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NOT  DE SEDIN  
COLEGIUL PREFECTURAL 

 
 

În data de 23 mai 2018, ora 13.00, 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 şi 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 şedința prezentand ordinea de zi:  
 Metode utilizate privind delimitarea suprafeței fondului forestier i a vegetației forestiere 

din afara fondului forestier; 
 Utilizarea aplicațiilor referitoare la trasabilitatea materialelor lemnoase i a identific rii 

t ierilor ilegale de mas  lemnoas ; 
 Managementul speciilor de faun  cinegetic ; 
 Problemele întâmpinate în activitatea G rzii Forestiere Ploiesti i propuneri pentru 

remedierea acestora.  
  Raport  privind verificarea realizarii obligatiilor de mediu privind închiderea şi urm rirea 

postînchidere de c tre operatorii  depozitelor neconforme clasa " b" si depozite 
industriale, care şi-au sistat activitatea conform calendarului prev zut în anexa 5 la HG nr. 
349/2005; 

 Problemele întâmpinate în activitatea Garzii Na ionale de Mediu-              
Comisariatul Jude ean Prahova i propuneri pentru remedierea acestora.  

 Casa de Cultura a Studentilor Ploiesti- Institu ie public , aspecte economico-manageriale; 
 Tendin e actuale şi de perspectiv  în organizarea institu iilor pubice din domeniul 

educa iei nonformale; 
 Rolul comunic rii în planificarea strategic  a institu iilor publice din  domeniul educa iei 

nonformale; 
 Problemele întâmpinate în activitatea Casei de Cultura a Studentilor Ploiesti i propuneri 

pentru remedierea acestora.  
 

        Primele patru puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul Viorel Mih lcioiu 
- Comisar ef al G rzii Forestiere Ploiesti (materialele anexate). Dup  prezentarea metodelor 
utilizate privind delimitarea suprafeței fondului forestier i a vegetației forestiere din afara 
fondului forestier, au fost identificate problemeleîn gestionarea durabil  a fondului forestier: 

 Suprafețe de fond forestier proprietate privat - persoane fizice neadministrate sau far  
contracte de prest ri servicii silvice. La nivelul G rzii forestiere Ploie ti exist  o 
suprafaț  de 53156 ha fond forestier f r  a avea încheiate contracte de paz . 

 T ierile ilegale în suprafețe de fond forestier  f r  paz  i marcarea ilegal  sau f r  
respectarea normelor tehnice silvice a arborilor/arboretelor 

 Lipsa cadastrului forestier 
Propuneri de rezolvare a problemelor identificate: 

 Identificarea proprietarilor de p dure i a suprafețelor deținute în vederea încheierii de 
contracte de administrare/prest ri servicicii silvice sau preluare în paz  de ocoalele 
silvice nominalizate; 



 Verificare riguroas  a modului de punere în valoare a masei lemnoase i a exploatarii 
acesteia; 

 Subvenționarea lucr rilor de cadastru forestier 
        Apoi au fost prezentate m suri de prevenire a pagubelor provocate de exemplarele de 
mistreț dispuse la nivelul Garzii Forestiere Ploie ti:  
- susținerea la Ministerul Apelor i P durilor a cotelor de recolt  mai mari cu 20% faț  de 
cotele rezultate prin calcul, conform Deciziei nr. 10152/1995, cote de recolt  aprobate prin 
O.M nr. 540/2018.  
- sancționarea gestionarilor sau a membrilor vân tori pentru care s-au constatat abateri de la 
legislația în vigoare (sezon 2017-2018 – 27 sancțiuni contravenționale)  
- aprobarea rea ez rilor cotelor de recolt  pe fondurile cinegetice unde s-a constatat 
fenomenul de tranzit al turmelor de mistreți  
- demararea procedurilor privind aprobarea supliment rilor cotelor de recolt , la solicitarea 
gestionarilor i obținerea aprob rilor de la Ministerul Apelor i P durilor. Pentru sezonul 2017-
2018 la nivelul județului Prahova s-au obținut aprob ri de suplimentare pentru 92 exemplare.  
- participarea în comisiile de evaluare a pagubelor conform H.G. nr. 1679/2008, emiterea 
deciziilor de aprobare a proceselor verbale i transmiterea acestora c tre M.A.P sau 
gestionari. 
         Doamna Prefect M d lina Lupea a solicitat informații cu privire la numarul 
desp gubirilor acordate proprietarilor culturilor afectate de  porcii mistreți. R spunsul a fost c  
toate dosarele depuse la Ministerul Apelor i P durilor au fost returnate din diferite motive, 
principalul motiv fiind c  proprietarii culturilor agricole nu au respectat obligațiile impuse de 
prevederile H.G. nr.1679/2008. 
       Urm toarele dou  puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de Comisarul ef al 
G rzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Prahova, domnul Antonio Spinu ( materialul 
anexat).  
         Niciuna dintre cele 3 societati  (S.C. ROMPETROL RAFINARE SA - PUNCT DE LUCRU 
RAFINARIA VEGA , S.C. RAFINARIA STEAUA ROMANA SA- Campina , S.C. RAFIN RIA ASTRA 
S.A.  PLOIEŞTI ) nu a procedat la demararea unor lucrari concrete privind 
inchiderea/ecologizarea depozitelor industriale periculoase de deseuri tip reziduuri 
petroliere/gudroane acide; 
        Cei trei operatori economici considera ca batalurile sunt situri contaminate istoric, 
ecologizarea urmand a fi in  sarcina Statului Roman prin Strategia nationala de gestionare a 
siturilor contaminate istoric, acestia efectuand o serie de deersuri in acest sens. Pana in 
prezent batalurile nu au fost reincadrate ca situri istorice. In mod particular SC Rafinaria 
Steaua Romana SA Campina a solicitat in instanta actiunea impotriva Guvernului Romaniei de 
anulare act administrativ HG 349/2005; 

1. In ceea cepriveste Batalul Triaj instanta urmeaza sa decida cui ii revin obligatiile 
de mediu (proprietarului actual- persoana fizica NICA NICOLITA sau rafinariei 
Astra Romana). 

2. In mod particular, in ceea ce priveste batalurile apartinand SC Rafinaria Steaua 
Romana SA, societate in insolventa, operatorul: 

-  considera ca si in conditiile in care in mod eronat batalurile au fost incadrate sub 
prevederile HG 349/2005, societatea si-a indeplinit obligatiile de inchidere, ecologizarea 
acestora nefiind prevedere in actul normativ metionat, ceea ce nu justifica obligatiile de 
mediu privind batalurile de gudroane acide Bucea si Turnatorie si a batalului de mîl stabilite 
de catre APM Prahova, drept pentru care operatorul procedeaza la atacarea in justitie a 
acestora;; 
- a estimat ca si costuri de ecologizare pentru depozitele Bucea si Turnatorie (depozite in 
infrigement) suma  81.349.235 €, cu o durata estimata a lucrarilor de inchidere-ecologizare 
de 12 ani,  fara sa prevada/fara sa constituie sursa de finantare privind lucrarile de 
inchidere/ecologizare a batalurilor. 



 
3. In ceea ce priveste S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. - PUNCT DE LUCRU 

RAFINARIA VEGA, in perioada 2016-2017 actiunile intreprinse de catre GNM-CJ 
Prahova in ceea ce priveste batalurile au fost contestate constant in instanta de 
catre operator, acestea facand obiectul mai multor dosare in instanta.  

Operatorul economic a notificat  ini ierea lucr rilor aferente fazei 1, astfel cum sunt detaliate 
în con inutul Acordului de mediu nr.1/18.02.2015,  ca urmare a pronuntarii Sentin ei Civile 
nr.3402/11.04.2017. 
 
      PROBLEME INTAMPINATE IN ACTIVITATEA GARZII NATIONALE DE MEDIU – 
COMISARIATUL JUDETEAN PRAHOVA SI PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA ACESTORA. 
 

1.   Numar redus de personal alocat institutiei, raportat atat la numarul localitatilor din Judetul 
Prahova cat si la numarul mare de obiective cu impact semnificativ asupra mediului cuprinse 
in Registrul Obiectivelor Controlate, in domeniul Controlului Poluarii si in domeniul 
Biodiversitatii, Biosecuritatii si Ariilor Protejate. Astfel, conform situatiei actulale de personal, 
Seviciul Comisariatului Judetean Prahova mai desfasoara actiuni de control cu numai 6 echipe 
de control (12 comisari executie).În anul 2017 s-au pensionat 2 comisari de executie, in anul 
2018 urmeaza sa se pensioneze un comisar de executie, urmand ca in anul 2019 sa se mai 
pensioneze inca 2 comisari de executie.    
2. Un alt aspect il reprezinta remunerarea necorespuzatoare a angajatilor din cadrul Garzii de 

Mediu,  
salariul mediu net al acestora fiind de 2000 RON, in conditiile in care acestia nu pot presta o 
alta activitate aducatoare de venit, cu exceptia activitatilor didactice si de cercetare. 
Deasemenea, ca urmare a volumului mare de munca datorat problematicii specifice judetului, 
comisarii au fost nevoiti sa efectueze activitati specifice  si in afara orelelor si zilelor de 
munca. Acestia realizeaza si serviciile de permanenta (24 de ore/zi)  fara o procedura bine 
definita si fara a fi remunerati in plus. 
        Ultimele 4 puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de Directorul Casei de Cultura 
a Studentilor Ploiesti, domnul Nicolae Ionit  (materialul anexat). 
         În încheiere, doamna Prefect Ioana M d lina Lupea  a mulțumit participanților la 
edinta pentru prezenț . 

 
 
 

CONSILIER, 
Daniela LAMBA 


