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În data de 25 septembrie 2017, ora 10.00, la Sala 200 din cadrul Palatului
Administrativ a avut loc şedinta Colegiului Prefectural, aferent lunii septembrie
2017, prezidat de c tre doamna Prefect Ioana M d lina Lupea i de
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 şedinta prezentând
ordinea de zi:
 Protecția mediului înconjur tor asigurat prin cooperare interinstituțional ,
raportat atât la t ierea ilegal a p durilor, cât i prin exploatarea
neautorizat a resurselor minerale;
 Punerea în aplicare a m surilor stabilite în planul comun de acțiune pentru
asigurarea climatului de ordine i siguranț public în zona adiacent unit ilor
de înv mânt preuniversitar din jude ul Prahova;
 Cre terea nivelului de siguranț în zonele cu risc accidentogen ridicat
identificate pe raza județului Prahova, prin conjugarea eforturilor tuturor
factorilor instituționali implicați.
 Rezultatele centraliz rii examenelor de bilanț, a dispensariz ri i a
examenelor de triaj epidemiologic de la nivelul cabinetelor colare din județul
Prahova precum i stadiul de preg tire din punct de vedere igienico-sanitar al
unitatilor de invatamant pentru inceperea anului scolar 2017-2018.
 Informare privind stadiul pregatirii unitatilor de invatamant preuniversitar din
judet pentru inceperea in conditii normale a anului scolar 2017 – 2018.
 Proiect de Hotarare a Colegiului Prefectural pentru aprobarea “Planului
comun de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a
personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele
adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar, pentru anul scolar 20172018.”
dup care a punctat asupra necesit ții particip rii conduc torilor serviciilor
publice deconcentrate la edințele Colegiului Prefectural, ținând cont de

faptul c acesta este principalul organ consultativ al Prefectului în realizarea
atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate.
Primele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul
Eduard Mirițescu, Inspectorul ef al Inspectoratului Judetean de Politie
( materialul anexat). Referitor la t ierea ilegal a p durilor, analizând statistic
datele reies urm toarele:
 cre terea cu 27,16% a infrac iunilor sesizate la regimul silvic (de la 81
infrac iuni în primele 8 luni ale anului 2016, la 103);
 238 acțiuni organizate în fondul forestier, pe linia provenien ei,
prelucr rii, depozit rii şi valorific rii materialului lemnos, cât şi pe linia
legalit ii transportului materialului lemnos;
 constatarea a 103 infracțiuni la regimul silvic, faț de 81 în anul 2016;
 aplicarea a 455 sancțiuni contravenționale, faț de 286 în anul 2016;
 confiscarea a 248 m3 material lemnos (fizic) i a 204 m3 material lemnos
(valoric);
În domeniul Protecției mediului înconjur tor au fost efectuate cercet ri
într-un num r de 15 cauze penale, dintre acestea 9 fiind soluționate, iar 6
fiind înc în faza de urm rire penal .
Din punct de vedere al asigurarii pazei in unitatile de invatamant, au
reiesit urmatoarele:
 unit țile de înv ț mânt preuniversitar sunt asigurate cu paz uman , în
proporție de 48,4% (în mediul urban - 58,4% i în mediul rural - 31,6%);
 49,5% din unit ile de înv mânt preuniversitar sunt dotate cu sisteme
de supraveghere video;
 cele mai multe unit i şcolare asigurate cu paz uman i supraveghere
video se afl în Ploie ti, Câmpina, Sinaia, V lenii de Munte, Breaza, Mizil,
Plopeni, Comarnic i Bu teni;
 sc derea cu 7,46% a infrac iunilor sesizate în incinta i zona adiacent
unit ților de înv ț mânt preuniversitar (de la 67 infrac iuni în anul colar
2015 - 2016, la 62);
 din cele 62 de fapte sesizate, 47 au fost înregistrate în mediul urban, iar
15 în mediul rural i 59 în incinta acestor instituții, iar 3 în zona adiacent ;
 sc dere a infrac ionalit ii, atât în incinta unit ților colare, respectiv cu
2 fapte, cât i în zona adiacent a unit ților de înv ț mânt, cu 3 fapte;
 fenomenul violen ei juvenile manifestat în unit ile de înv mânt
preuniversitar are ca suport criminogen conflictele spontane, f r forme
specifice de organizare premeditat ;
 ca i genuri de infracțiuni, predomin infracțiunile de loviri sau alte
violențe 54,83%) i furtul (25%).
Din punct de vedere al riscului accidentogen, dinamica situatiei
operative în primele 8 luni ale anului releva urmatoarele:

cele mai multe accidente grave s-au comis în Ploieşti, respectiv 37,
reprezentând 18,7% din totalul accidentelor grave, având drept cauze
generatoare :
 neacordarea priorit ții pietonilor (12);
 neacordare prioritate vehicule (6);
 abateri bicicli ti (3);
 în funcție de categoria de drum, accidentele rutiere grave au avut
urm toarea distribuție :
 drum național (40,90%);
 str zi (31,31%);
 drumuri județene (22,72%);
 drumuri comunale (5,05%).
Doamna Prefect a solicitat intensificarea campaniilor în coli pentru
prevenirea infracționalit ții i faptelor antisociale, recomandând ca acestea s
constituie chiar tematic la orele de dirigenție.
Urm torul punct de pe ordinea de zi a fost prezentat de doamna Rodica
Vaszil, reprezentantul Direcției de S n tate Public Prahova ( materialul
anexat).


In ultimii ani se observa o crestere a procentului cazurilor de
supraponderabilitate/obezitate la copiii prescolari, din ciclul primar, gimnazial,
liceal dar mai ales la prescolari si cei din ciclul primar
Cele mai frecvente afectiuni cronice sunt: vicii de refractie, obezitate
neendocrina, vicii de postura, astm bronsic, tulburari de vorbire .
Datele statistice obtinute la triajul epidemiologic din septembrie 2017
comparativ cu cele obtinute la triajul epidemiologic din aprilie 2017 ne indica o
scadere a numarului de boli infectocontagioase dar o crestere a numarului de
boli parazitare (pediculoza). Doamna Prefect a solicitat informații cu privire la
poziția județului Prahova în statistica național referitoare la datele menționate
anterior, r spunsul fiind c ne încadr m la media național , trendul fiind acela i
în toat țara, ceea ce conduce la concluzia c sunt necesare programe/ politici
publice din domeniul sanitar care s reduc num rul afecțiunilor cronice i a
bolilor parazitare.
Punctul 5 de pe ordinea de zi a fost prezentat de domnul Nicolae
Angelescu, Inspector colar General al Inspectoratului Scolar Judetean Prahova.
Acesta a început cu o scurt prezentare a situației colare la momentul începerii
anului colar 2017-2018: au fost înscri i 107.000 copii în înv ț mântul pre colar
i preuniversitar, funcționeaz 640 unit ți de înv ț mânt ( 285 gradinițe cu
program normal, 33 gr dinițe cu program prelungit, 266 iunit ți de înv ț mânt
gimnazial, 47 licee sau grupuri colare, 9 coli speciale), toate posturile au fost
ocupate ( 98% profesori calificați i 2 % necalificați dar cu studii superioare),

manualele colare au fost distribuite pt calasele I-IV i VI-XII, iar pt clasa V –a a
fost distribuit un compendiu.
Au fost verificate 19 unitati de invatamant dintre care 9 unitati fara
autorizatie sanitara de functionare si 10 unitati cu autorizatie sanitara de
functionare.
Tipurile de unitati de invatamant neautorizate sanitar la sfarsitul anului
scolar 2016/2017 au fost:
- gradinite cu orar normal = 4;
- scoli primare si gimnaziale = 5
Acestea sunt localizate in mediul rural (Soimari - Magura, Lopatnita- 4 ,
Lapos-1, Provita de Sus -1, Aricestii Rahtivani – 2) si urban (Comarnic-1 ). Cele
mai multe dintre ele nu au primit autorizație de funcționare din cauza faptului c
nu sunt alimentate cu ap curent , aceasta lipsind din localitate.
Constat rile i recomand rile membrilor Comisiei sunt prezentate în
materialul anexat.
Pentru toate neajunsurile constatate în timpul controlului, conducerile
unit ților de învatamant au primit sarcina de a întocmi planuri de m suri
ameliorative care vor fi înaintate, dup caz, DSP i DSVSA,ISU si ISJ Prahova,
pana la data inceperii cursurilor in unitatile de invatamant. Din punct de vedere
al autorizației ISU, 55 cl diri în care funcționeaz unit ți de înv ț mânt nu sunt
autorizate. Doamna Prefect a solicitat ca m surile dispuse în cadrul controlului
s fie verificate de c tre instituțiile care le-au dispus.
În încheiere, doamna Prefect a prezentat proiectul Hot rârii Colegiului
Prefectural pentru aprobarea “Planului comun de actiune pentru cresterea
gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea
delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant
preuniversitar, pentru anul scolar 2017-2018” dup care l-a supus votului,
acesta fiind aprobat în unanimitate.
La finalul edinței doamna Prefect a mulțumit tuturor celor prezenți la
edinta pentru prezenț .
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