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APROB:
PREFECT,
Ioana M d lina LUPEA

În data de 22 mai 2017, ora 12.00, la Sala 200 din cadrul Palatului Administrativ a
avut loc şedinta Colegiului Prefectural, aferent lunii mai 2017, 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 şedinta prezentând ordinea de zi:
 Asigurarea continuit ții p durii prin împ duriri i îngrijirea plantațiilor tinere.
 Trasabilitatea materialelor lemnoase. Sisteme informatice de urm rire a materialelor
lemnoase.
 Evaluarea efectivelor de faun de interes cinegetic. Metode i rezultate. Stabilirea cotelor
de recolt pentru speciile de interes cinegetic.
 Informare privind gestionarea operativ a înregistr rii i monitoriz rii operatorilor
economici care produc, prelucreaz şi comercializeaz semin e şi material s ditor;
 Raport privind asigurarea necesarului de semințe i material s ditor al județului, prin
monitorizarea eficient a programului anual de producere i certificarea a semințelor i
materialului s ditor;
 Informare privind monitorizarea permanent a modului de comercializare a semințelor i/
sau a materialului s ditor ornamental, viticol i fructifer.
Primele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul Viorel Mih lcioiu,
Comisar ef al G rzii Forestiere Ploie ti.
Asigurarea continuit ții p durii, este una din priorit țile ocoaleleor silvice. Atribuțiile
G rzii Forestiere, în acest sens, fiind de verificare atât în faza de birou, cât i în faza de
teren, a modului de lucru în ceea ce prive te lucr rile efectuate în fondul forestier național
i de respectare a legislației silvice. Reu ita unei regener ri depinde de modul de realizare
a acesteia în cazul plantațiilor i de corectitudinea aplic rii tratamentelor silvice care
constituie baza reu itei unei regener ri naturale.
Regenerarea p durilor se realizeaz în dou moduri:
- regenerare natural : sub arboretul matur,
- regenerare artificial : cu puieți forestieri produ i în pepiniere, care se planteaz în
urma t ierilor definitive în suprafețele goale sau în cele care nu s-au regenerat natural.
Toamna se execut controlul anual al regener rilor, ocazie cu care, prin piețe de prob
amplasate, se stabile te procentul de prindere a puieților, pierderile produse i lucr rile
necesare a se executa în anul urm tor. Puieții uscați sunt înlocuiți în prim vara urm toare,
cu ocazia lucr rilor de complet ri.
Cu ajutorul dronei, Garda Forestier Ploie ti, monitorizeaz :
 împ duririle efectuate în completarea regener rilor naturale,
 arboretele afectate de doborâturi i rupturi de vânt (OS Doftana, UP X-Brebu)

 arboretele afectate de alunec rile de teren (OS Sinaia, UP I – Comarnic,
Comuna Talea, județul Prahova)
 modul de depozitare al materialului lemnos provenit din exploat ri forestiere i
trasabilitatea materialului lemnos
 zonele cu t ieri ilegale în vederea împ duririi (Zona Vidraru).
Supravegherea exploat rii i transportului de mas lemnoas din România este
îmbun t țit datorit portalului public www.inspectorulpadurii.ro, implementat de Ministerul
Apelor i P durilor. La momentul începerii transportului materialelor lemnoase de la locul de
recoltare/depozitare/achizi ie/custodie/transbordare/dup acordarea liberului de vam în cazul
importului, emitentul avizului de înso ire are obliga ia înc rc rii acestuia online sau offline,
dup caz, de pe orice terminal electronic pe care ruleaz aplica ia SUMAL,aflat în mod
obligatoriu la locul începerii transportului, a informa iilor standardizate în aplica ie, în vederea
transmiterii acestora. Prin intermediul acestor sisteme informatice de urm rire a trasabilit ții
materialelor lemnoase, precum i prin monitorizarea cu drona a lucr rilor silvice efectuate în
fondul forestier, cât i în vegetația din afara fondului forestier național, reprezentanții G rzii
Forestiere, contribuie la stoparea t ierilor ilegale de p dure, precum i la respectarea
legislației silvice în vigoare. Toate informațiile legate de domeniul forestier se reg sesc în
materialul anexat.
Ultimele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de doamna Adina Voinea,
director al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semin elor şi Materialului S ditor
Prahova.
Operatori
economici
înregistra i
în județul Prahova-total 415, repartiza i astfel:
– Institu ii de cercetare – dezvoltare, 1 (ICDVV Valea Calugareasca);
– Societ i Comerciale, 295;
– Persoane fizice autorizate, 26;
– Întreprinderi individuale, 28;
– Persoane fizice, 65.
Total 645 autorizații eliberate(o cre tere de +5,5 % faț de anul anterior), din care,pe
tipuri de activit ți:
• Producere, 234 autorizații (o cre tere de +8,5% faț de anul anterior);
• Prelucrare, 119 autorizații (o cre tere de +6,5% faț de anul anterior);
• Comercializare, 290 autorizații (o cre tere de +2,5% faț de anul
anterior);
Autorizații valabile, pe culturi / grupe de culturi:
• Culturi de câmp: 110 (o cre tere de +7% faț de anul anterior);
• Legume, flori: 67 (o cre tere de+ 7% faț de anul anterior);
• Cartofi: 0 ( judetul Prahova este în afara zonelor de producție pentru
cartof);
• Material s ditor pomi-viticol : 49 (o cre tere de + 9% faț de anul
anterior);
Constat ri privind monitorizarea comercializ rii semințelor:
• Semințe corespunz toare din punct de vedere al indicilor de calitate (cerințe minime
legale);
• amabalaje i etichete (oficiale / furnizor) inviolabile i documentele oficiale însoțitoare
conforme cerintelor obligatorii;
• termen de valabilitate corespunz tor;
• p strare în condiții optime;
• documente de calitate i conformitate ale furnizorului, cu numar înseriat la autoritate,
pentru livr rile en – gros , de semințe;
• Informații tehnice adecvate pentru utilizare i manipulare.
Elaborarea şi implementarea programului de certificare a loturilor de semințe:

•

•

Înregistrarea declara iilor de certificare depuse de de in torii partidelor de semin e
admise în câmp:
• Declarații de certificare verificate / acceptate: 789;
• Etichete oficiale redactate i eliberate:196657;
• Etichete oficiale retrase: 20154;
Testarea calit ții semințelor:

Solicit ri de eşantionare înregistrate: 528;
E antioane de laborator prelevate, total:741;
Num r total de determin ri de laborator: 3114;
• Documente de calitate eliberate, total: 1828, din care:
• Documente informative:452;
• Documente oficiale:1376.
Toate informațiile legate de domeniul calit ții semințelor se reg sesc în materialul
anexat.
În încheiere, doamna Prefect Ioana M d lina Lupea a mulțumit tuturor celor prezenți la
edinta pentru prezenț i a atras atenția c este necesar ca la manifest rile prilejuite de
s rb torirea unor evenimente istorice/publice toți efii instituțiilor publice s participe,
informând totodat cu privire la desf urarea urm torului eveniment, i anume Ziua Eroilor
din 25 mai 2017.
•
•
•

CONSILIER,
Daniela LAMBA

