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NOT DE SEDIN
COLEGIUL PREFECTURAL
În data de 18 iulie 2018, ora 10.00, la sediul Institu iei Prefectului - Judetul Prahova a
avut loc şedinta Colegiului Prefectural prezidat de c tre Prefectul jude ului, doamna Ioana
M d lina Lupea.
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 şedința prezentand ordinea de zi:
 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
30.06.2018;Stadiul realizarii Programului de Ocupare si a indicatorilor de performanta la
data de 30.06.2018;
 Instrumente inovative si de modernizare a activitatilor SPO utilizate in vederea eficientizarii
serviciilor oferite somerilor si angajatorilor;
 Stadiul implementarii proiectelor cu finantare europeana.
 Problemele întâmpinate în activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca
Prahova
 Principalele activit ți de gospod rire a apelor desf șurate 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 și a lucr rilor hidrotehnice din cadrul Secției
de Gospod rire a Apelor Prahova.
 Analizarea
stadiului implement rii Planului de acțiune în vederea implement rii
Programului de Guvernare 2018-2020, la nivelul județului Prahova, pentru semestrul I
2018.
 Informare privind activit țile de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea
integrit ții în rândul personalului care ocup funcții de conducere conform prevederilor
Ordinului M.A.I. nr.62/2018
dup care a dat cuvântul reprezentantului Direcției Generale Anticorupție-Serviciul
Județean Anticorupție Prahova pentru a prezenta informarea anexat . Ca o completare a
acesteia, s-a precizat faptul c la inițiativa oric rei entit ți ( instituție public , unitate de
înv ț mânt, O.N.G-uri, mediul de afacei, societate civil , asociații, fundații, etc.) reprezentanții
Serviciul Județean Anticorupție se pot deplasa pentru organizarea unor activit ți cu caracter
preventiv pentru promovarea integrit ții și de implementare a m surilor de prevenire a
corupției.
Primele patru puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de doamna Cristina
Stoichici, Directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova.
Au fost descrise m surile active conform OUG nr.60/2018: m suri adresate angajatorilor,
stimularea ocup rii tinerilor, stimularea ocup rii șomerilor, stimularea uceniciei și stagiaturii,
acompaniament social pentru tinerii marginalizați.

În vederea realizarii indicatorilor prev zuți în Strategia National de Ocupare a
Fortei de Munca 2014-2020, pe semestrul I, au fost oferite servicii de mediere a locurilor de
munc vacante, servicii de informare și consiliere profesional , formare profesional , servicii
de consultanț și asintenț pentru începerea unei activit ți independente sau pentru inițierea
unei afaceri. Obiectivul “Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în c utarea unui
loc de munc ” s-a realizat prin completarea veniturilor salariale, stimularea mobilit ții forței de
munc , subvenționarea locurilor de munc , promovarea particip rii pe piața muncii a tinerilor
cu risc de marginalizare social. Instrumente inovative si de modernizare a activitatilor
serviciilor publice de pcupare utilizate in vederea eficientizarii serviciilor oferite somerilor si
angajatorilor sunt: sistemul informatic compus din portal și ecardProffesional, aplicația
informatic DANTES prin intermediul c reia se ofer asistenț celor interesați s își deschid o
activitate antreprenorial , baza de date pentru tinerii NEET, Promotor Laboral (toate
informațiile prezentate se reg sesc în materialele anexate). La punctul “Problemele
întâmpinate în activitatea instituției” doamna director a subliniat faptul c din 52 de posturi
aprobate în organigram , sunt ocupate 48, fiind imperios necesar și ocuparea celorlalte
ținând cont de atribuțiile instituției și de num rul în creștere a proiectelor cu finanțare
extern .
Urm toarele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul
Gheorghe Ciurea, Directorul Sistemului de Gospod rire a Apelor Prahova.
S.G.A Prahova are în administrare:
 2 baraje cu rol de atenuare a undelor de viitur şi alimentarea cu ap a popula iei şi
industriei ( baraj Paltinu şi baraj M neciu ) precum şi un baraj de priz ( baraj
Nedelea);
 26,986 km diguri de ap rare împotriva inunda iilor;
 1786 km cursuri de ap ;
 239,315 km consolid ri de maluri şi regulariz ri;
 7 cantoane de exploatare.
Pentru funcționarea în bune condiții i la parametrii optimi a lucrărilor hidrotehnice din
administrare pentru anul 2018 s-a propus un Program de Gospodărire a Apelor de
11.574,947 mii lei.
Volumul total, programat i realizat, al cheltuielilor din Programul de Gospodărire a Apelor
pentru primul semestru al anului 2018, este:
 - programat = 5415,073 mii lei
 - realizat = 5411,419 mii lei
 - procent = 99,93 %
Investiții
 Instalare aparatură seismică pentru monitorizarea seismicității locale i regionale la
Baraj Măneciu
 Instalare aparatură seismică pentru monitorizarea seismicității locale i regionale la
Baraj Paltinu
În perioada, 07.06 - 30.06.2018, pe teritoriul Judeţului Prahova s-au înregistrat
precipitaţii abundente sub forma de ploaie, producându-se creşteri de debite pe râurile
interioare i afluenți de ordin inferior ai acestora, formațiuni torențiale, văi/vâlcele, văi
nepermanente şi scurgeri de pe versanţi. Au fost afectate localitățile: Poiana Câmpina,
Starchiojd, Cera u, Drajna, Bătrâni, otrile, Valea Doftanei, Telega, Tei ani i Măgureni.
Debitele de pe râurile Doftana şi Teleajen au fost reţinute în lacurile de acumulare Paltinu şi
Măneciu din administrarea A.N.A.R-Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa – Sistemul
de Gospodărire al Apelor Prahova, acest aspect conducând la atenuarea undelor de viitură i

preîntâmpinare producerii de pagube în localitățile situate în special în sudul Județului
Prahova.În continuare sunt necesare acțiuni de con tientizare a populației asupra riscului
inundațiilor.Este necesară efectuarea de instruiri ale agenţilor de inundaţii şi a personalului de
conducere a primăriilor de pe raza Judeţului Prahova, în vederea respectării fluxului
informaţional conform prevederilor Ordinului Comun nr. 1422/192/2012 al M.M.P./M.A.I.
Conform prevederilor Hotărâri nr. 188/2002 actualizată prin care au fost adoptate norme
privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cetățenii trebuie să î i
racordeze imobilele la reţelele de canalizare:
 până la data de 31 decembrie 2013, zonele de aglomerări umane cu mai mult de
10.000 l.e.;
 până la data de 31 decembrie 2018, zonele de aglomerări umane cuprinse între 2.00010.000 l.e.;
Termenele pot fi modificate prin ordin al autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor. Verificarea respectării acestor termene cade în
sarcina primarilor.
În încheierea subiectului doamna Prefect a mulțumit conducerii S.G.A.
i
I.S.U.Prahova pentru implicarea din perioada 26 iunie-14 iulie când pentru județul Prahova au
fost emise peste 20 coduri galbene de furtună i hidrologice.
Stadiul realiz rii Planului de acțiune în vederea implement rii Programului de Guvernare
2018-2020, la nivelul județului Prahova, pentru semestrul I 2018 a fost analizat de doamna
Prefect M d lina Lupea împreun cu fiecare conduc tor de instituție a c rei activitate se
pliaz pe Programul de Guvernare. Majoritatea instituțiilor si-au indeplinit indicatorii propuși a
fi realizați în primul semestru, discuțiile purtate f când referire la indicatorii:
•

Num r de contracte încheiate de CAS Prahova cu furnizorii de servicii medicale. A
reieșit un deficit al medicilor. Dac pentru medicii de familie s-a stabilit un necesar de
380 medici/ județ si Casa Județean de Asigur ri de S n tate a incheiat contract cu
368 de medici, pentru medicii specialisti este un deficit mult mai mare și anume: la un
necesar de 650 medici s-a incheiat contract cu 432 de medici.Doamna Prefect a ar tat
c odat cu creșterile salariale din domeniul sanitar, speranța este ca personalul
medical s r mân în țar . Directorul adjunct al CAS Prahova a opinat c este nevoie
ca și investițiile în spitale/ medicina de familie s creasc astfel încât medicii s fie
convinși s r mân s lucreze în țar ;

•

Identificarea suprafețelor de fond forestier f r contracte de administrare/servicii
silvice. Garda Forestiera Ploiești și-a propus pentru anul 2018 asigurarea a 200
contracte/8000 ha. În semestrul 1 au realizat 21 contracte/220 ha, cauza identificat
fiind dificultatea identific rii proprietarilor în teren.
Concluzia desprins în urma dezbaterilor a fost c acțiunile prev zute în Plan au fost
realizate, în cele mai multe cazuri indicatorii fiind dep șiți în procent semnificativ,
doamna Prefect atr gând atenția asupra rigurozit ții stabilirii acestora în Planul anual,
astfel încât pe viitor s fie mai bine corelați indicatorii propuși cu cei realizați.

În încheiere ședinței, doamna Prefect Ioana M d lina Lupea a mulțumit membrilor
Colegiului Prefectural pentru implicarea în implementarea Programului de Guvernare 20182020, la nivelul județului Prahova, în semestrul I 2018 .
CONSILIER,
Daniela LAMBA

