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NOT  DE SEDIN  
COLEGIUL PREFECTURAL 

 
 

În data de 21 martie 2018, ora 14.00, 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 informând 
membrii Colegiului referitor la existanța codurilor galbene i portocalii pentru 
fenomene meteorologice periculoase pe teritoriul județului, urmând ca în 
dimineața zilei de 22 martie , în cadrul CJSU s  se hot rasc  dac  este necesar  
suspendarea cursurilor sau nu, dup  care a prezentat ordinea de zi:  

 Prezentarea  Raportului  de evaluare a activitatilor desfasurate de 
D.S.V.S.A. Prahova in anul 2017;  

 Situatia focarelor de boli infecto-contagioase/parazitare declarate oficial si 
notificate Centrului Local de Combatere a Bolilor Prahova  in anul 2017, 
conform Legii nr.1/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Problemele întâmpinate în activitatea D.S.V.S.A. Prahova i propuneri 
pentru remediarea acestora.  

 Monitorizarea asigur rii serviciilor medicale i îmbun t țirea accesului 
populației la acestea; 

 Problemele întâmpinate în activitatea D.S.P. Prahova i propuneri pentru 
remediarea acestora. 

 Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2017 al Garzii Nationale de 
Mediu – Comisariatul Judetean Prahova; 

 Problemele întâmpinate în activitatea Garzii Nationale de Mediu – 
Comisariatul Judetean Prahova i propuneri pentru remediarea acestora.  

 Proiect de Hotarare a Colegiului Prefectural  pentru aprobarea Planului 
comun de actiuni ce vor fi intreprinse in judetul Prahova pentru protejarea 
sanatatii si sigurantei populatiei  in perioada premergatoare si in timpul 

Sarbatorilor Pascale.              

        Primele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul Mihai 
Terecoas , Directorul Direcției Sanitare Veterinare i pentru Siguranța 



Alimentelor  Prahova (materialul anexat). Concluzia discuțiilor purtate a fost c  
instituția i-a îndeplinit obiectivele asumate pentru anul 2017, i anume: 
1.Apararea sanatatii animalelor si pastrarea indemnitatii teritoriului judetului 
Prahova la boli infecto-contagioase declarabile si notificabile,  in exploatatiile 
comerciale si exploatatiile nonprofesionale; 
2. Efectuarea unor actiuni de  depistare si profilaxie specifica fata de bolile 
infecto-contagioase supuse declararii si notificarii oficiale; 
3.Apararea sanatatii publice si siguranta alimentelor; 
4.Realizarea de controale si inspectii in unitatile autorizate/inregistrate sanitar 
veterinar si pentru siguranta alimentelor si aplicarea de sanc iuni 
contraven ionale şi emiterea de ordonan e de interzicere/ordonan e de 
suspendare a activit ii in unitatile in care nu sunt respectate conditiile sanitare 
veterinare si pentru siguranta alimentelor. 
        Situatia focarelor de boli infecto-contagioase /parazitare declarate oficial si 
notificate Centrului local de combatere a bolilor Prahova, in anul 2017:  

Focare de boli infectocontagioase/parazitare declarate oficial/stinse/active 
-Trichineloza ( declarate si stinse ) – 21/21/0, domestic-14  (localitatile 

Campina, Aricestii Rahtivani, Varbilau, Valea Calugareasca, Puchenii Mari, 
Tinosu, Scorteni,  Rafov,Sirna, Barcanesti), mistreti-7, din care despagubiti 6 
capete cu o valoare totala de 11817 lei. 

-Anemie Infectioasa Ecvina (declarate si stinse) –2/2/0 (localitatile Valenii 
de Munte,Valea Doftanei)  

-Gripa Aviara( declate si stinse )  -2/2/0 (localitatea Loloiasca, Balta 
Doamnei). 
-Leucoza Enzootica Bovina-1/1/1 (localitatea Baicoi), despagubire in  

valoare 5.200 lei. 
In anul 2017 a fost finalizata lucrarea de „Reparatii capitale imprejmuire, 

amenajarea incintei (canalizare si captare ape pluviale) si alei interioare si locuri 
parcare”  la sediul DSVSA Prahova in valoare de 1.056.800 lei. 
           În prezent nu au fost identificate probleme în activitatea Direcției 
Sanitare Veterinare i pentru Siguranța Alimentelor  Prahova. 
           Urm toarele dou  puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de 
doamna Rodica Vaszil, reprezentantul  Direcției de S n tate Prahova ( materialul 
anexat). Problemele întâmpinate în activitatea instituției sunt: 

 Lipsa legislatiei de normare fata de numarul populatiei aflate in 
supraveghere, acest lucru ducand la discrepante mari in statele de functii si 
dificultati in desfasurarea activitatilor . 

 Sistem de salarizare neunitar: conform prevederilor OMS 1078/2010, la 
nivelul instituției exista 2 categorii de personal (functionari publici si personal 
contractual) intre acestia fiind diferente foarte mari la nivelul salariului de 
baza; Pentru inlaturarea inechitatilor produse de aplicarea acestei legi, 
pentru a preveni tensiunile la locul de munca, migrarea personalului si 
eventualele actiuni in justitie, ar fi necesara elaborarea unei legislatii de 
salarizare de catre ministrul sanatatii pentru tot personalul Directiilor de 
Sanatate Publica. 



 Necesitatea revizuirii OMS 1078/2010 conform activitatii si atributiilor actuale 
ale directiilor de sanatate publica. 
         Penultimele 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.  
         Principalele probleme de mediu din judetul Prahova identificate in anul 
2017: 

 calitatea aerului in Municipiul Ploiesti si zonele limitrofe;  

 depozitele de deseuri neconforme care fac obiectul cauzei C- 301/17 
Comisia Europeana impotriva Romaniei;  

 scurgeri accidentale de titei si apa sarata (avarii conducte) – OMV Petrom 
SA, SC Conpet SA 

 nesolu ionarea problemelor de mediu pe niveluri de competenta ale 
autoritatilor locale (primarii si Directia de Sanatate Publica) a determinat 
inregistrarea unui numar ridicat de sesizari la GNM CJ Prahova si nu 
numai;  

 nerespectarea conditiilor impuse in actele de reglementare de catre 
operatorii care colecteaza /depoziteaza temporar /trateaza deseuri 
periculoase ;  

 capacita i de epurare depasite  la statiile de epurare orasenesti, investitiile 
de modernizare / reabilitare / extindere, finantate din fonduri UE, au 
intarzieri in executie.  

          În prezent nu au fost identificate probleme în activitatea G rzii 
Naționale de Mediu-Comisariatul  Județean Prahova. 

             Doamna Prefect Ioana M d lina Lupea a solicitat reprezentantului 
Direcției de S n tate Public  s  actualizeze lista femeilor îns rcinate i a 
persoanelor aflate în dializ , ținând cont de existența avertiz rilor  meteorologice 
de cod galben i portocaliu i i-a anunțat pe membrii Colegiului Prefectural cu 
privire la evenimentul ce a avut loc în cursul dimineții, respectiv lansarea caietul 
de prim ajutor „Învaț , ascult , respect !”. Caietul de prim ajutor propune 
copiilor din înv mântul preşcolar o serie de exerci ii interactive şi stimulative 
printr-o abordare care are menirea de a-i provoca şi incita pe cei mici la dialog, 
cât şi prin prezentarea unor tematici specifice de prim ajutor medical, urm rind 
formarea unor deprinderi şi cunoştin e care s  îi ajute pe cei mici s  fac  fa  
situa iilor dificile, ai c ror protagonişti ar putea fi la un moment dat. 
              În încheiere, doamna Prefect Ioana M d lina Lupea a prezentat 
proiectul de Hotarare a Colegiului Prefectural  pentru aprobarea Planului comun 
de actiuni ce vor fi intreprinse in judetul Prahova pentru protejarea sanatatii si 
sigurantei populatiei  in perioada premergatoare si in timpul Sarbatorilor 
Pascale, proiect care a fost supus votului i aprobat în unanimitate, dup  care a 
mulțumit participanților la edinta pentru prezenț . 
 

CONSILIER, 
Daniela LAMBA 


