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În data de 20 decembrie 2017, ora 14.00, la Sala 200 din cadrul  Palatului 
Administrativ a avut loc şedinta Colegiului Prefectural, aferent  lunii decembrie 
2017, prezidat  de c tre doamna Prefect Ioana M d lina Lupea și 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:  

 Casa Corpului Didactic Prahova- Misiune, func ii şi domenii de activitate;  
 Programe de formare continu   acreditate şi avizate de Ministerul Educa iei 

Na ionale, adresate cadrelor didactice din înv mântul preuniversitar, 
organizate  şi desf şurate de Casa Corpului Didactic Prahova; 

 Proiecte/parteneriate  ale Casei Corpului Didactic Prahova. 
 Informatii privind organizarea, structura si modul de functionare al Casei de 

Pensii Prahova; 
 Date statistice la nivelul judetului Prahova privind structura pensionarilor in 

anul 2017; 
 Acordarea , in anul 2017, la nivelul Casei Judetene de Pensii Prahova a 

biletelor de tratament balnear; 

 Proiect de Hot râre a Colegiului Prefectural privind aprobarea Planului comun 
de actiuni ce vor fi intreprinse in judetul Prahova pentru protejarea sanatatii 
si sigurantei populatiei  in perioada premergatoare si in timpul Sarbatorilor de 
iarn ; 

 Informare prezentat  de Direcția General  Anticorupție-Serviciul Județean 
Anticorupție.     

dup  care a dat cuvântul domnului Sabin Alexandrescu reprezentantul Direcției 
Generale Anticorupție-Serviciul Județean Anticorupție, care a menționat 
atribuțiile Serviciului, punând accent pe rolul de prevenție exercitat de angajații 
acestuia, și a pus la dispoziția membrilor Colegiului Prefectural datele de contact 
în vederea transmiterii oric ror neconformit ți sesizate în comportamentul 
angajaților din subordine. 



         Primele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de Directorul 
Casei Corpului Didactic Prahova, doamna Mariana Cazan ( materialul anexat). 
Astfel, au fost prezentate:statutul CCD, viziune si misiunea CCD, funcțiile CCD, 
filialele CCD, oferta de formare continua,  programele de formare profesionala, 
pe categorii si numar de absolventi, programe de formare acreditate si avizate, 
activitati metodice, științifice și cultural, proiecte/parteneriate educationale, 
obiectivele și priorit țile CCD. 
           Urm toarele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de 
purt torul de cuvânt al Casei Județene de Pensii, domnul Iulian Boțoc            
( materialul anexat). 

La data de 31 octombrie 2017, in evidenta Casei Judetene de Pensii Prahova 
se aflau     241.576 beneficiari, din care:  
 197.242 pensionari de asigurari sociale de stat; 

 7.306  pensionari din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor; 
 36.706 beneficiari de legi speciale; 

 322 pensionari accidente de munca si boli profesionale. 

A. Pensionari de asigurari sociale de stat – 197.242, din care: 

 beneficiari de pensie pentru limita de varsta: 148.176; 
 beneficiari de pensie anticipata 561; 

 beneficiari de pensie anticipata partiala: 2.586; 
 beneficiari de pensie de invaliditate: 21.355; 

 beneficiari de pensie de urmas: 24.564. 
B. Pensionari din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor  –  7.306, din 

care: 

 beneficiari de pensie de limita de varsta: 7.041; 
 beneficiari de pensie de invaliditate: 17; 
 beneficiari de pensie de urmas: 248. 

C. Beneficiari de legi speciale -36.706. 
D. Beneficiari de pensie accidente de munca si boli profesionale 322. 

        In judetul Prahova, aproximativ 15.000 de angajatori depun lunar 
declaratii privind evidenta nominala a asiguratilor, astfel incat in luna octombrie 
2017 in medie, lunar, se aflau 210.887 asigurati pe baza de declaratii nominale 
de asigurari sociale. 
         In luna octombrie 2017, la nivelul judetului Prahova, raportul de 
dependenta salariat / pensionar este de 1,07  salariati la 1 pensionar. 
        Pentru obtinerea biletelor de tratament balnear, in cursul anului 2017 au 
fost inregistrate la nivelul Casei Judetene de Pensii Prahova 13.526 cereri, și i-au 
fost repartizate 6.916 bilete de tratament. 
         Pentru cresterea gradului de satisfactie a solicitantilor de bilete de 
tratament balnear, in cursul anului 2017, s-a solicitat permanent Casei Nationale 
de Pensii Publice suplimentarea numarului de bilete de tratament alocat Casei 
Judetene de Pensii Prahova. Astfel, peste numarul total de bilete de tratament 



alocat initial (6.016 bilete) s-a reusit  suplimentarea cu 900 de bilete de 
tratament balnear, respectiv o crestere cu 15 % fata de repartitia initiala. 
          În încheiere, doamna Prefect a prezentat proiectul Hot rârii  Colegiului 
Prefectural  pentru aprobarea “Planului comun de actiuni ce vor fi intreprinse in 
judetul Prahova pentru protejarea sanatatii si sigurantei populatiei  in perioada 
premergatoare si in timpul Sarbatorilor de iarn ” dup  care l-a supus votului, 
acesta fiind aprobat în unanimitate. 

          La finalul ședinței doamna Prefect i-a invitat pe toți cei prezenți s  
participe la evenimentele organizate cu ocazia zilei Victoriei Revoluției Române 
din 22 decembrie 1989, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru colaborarea 
foarte bun  cu Instituția Prefectului, din anul 2017, și le-a urat tuturor S rb tori 
fericite. 
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