 

modul de organizare şi desf şurare a examenului de bacalaureat 2017 la 
consf tuirile de început de an şcolar, cât şi corectitudinea activit ii depuse de 
profesorii evaluatori, asisten i şi membrii în comisii. Consiliile profesorale şi 
colectivele de catedr  vor lua în discu ie rezultatele ob inute de c tre elevi cu 
exemplific ri concrete. 
              Demersurile I.S.J.Prahova pentru reducerea absentesimului, a riscului 
de abandon scolar, a diminuarii fenomenelor de violenta si a cresterii sigurantei 
elevilor in mediul scolar,atat in anii scolari trecuti cat si in anul ce urmeaza sa 
inceapa,  se dezvolta dup  patru directii:  



- Activitati comune de instruire, consiliere si indrumare realizate alaturi de 
CCD Prahova, CJRAE/CJAPP Prahova ; 

- Accesarea fondurilor comunitare europene prin  proiecte dedicate 
diminuarii fenomenelor de abandon si violenta in mediul scolar;  

- Crearea unui cadru de interventie comun cu institutiile abilitate in 
monitorizarea si prevenirea fenomenelor de violenta; 

- Proiectarea   Planului de scolarizare in acord cu nevoile identificate ale 
grupului-tinta  ( persoane care nu au finalizat invatamantul obligatoriu). 
     La finalul prezent rii, doamna Prefect a subliniat faptul c  la nivelul 

județului Prahova exist  54 cladiri în care se desf oar  activit ți scolare, 
neavizate de c tre Inspectoratul pentru Situații de Urgenț , i 9 unitați de 
înv țamânt care nu dețin autorizații de funcționare de la Direcția de S n tate 
Public , în principal din cauza lipsei apei potabile curente în localitate. Pe de 
alt  parte a ar tat c  este necesar s  fie actualizat Planul comun de acțiuni 
privind cre terea gradului de siguranț  a elevilor i personalului didactic în 
incinta i în zonele adiacente unit ților de înv ț mânt preuniversitar aferent 
anului colar 2017-2018.    

               Urm toarele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de 

domnul Elisei Dumitru, Inspector ef Adjunct al  Inspectoratului pentru Situatii 

de  Urgenta “Serban Cantacuzino “ al judetului Prahova ( materialul anexat). 

               În vederea alc tuirii registrului de capabilit ți, a fost necesar  
completarea formularelor cu toate tipurile de capabilit ți (umane i materiale), 
datele i informațiile au fost introduse de c tre personalul I.S.U.J în aplicația 
informatic  dezvoltat  în cadrul proiectului RO-RISK care dispune de 

funcționalit țile necesare constituirii Registrului Național de Capabilit ți; acesta 

se actualizeaz  periodic, rug mintea domnului Inspector ef Adjunct fiind ca 
reprezentanții instituțiilor cu responsabilit ți în domeniu s  informeze de îndat  
cu privire la orice modificare ap rut  în infomațiile precizate în formularele mai 
sus menționate. 

               În anul 2014 prin H.G. nr. 667/2104 şi H.G. nr. 805/2014 pentru 

înl turarea efectelor calamit ilor naturale produse in jude ul Prahova, a fost 
aprobat  alocarea sumei de 19919 mii lei, reprezentând 9% din suma prev zut  
la nivel na ional. 

              În anul 2016 prin H.G. nr. 468/2016 şi H.G. nr. 975/2016 pentru 

înl turarea efectelor calamit ilor naturale produse in jude ul Prahova, a fost 
aprobat  alocarea sumei de 62.122 mii lei, reprezentând 13% din Fondul de 

interven ie la dispozi ia Guvernului, prev zut in bugetul de stat pe anul 2016.  



           La nivelul jude ului Prahova sunt disponibile 6 construc ii uşoare din 
elemente modulate amplasate astfel: în localitatea Gornet - 3, Breaza - 2 şi 
Sângeru – 1 (locuit ), func ionale, dar cu nevoi de repara ii, putând fi relocate în 
raport de necesit ile popula iei afectate de fenomenele 

meteorologice/geologice.   

          La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgenț  “Şerban 
Cantacuzino” al jude ului Prahova pentru cele 4369 situa ii de urgen  la care s-
a ac ionat în anul 2016, echipajele specializate din cadrul structurilor de 

interven ie au înregistrat un timp mediu de r spuns de 12,38 minute. De 

asemenea, pentru cele 9713 situa ii de urgen  la care s-a ac ionat în anul 2016 
echipajele specializate SMURD au înregistrat un timp mediu de r spuns de 11,04 
minute. Pentru reducerea timpului de r spuns în situații de urgenț  au fost 

identificate şi prioritizate localit ile de pe teritoriul jude ului, prin redistribuirea 
for elor şi mijloacelor existente la nivelul Inspectoratului. 

      Ultimele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul 

Gheorghe Ciurea, Directorul Sistemului de Gospod rire a Apelor Prahova           

(materialul anexat). Pentru funcƫionarea în bune condiƫii şi la parametrii optimi a 
lucr rilor hidrotehnice din administrare, pentru anul 2017 Programul de 

Gospod rire a Apelor are prev zute cheltuieli în valoare de 10.217,175 mii lei. 

    Volumul total, programat şi realizat, al cheltuielilor din Programul de 
Gospod rirea Apelor pentru primul semestru al anului 2017, este:  
- programat = 5039,041 mii lei 
- realizat = 5032,132 mii lei 
- procent = 99.86 % 
             În încheiere, doamna Prefect i-a solicitat domnului Director Ciurea s  
informeze Inspectoratul pentru Situații de Urgenț  cu privire la investițiile ce se 
vor derula pân  la finele anului 2017 pentru punerea în siguranț  a lucr rilor  
hidrotehnice, dup  care a mulțumit tuturor celor prezenți la edinta pentru 
prezenț .  
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