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În data de 28 iulie 2017, ora 10.00, la Sala 200 din cadrul Palatului Administrativ a
avut loc şedinta Colegiului Prefectural, aferent lunii iulie 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:
 Rezultatele activitatii de control desfasurate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca, in
cursul semestrului I 2017;
 Rezultatele activitatii de control în domeniul securit ții i s n t ții în munc desf urate în
semestrul I 2017;
 Aspecte relevante referitoare la subiectul activ al contravențiilor constatate de c tre
inspectorii de munc în cazul persoanelor care desf oar activit ți economice în baza
prevederilor OUG nr.44/2008 privind desf urarea activit ților economice de c tre
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile familiale i nout ți
legislative din domeniul de competenț al Inspecției Muncii.
 Prezentarea caracteristicilor si descrierea beneficiilor de asistenta sociala la nivelul
judetului Prahova;
 Rezultatele campaniilor nationale de control desfasurate de compartimentul de Inspectie
Sociala;
 Modific rile legislative din ultima perioad de timp, i impactul lor asupra beneficiarilor i
al bugetului.
 Stadiul realizarii Strategiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca 2014-2020, precum si
a Strategiei Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020 la data de
30.06.2017;
 Stadiul realizarii Programului de Ocupare si a indicatorilor de performanta la data de
30.06.2017;
 Instrumente inovative si de modernizare a activitatilor SPO utilizate in vederea eficientizarii
serviciilor oferite somerilor si angajatorilor.
dup care
i-a informat pe membrii Colegiului Prefectural cu privire la comisiile
mixte constituite la nivelul Instituției Prefectului pentru verificarea:
1. modului de aplicare si respectare a actelor normative in vigoare de catre unitatile de
vanzare cu amanuntul, inclusiv unitatile de alimentatie publica din zonele turistice ale
judetului Prahova,in scopul protejarii sanatatii si sigurantei populatiei din zonele
turistice ale judetului Prahova;
2. aspectelor semnalate în 3 petiții referitoare la cre terea animalelor în ad posturi
neconforme amplasate în apropierea locuințelor;

3. modului de aplicare si respectare a actelor normative in vigoare de catre societatile
comerciale cu activitate in domeniul alimentar din Hale i Piețe Ploie ti S.A.
În scopul cresterii capacitatii institutionale pe linia indeplinirii obiectivelor
guvernamentale i în contextul necesit ții respect rii recomand rilor formulate de c tre
Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne, doamna Prefect a reamintit faptul c
inform rile i rapoartele prezentate în cadrul Colegiului Prefectural este necesar s cuprind în
mod obligatoriu i stadiul realiz rii acțiunilor stabilite prin Planul de acțiuni pentru realizarea în
județ a obiectivelor din Programul de Guvernare, însoțit de programe de m suri pentru
îmbun t țirea implement rii acestuia.
Primele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de doamna Dumitra
Ionescu, Inspector ef al Inspectoratului Teritorial de Munca ( materialul anexat).
Concluzia doamnei Prefect cu privire la rezultatele activitatii de control în domeniul
rela iilor de munc desf urate în semestrul I 2017 au fost c de i num rul angajatorilor
controlați a crescut în primul semestru 2017 faț de semestrul I 2016, de la 1197 la 1308,
num rul angajatorilor sancționați a sc zut de la 196 la 182, rezultând faptul c activitatea de
prevenție prestat de inspectorii ITM i-a atins scopul.
În ceea ce priveşte stadiul realiz rii ac iunilor stabilite prin planul de ac iuni pentru
realizarea în jude a obiectivelor din programul de guvernare 2017-2020 s-a ar tat c
principalul obiectiv urm rit este “Combaterea muncii nedeclarate (f r forme legale)”. În
cursul semestrului I au fost efectuate 1219 controale cu acest obiectiv ceea ce înseamn un
procent de 93% din totalul controalelor efectuate. De asemenea s-au desf şurat 3 campanii
na ionale privind combaterea muncii nedeclarate, iar lunar, campania “ o zi pe s pt mân ” în
domenii de activitate ce înregistreaz o inciden crescut a muncii nedeclarate. Începând cu
luna iunie 2017, în vederea realiz rii obiectivelor specifice şi a realiz rii ac iunilor stabilite prin
Planul de actiuni pentru realizarea în jude a obiectivelor din programul de guvernare, a fost
demarat
“Ac iunea de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii
nedeclarate în munc declarat ”.
Urm toarele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul Narcis
Toboc, Directorul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala ( materialul anexat).
Concluzia desprins de doamna Prefect referitoare la beneficiile sociale a fost c
atât num rul cât i cuatumul acestora a crescut în ultima perioad de timp iar problema
fraudelor privind indemnizația de cre tere a copilului se afl în atenția Ministerului Muncii i
Justiției Sociale.
Ultimele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de doamna Cristina
Stoichici, Directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova ( materialul
anexat). Cel mai important aspect privind ocuparea forței de munc este faptul c omajul în
județul Prahova a sc zut la 2,7%; de asemenea în sc dere este i num rul omerilor.
În încheiere, doamna Prefect i-a anunțat disponibilitatea ca în situația în care la
nivelul instituțiilor publice ar exista teme de interes pentru cet țeni, Instituția Prefectului s
organizeze, în colaborare cu acestea, conferințe de pres , dup care a mulțumit tuturor celor
prezenți la edinta pentru prezenț .
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