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În data de 30 octombrie 2018, orele 9.00, 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 principalilor indicatori economic-sociali înregistra i în judetul Prahova în anul
2017
 Problemele întâmpinate în activitatea Direc iei Jude ene de Statistic
 Contractarea și decontarea programelor naționale de s n tate;
 Problemele întâmpinate în activitatea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Prahova
 Informare despre Monumentele Recunoștinței;
 Cercet ri arheologice în județul Prahova. Descoperiri și perspective;
 Patrimoniul imaterial;
 Problemele întâmpinate în activitatea Direc iei Jude ene pentru Cultur Prahova
dup care a dat cuvântul directorului Direcției de Statistic Prahova, doamna
Mirela Dobric . Aceasta a prezentat analiza principalilor indicatori economico-sociali
înregistrați în județul Prahova în anul 2017 ( materialul anexat înregistrat cu
nr.18439/2018):
 populația la domiciliu –Județul Prahova se afl pe locul 2 dup județul Iași.
 populația rezident a municipiului Bucureşti şi cea a jude ului Prahova va
înregistra pân în anul 2060 cea mai mare reducere, de -464,3 mii persoane şi
respectiv de -320,3 mii persoane.
 fenomenul de îmb trânire a populației- în profil teritorial se observ un indice de
îmb trânire demografic ridicat în jude ele: Teleorman 175,6%, Vâlcea 149,2%,
Br ila 142,8%, Olt 142,8%, Hunedoara 136,2%, Caraş-Severin 132,6% iar cele
mai sc zute valori se înregistreaz în jude ele: Iaşi 76,1%, Ilfov 76,2%, Suceava
81,0%, Vaslui 85,5%, Bistri a-N s ud 85,7%, Satu Mare 87,9%.
 natalitatea - în ultimii zece ani, nivelul natalit ii din jude s-a situat în jurul
valorii de 7,0 mii n scu i-vii anual, îns natalitatea r mâne mult sub nivelul care
ar asigura înlocuirea simpl a popula iei, fiind dep şit de o mortalitate în
relativ creştere. În anul 2017, s-au înregistrat 6,4 mii n scu i-vii cu domiciliul
sau reşedin a obişnuit în jude , în sc dere cu 15,1% fa de anul 2008.
 mortalitatea- În perioada 2008 - 2017, rata mortalit ii generale s-a men inut, în
jude la o valoare relativ constant între 11,7 şi 12,9 decese la 1000 locuitori. Cu


















toate acestea, num rul deceselor înregistrate are o evolu ie sinusoidal în
interiorul acestei perioade, ajungând la 10,3 mii decese în anul 2017.
migrația- distribu ia emigran ilor temporari
în profil teritorial semnaleaz
existen a unor bazine de emigrare, în special în jude ele unde popula ia este
foarte numeroas . De exemplu, un num r mare de emigran i se înregistreaz în
Bucureşti, dar şi în jude ele Prahova, Iaşi, Constan a, Cluj, Timiş şi Dolj (peste
7000 persoane, în anul 2017).
ocuparea forței de munc - în profil teritorial se observ o rat de ocupare
ridicat în Municipiul Bucureşti 96,3% şi jude ele Alba 79,5%, Arad 78,2%, Cluj
76,5%, Sibiu 75,6%, S laj 74,9%, Bistri a-N s ud 72,7%, iar cele mai sc zute
valori se înregistreaz în jude ele Giurgiu 46,8%, C l raşi 49,2%, Bac u 54,4%,
Gala i 54,5%, Iaşi 54,5%, Vaslui 54,6%, Ialomi a 55,3%, Botoşani 56,3%.La
sârşitul anului 2017, în jude ul Prahova, nivelul ratei de ocupare a popula iei a
fost de 62,3%, în sc dere cu 7,3 puncte procentuale fa de sfârşitul anului
2008.
șomajul înregistrat - la 1 ianuarie 2017, num rul şomerilor înregistra i de agen iile
de ocupare a for ei de munc , din jude a fost de 12,7 mii persoane, reprezentând
2,7% din resursele de munca. Din num rul de şomeri înregistra i în ar 3,0% au
fost şomerii din jude ul Prahova. Şomajul a afectat în mai mare m sur b rba ii
decât femeile, aceştia reprezentând 59,1% din num rul şomerilor înregistra i în
jude .
câştigul salarial mediu net înregistrat în anul 2017 a fost de 2235 lei/salariat.
Comparativ cu anul 2016 câştigul salarial mediu net a crescut cu 14,6%.
pensia- Comparativ cu anul 2016 num rul mediu al pensionarilor de asigur ri
sociale de stat din jude ul Prahova în anul 2017 a fost mai mare cu 0,2%; Pensia
medie lunar de asigur ri sociale de stat din judetul Prahova, în anul 2017, a
fost de 1100 lei, cu 10,1% mai mare comparativ cu cea înregistrat în anul
2016.
produc ia industrial realizat în anul 2017, comparativ cu anul 2016 a
înregistrat o creştere pe ansamblu cu 1,3%. În anul 2017 comparativ cu anul
2016, cifra de afaceri a unit ilor industriale a crescut cu 8,1%.
comerțul internațional cu bunuri- în cadrul regiunii, jude ul Prahova se situeaz
pe locul al doilea dup jude ul Argeş ca valoarea exporturilor şi pe locul 9 în
ar . Comparativ cu anul 2016 valoarea exporturilor de bunuri a crescut cu
11,4%. Jude ul Prahova se afl pe locul doi în Regiunea Sud Muntenia din punct
de vedere al volumului de importuri, iar la nivel na ional Prahova ocup locul 5.
Comparativ cu anul 2016 importurile au crescut cu 13,8%.
investiții directe str ine, Într-un clasament descresc tor pe jude e dup soldul
investi iilor str ine directe la sfârşitul anului 2017, pe primele trei se situeaz
Ilfov (4165 milioane euro), Timiş (3998 milioane euro), Prahova (2251 milioane
euro), iar pe ulimele trei locuri se situeaz Gorj (4 milioane euro), Mehedin i (5
milioane euro), Vaslui (43 milioane euro).
turism -majoritatea turiştilor str ini care au fost înregistra i în jude ul Prahova, în
anul 2017, provin din rile situate în Europa (69,0%), doar 23,1% din turiştii
str ini provin din ri din Asia, 5,0% din America, 0,7% din ri din Africa, 2,2%




alte teritorii. Comparativ cu anul 2016 înnopt rile în structurile de primire
turistic atât ale turiştilor români au crescut cu 2,9%, iar ale turiştilor str ini au
crescut cu 7,4%.
locuințe terminate- în anul 2017, jude ul Prahova se situeaz pe locul 10, dup
num rul de locui e terminate, în clasamentul descresc tor pe ar .
autorizații de construire- în anul 2017, jude ul Prahova se situeaz pe locul 9,
dup num rul de autoriza ii de construire pentru cl diri reziden iale eliberate, în
clasamentul descresc tor pe ar .La nivelul Regiunii Sud Muntenia, jude ul
Prahova locul 2 ca num r de autoriza ii de construire eliberate pentru cl diri
reziden iale.

Direc ia Jude ean de Statistic nu întâmpin probleme în activitatea sa.
Informațiile privind contractarea și decontarea programelor naționale de s n tate au
fost prezentate de domnul C t lin M guleanu, Președintele Casei Județene de Asigur ri de
S n tate Prahova ( materialul anexat, înregistrat cu nr.18437/2018). Nu au fost semnalate
probleme în activitatea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Prahova.
Ultimele patru puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de directorul
Direcției Județene pentru Cultur Prahova, domnul Constantin Stere (materialul
înregistrat cu nr.18438/2018).
Baza materiala care permite în fond dezvoltarea patrimoniului imaterial în județul
nostru este extrem de generoasa. Cu mici excepții, toate comunele noastre au c mine
culturale, bilioteci s tești, iar orasele case de cultur , centre culturale, biblioteci or șenești,
etc. Deși prin legea așez mintelor culturale nr. 357/2007 privind înfiin area, organizarea şi
desf şurarea activit ii aşez mintelor culturale, direcțiile pentru cultur nu mai au în obiect
coordonarea aceostor instituții culturale, totuși se are în vedere permanent modul în care
acestea își desf șoar activitatea, dotarea materiala a acestora, precum și activitatea de zi
cu zi. Direcția de cultur se implic permanent în activitatea instituțiilor de cultur prin
întâlnirile lunare pe care le avem cu managerii acestor instituții, prin urm rirea programului
de activitate al acestora, precum și organizarea al turi de acestea a numeroase activit ți.
Cu ocazia Centenarului Unirii românilor, Directia Județeana pentru Cultur Prahova a
editat un volum dedicat Unirii Basarabiei, și anume “Nicolae Iorga. Basarabia noastra”
cuprinzând punctele de vedere ale marelui istoric legat de istoria și locul Basarabiei al turi
de țara mam România. Tot cu aceast ocazie au fost editate trei volume dedicate
proplematicii Transilvaniei la 100 de ani de la Unire cu titlul “Români și unguri”. În aceste
trei volume este prezentat detaliat situația minorit ții maghiare din Romania, precum și
eforturile comunit ții românești din Transilvania de a construi o țar în care toți cet țenii s
tr iasc în libertate cu sentimentul loialit ții faț de aceasta.
La finalul prezentarii, doamna Prefect Ioana M d lina Lupea
a apreciat
implicarea domnului Stere în activit țile culturale județene și a precizat c ședința
Colegiului prefectural din luna noiembrie va fi dedicat omagierii Centenarului Unirii,
dup care a mulțumit participanților la ședinta pentru prezenț .
CONSILIER,
Daniela LAMBA

