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NOT DE SEDIN
COLEGIUL PREFECTURAL
În data de 20 iunie 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:
 Analiza privind cre terea capacit ții de r spuns în situații de urgenț i urgențe medicale;
 Analiz privind cre terea rezilienței comunit ților în situații de urgenț ;
 Rolul autorit ților județene în gestionarea situațiilor de urgenț conform Hot rârii
nr.557/2017, privind managementul tipurilor de risc.
 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 anul 2017 i impactul lor asupra beneficiarilor i al bugetului;
 Problemele întâmpinate în activitatea Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala
 “Campionii României”-un program național implementat pentru promovarea sportului în
coli, lice, universit ți;
 Activit ți de tineret desf urate în anul 2017;
 Situația primirilor în centrele de agrement din județul Prahova în anul 2017. Principalele
categorii de tabere i activit ți de turism pentru tineret organizate în centrele de
agreement din județ, în anul 2017;
 Problemele întâmpinate în activitatea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret
Primele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul Mihai Dr gan,
Inspector ef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Serban Cantacuzino “ al judetului
Prahova.
Au fost prezentate cele 16 structuri de interven ie:
 2 Detaşamente de Pompieri în municipiul Ploieşti
 câte unul în municipiul Câmpina, oraşele Sinaia, Mizil şi V lenii de Munte
 4 g rzi de interven ie în localit ile B icoi, Urla i, M neciu şi Sl nic
6 puncte de lucru în localit ile Plopeni, Valea Doftanei, Apostolache, Cheia, Lip neşti şi
Comarnic
Puncte de lucru propuse pentru a fi înfiin ate în perioada urm toare : Filipe tii de P dure,
balta Doamnei i Pucheni Mari.
Servicii de Voluntariat în Situații de Urgenț propuse pentru a fi înfiin ate în perioada
urm toare : Secaria, Gorgota , Gherghița, Pose ti

A fost prezentat tehnica de intervenție modern existent la nivelul I.S.U. Prahova.
Exemple de activit i specifice care se îndeplinesc în cadrul func iilor de sprijin:
 Descarcerare, deblocare c i de acces
 Acordarea de ajutoare de prim necesitate
 Asigurarea energiei pentru iluminat, înc lzire şi alte utilit i
Toate informațiile prezentate se reg sesc în materialele anexate.
Urm toarele patru puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul Narcis
Toboc, directorul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Prahova.
Au fost prezentate principalele pl ți pe tipuri de beneficii cu num r mediu lunar i sume
totale pl tite în anul 2017.
În anul 2017 s-au organizat i desf urat 8 campanii tematice de control care au vizat
atât verificarea modulului de acordare a beneficiilor de asistenț social , cât i respectarea
standardelor minime de calitate în furnizarea serviciilor sociale i promovarea i respectarea
drepturilor persoanelor cu dizabilit ți
Acțiunile de control, evaluare i consiliere au un impact pozitiv asupra entit ților evaluate,
acestea con tientizând, în mare m sur , necesitatea funcțion rii în acord cu cerințele actelor
normative i consecințele nerespect rii lor.
Prin HG nr. 559/2017 au fost aduse complet ri i modific ri reglement rilor privind
acordarea principalelor beneficii de asistenț social , printre care:
 Cererea unic dac se solicit concomitent mai multe beneficii de asistenț social
(VMG, ASF, AIL i ASC, ICC);
 Încetarea obligativit ții depunerii trimestriale a declarației pe proprie r spundere de
c tre titularii de VMG i/sau ASF, verificarea revenind în totalitate UAT prin efectuarea
de anchete sociale semestriale sau ori de câte ori este nevoie. Totu i, beneficiarii au
obligația de a anunța în termen de 15 zile orice modificare intervenit în veniturile sau
componența familiei;
 La menținerea în plat a beneficiarilor de VMG, a fost eliminat obligativitatea
prezent rii trimestriale a adeverinței de c utare a unui loc de munc , monitorizarea
fiind efectuat de c tre AJPIS, prin verific ri pe baza situațiilor de la UAT, atât la
AJOFM cât i la ITM;
 La acordarea ASF, au fost aduse modific ri în sensul în care nu este penalizat toat
familia în caz de abandon colar, a repet rii anului colar a unuia dintre copii, acesta
fiind menținut în calculul num rului de membrii îns nu este luat în calcul la acordarea
drepturilor;
 În situația înregistr rii de absențe nemotivate, penalizarea cu privire la cuantumul ASF
se face doar pentru minorul în cauz , nefiind efectuat reducerea cuantumului pentru
totalitatea sumei acordate
 În domeniul serviciilor sociale, modificarea legislativ cu impact în acreditarea
furnizorilor de servicii sociale, const în eliminarea perioadei de penalizare (2 ani),
pentru furnizorii acreditați care nu deruleaz i licențiaz în termen de 3 ani servicii
sociale.
La nivelul activit ții AJPIS Prahova nu au fost înregistrate dificult ți în perioada curent .
Ultimele 4 puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul Laurențiu Nicolescu,
Directorul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret (materialul anexat).

Anul 2017 a reprezentat un an de vârf al activităţii Directiei pentru Sport si Tineret în
domeniul taberelor şi turismului pentru copii şi tineret, rezultatele fiind comparabile cu anul
2012, an când a fost înregistrat aproximativ acelaşi număr de primiri şi înnoptări.
Aceste bune rezultate au fost obţinute având în vedere problema majoră cu care se
confruntă instituţia în ultimii câţiva ani, respectiv personalul insuficient din centrele de
agrement din judeţ.
Cu toată lipsa acută de personal cu care se confruntă institutia şi în prezent, rezultatele
obţinute în primele cinci luni ale acestui an cu privire la numărul de primiri şi înnoptări sunt
comparabile cu anul 2017, fapt ce dă premisa ca la finalul acestui an să poată fi raportate
aceleaşi rezultate pozitive în activitate. O altă problema semnalată de directorul instituției este
cea a apariției ur ilor în imediata apropiere a spațiilor de cazare ( cu precădere la centrul din
Bu teni), fapt ceea ce ar putea pune în pericol siguranța copiilor aflați în tabară. Doamna
Prefect a explicat că singura posibilitate, la acest moment, este ca în situația apariției unor
exemplare de ur i, angajații centrului să sune la 112, dispeceratul va direcționa apelul către
jandarmi , ace tia având obligația legală de a interveni să îndepărteze prin gonire animalele.
Pe de altă parte există posibilitatea relocării exemplarelor de ur i , procedura fiind mai greu
de parcurs i din păcate , chiar dacă Ministerul Mediului a aprobat județului Prahova relocarea
a doi ur i, gestionarii fondurilor cinegetice nu au reu it încă relocarea acestora. Domnul
Inspector ef al Gărzi Forestiere Ploie ti, domnul Viorel Mihălcioiu, a precizat că va lua
legatura cu gestionarii fondurilor cinegetice care nu au realizat relocarea celor doi ur i în
vederea stabilirii cauzelor care au îngreunat procesul.
La finalul prezentării doamna Prefect a solicitat o colaborare mai strânsă între Directia
de Tineret i Sport i Inspectoratul colar pentru o mai bună promovare a sportului în rândul
copiilor i tinerilor, ținând cont de statisticile îngrijorătoare referitoare la starea de sănătate a
copiilor. Domnul Director Nicolescu a precizat că în viitor se va desfă ura la nivelul fiecărui
județ un proiect denumit ” România în mi care”.
În încheiere, doamna Prefect Ioana M d lina Lupea a mulțumit participanților la
edinta pentru prezenț .

CONSILIER,
Daniela LAMBA

