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COLEGIUL PREFECTURAL 

 
 

În data de 20 septembrie 2018, orele 11.00, 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:  

 Problematica siguranței elevilor în unit țile de înv ț mânt pre-universitar de pe raza  
județului Prahova, precum i în zona adiacent  acestora; 

 Cre terea siguranței cet țeanului; 
 Gradul de victimizare prin accidente rutiere produse pe raza județului Prahova. 
 Problemele întâmpinate în activitatea Inspectoratului Judetean de Politie                    
 Eficiența sistemului educațional la nivelul judetului Prahova, evidențiat  prin rezultatele 

obtinute la examenele naționale, în anul colar 2017-2018; 
 Crearea cadrului pentru cre terea economic  a județului, prin dezvoltarea înv ț mântului 

tehnic profesional i profesional dual; 
 Consecințele evoluției demografice la nivel județean asupra rețelei colare; c i de 

eficientizare a utiliz rii resurselor umane, materiale i financiare; 
 Informare privind stadiul pregatirii unitatilor de invatamant preuniversitar din judet pentru 

inceperea in conditii normale a anului scolar 2018 – 2019; 
 Problemele întâmpinate în activitatea Inspectoratului Scolar Judetean Prahova 

      dup  care a dat cuvântul  Inspectorului ef al Inspectoratului Județean de 
Poliție Prahova, domnul Eduard Mirițescu.  Acesta a prezentat primele patru puncte de pe 
ordinea de zi. Evolu ia şi tendin ele situa iei operative înregistrat  în anul şcolar 2017-
2018, privind climatul de siguran  public  în incinta şi în zona adiacent  unit ilor de 
înv mânt preuniversitar situate pe raza județului Prahova, relev  un trend  u or  
ascendent ( plus 8 fapte)  al num rului de fapte antisociale faț  de aceea i perioad  a 
anului trecut, comise în incinta i zona adiacent  unit ților de înv ț mânt preuniversitar.  
           În urma evalu rilor efectuate pe linia asigur rii cu paz  a unit ilor de înv mânt 
preuniversitar s-a constatat c , acestea, la nivel județean sunt asigurate cu o form  de 
paz  uman , în propor ie de 48,4%. 
          În mediul urban procentul unit ților de înv ț mânt preuniversitar care sunt 
asigurate cu paz  este de 58,4%,  în timp ce în mediul rural acesta este de 31,6%. 

 Sub aspect statistic, în anul colar 2017-2018 au fost înregistrate un num r de 70 
fapte penale comise în incinta şi zona adiacent  unit ilor de înv mânt preuniversitar. 
Astfel, un num r de 65 fapte penale au fost comise în incinta unit ilor de înv mânt 
preuniversitar şi un num r de 5 fapte penale au fost comise în zona adiacent   acestor 
instituții. 
             Lucr torii de poliție au desf urat o gam  diversificat  de activit ți preventive în 
unit țile de înv ț mânt preuniversitar în colaborare cu  Compatimentul de Analiz  i 



Prevenirea Criminalit ții i Serviciul Ordine Public  din cadrul Inspectoratului Județean de 
Poliție Prahova, cu ocazia activit ților desf urate privind Programul Local de Prevenirea 
Delicvenței Juvenile i Victimiz rii Minorilor pe tot parcursul anului colar efectuând activit ți 
informativ – preventive în zona unit ților de înv ț mânt preuniversitar; Infrac iunile 
constatate ca fiind comise pe parcursul anului şcolar 2017-2018 în incinta unit ților de 
înv ț mânt, s-au produs în interiorul claselor de curs, pe holuri sau terenuri de sport, pe 
fondul neasigur rii bunurilor personale sau în urma unor conflicte spontane între elevi; 
infrac iunile care ocup  segmentul dominant sunt fapte de  ”lovire sau alte violențe”  (un nr. 
de 30 fapte) i ”furt”(un nr. de 27 fapte); 

S-au elaborat analize privind activit țile desf urate i rezultatele obținute pentru 
cre terea gradului de siguranț  în incinta i în zonele adiacente unit ților de înv ț mânt 
preuniversitar;managementul institu ional adaptat la evolu ia fenomenului infrac ional a 
determinat creşterea gradului de siguran  public  în Prahova prin sc derea cu 6% a 
criminalit ții sesizate (- 679 fapte) faț  de aceea i perioad  a anului 2017 

 Infractiuni contra persoanei : 3.823 infrac iuni sesizate, fa  de 4.154 în aceea i 
perioad  din anul 2017, respectiv -7,97% (-331 fapte). 

 Infractiuni contra patrimoniului: 
4.097 infrac iuni sesizate, fa  de 4.389 în aceea i perioad  din anul 2017, respectiv -6,65% 
(-292 fapte). 

 Criminalitate stradala: anul 2018 este al optulea an consecutiv în care scade 
infrac ionalitatea stradal ; în perioada analizat , infrac iunile stradale au sc zut cu 
9,51% /  - 39 fapte i reprezint  3,51% din totalul sesiz rilor. 

         Din analiza situației operative înregistrat  în perioada  01.01.2018  -  31.08.2018, 
comparativ cu cea similar  a anului precedent, a rezultat c  pe raza județului Prahova s-au 
produs 239 accidente rutiere grave (+41), soldate cu 42 persoane decedate (+6) i 221 
r nite grav (+31). 
            Faț  de aceeasi perioada a anului trecut, în intervalul analizat au fost înregistrate 
cre teri la num rul persoanelor decedate, al persoanelor r nite grav i al persoanelor r nite 
u or din accidente rutiere grave. 
Evolu ia problematicii siguran ei rutiere în perioada analizat  a fost influen at  de:  
  - lipsa extinderii i moderniz rii corespunz toare a rețelei de drumuri(ex. DN 1 – E60); 
 - asigurarea fluenței s pt mânale a traficului rutier, îngreunat  de aglomer rile 
formate pe DN1, îndeosebi în  sta iunile montane Azuga, Buşteni, Sinaia şi Comarnic.  
           Din analiza rezultatelor obținute, se pot desprinde urm toarele concluzii: 

- parcul auto i num rul posesorilor de permise de conducere au fost în 
continu  cre tere; 

- persist  num rul posturilor vacante în structura rutier  ; 
- procentual, sancțiunile aplicate pe unele cauze generatoare sunt în 

sc dere ; 
- luna februarie a.c., când au fost înregistrate cele mai multe accidente 

rutiere (40 accidente /+24, 5 persoane decedate /+4 i 35 r nite grav /+19), comparativ cu 
anul precedent, datorit  condițiilor meteo(precipitații sc zute sub form  de ninsoare), a 
favorizat un trafic mai intens. 
            La finalul prezentarii, doamna Prefect a multumit conducerii IPJ Prahova pentru 
colaborarea interinstitutionala dar si pentru modul in care actioneaza in judet  si a aratat 
faptul ca sub coordonarea Instituției Prefectului a fost elaborat „Planul Comun de Ac iune 
pentru creşterea gradului de siguran  a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea 
delincven ei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de înv mânt 
preuniversitar” pentru perioada anului şcolar 2017 – 2018. Documentul a asigurat 
aplicarea unitar  la nivel județean, a activit ilor ce urmau  a fi desf şurate de 
reprezentan ii institu iilor implicate în vederea realiz rii obiectivelor şi rezultatelor propuse, 



a responsabiliz rii acestora, creând totodat  cadrul optim de identificare şi rezolvare, în 
comun, a deficien elor înregistrate în acest domeniu. 
          Urm toarele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul  Nicolae 
Angelescu, Inspector Scolar General. 
         In ceea ce priveste evaluarea nationala a elevilor, analizând rezultatele la nivelul 
fiec rei unit ți, se observ  c , din cele 161 de unit ți cu absolvenți de clasa a VIII a, un 
num r de 32 de unit ți au procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 de 100%. 
Concluzii: 
• Rezultatele (94,24% note peste 5 la limba român  şi 74,32 % la matematic ) reflect  
un nivel de preg tire al elevilor peste media pe tar . 
• Subiectele pentru probele Evalu rii, elaborate în cadrul C.N.E.E., au fost formulate 
clar, în strict  concordan  cu programele şcolare şi cu temele selectate din programa şcolar , 
având un nivel de dificultate gradat (simplu, mediu, complex); 
• Baremele de evaluare şi notare au fost bine defalcate, 
asigurând o notare unitar , astfel încât rezultatele pe tranşe de medii au 
permis o ierarhizare corect  a candida ilor. 
Bacalaureat 2018: 
           În ambele sesiuni s-au inscris 6791 de candidati la probele scrise (5181 in sesiunea 
iunie iuliesi 1610 in sesiunea august-septembrie ), din care 1158 de candida i s-au inscris in 
ambele sesiuni (70 de candida i au fost absenti in sesiunea iunie-iulie). Num rul de candidați 
care au participat la cel puțin o sesiune este de 5635. 
Rata de promovare înregistrat  de absolven ii care au finalizat studiile liceale în promoția 
2017-2018 i au sus inut probele examenului de Bacalaureat este de 79,35%. Astfel, rata de 
promovare, incluzând i elevii care au provenit din promoțiile anterioare, este de 73,89 %.  
         La nivel național, județul Prahova s-a situat pe locul paisprezece la promovabilitate in 
sesiunea iunie-iulie 2018. Rata final  de promovare în Prahova este de 70.89 % peste media 
pe tar  de 69.70%. 
        Din dorința de a veni în sprijinul comunit ții de afaceri locale i a populației active din 
județul Prahova, s-a inițiat Programul privind ”Identificarea Resurselor Umane Calificate 
necesare economiei Județului Prahova în perioada 2017-2030”. Prin program s-a realizat 
• centralizarea solicit rilor operatorilor economici, 
• analiza posibilit ților de îndeplinire a acestora prin unit țile de înv ț mânt profesional i 
tehnic autorizate/acreditate pentru calific rile profesionale cerute; 
          În perioada 28 august - 6 septembrie 2018, s-a efectuat un control conform ordinului 
prefectului județului Prahova, nr. 184/02.08.2018, în unit ți de înv ț mânt din județ de c tre 
comisia mixt  format  din reprezentanți ai Instituției Prefectului, ISJ, DSP, DSVSA I ISU. 
Num rul de unit ți colare (pj i structuri) controlate:36 unit i Au fost depistate şi 
neconformitati la normele igienico-sanitare in : 
- SCOALA GIMNAZIALA ŞOTRILE: instalatia de apa are debit insuficient 
- GRADINITA CU PN LUNCA MARE ,com. ŞOTRILE: grupul sanitar este construit din lemn , in 
curtea postului de Politie 
- GRADINITA CU PN VISTIERU, ŞOTRILE: instalatia de apa are debit insuficient, grupul 
sanitar 
este construit din lemn , in curtea de joaca 
- GRADINITA CU PN SECIURI, ŞOTRILE : instalatia de apa are debit insuficient 
- GRADINITA CU PN MELICEŞTI, com.TELEGA : podeaua era o parte din parchet laminat o 
alta parte din gresie ceramica 
- ŞCOALA PRIMARA NUCET, GORNET : podeaua de lemn era acoperita cu un covor 
- ŞCOALA GIMNAZIALA MEHEDINTA (corp B) , PODENII NOI: grupuri sanitare exterioare 
insalubre, peretii cladirii neigienizati 
- ŞCOALA GIMNAZIALA PREDEAL-SARARI: grupuri sanitare exterioare neracordate la reteau 
de apa potabila a localitatii 
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- GRADINITA CU PN PREDEAL-SARARI: lipsa aparate de joaca (balansoare, leagane, 
tobogane) 
in curte 
- ŞCOALA GIMNAZIALA VITIOARA DE SUS, PREDEAL-SARARI: grupuri saniatre exterioare 
neracordate la reteau de apa potabila a localitatii 
- GRADINITA CU PN VITIOARA DE SUS, PREDEAL-SARARI: santier pentru lucrari de renovare, 
modernizare 
- GRADINITA CU PN POSADA, COMARNIC: wc ecologic amplasat linga fereastra, curte de 
joaca 
neamenajata 
- GRADINITA CU PN IZVORU, PROVITA DE SUS: apa pentru spalat pe maini si pentru 
curatenie 
este adusa cu galeta de la o fantana din vecinatate 
- ŞCOALA PRIMARA + GRADINITA MAGURA :in lucrari de reparatii , modernizare 
- ŞCOALA PRIMARA+GRADINITA LOPATNITA:grup sanitar exterior din lemn, lipsa apa 
potabila 
pentru spalat pe maini si curatenie (apa este adusa cu galeata din vecinatate) 
- ŞCOALA GIMNAZIALA LAPOŞ: o parte din cladire este in renovare , putul de apa neracordat 
la instalatia interioara a scolii 
- ŞCOALA GIMNAZIALA SALCIA: instalatia de apa are debit insuficient, apa furnizata nu este 
potabila 
- SCOALA PRIMARA PISCULEŞTI: lipsa substante pentru dezinfectia grupurilor sanitare 
- SCOALA GIMNAZIALA COTOFENEŞTI: apa pentru spalat pe maini este adusa cu cisterna de 
la Slanic 
- GRADINITA PN MALAIEŞTII DE JOS: teren de joaca neamenajat , lipsa substante pentru 
dezinfectie avizate de Ministerul Sanatatii 
- ŞCOALA PRIMARA TRESTIOARA, VILCANEŞTI: arteziana pentru baut apa este defecta 
- ŞCOALA PRIMARA+GRADINITA PN ZALHANA, MANEŞTI: apa furnizata de instalatia proprie 
nu este potabila 
        Pentru toate neajunsurile constatate in timpul controlului, conducerile unitatilor de 
invatamant au primit sarcina de a intocmi planuri de masuri ameliorative care vor fi inaintate, 
dup  caz, catre I.S.U., I.S..J Prahova, D.S.P. i D.S.V.S.A., pana la termenele stabilite in 
procesele-verbale de control. La finalul prezentarii domnul Inspector General a multumit 
conducerii tuturor institutiilor care au contribuit la indeplinirea obiectivelor Inspectoratului 
Scolar Prahova. 
         În încheiere, doamna Prefect Ioana M d lina Lupea  a mulțumit participanților la 
edinta pentru prezenț . 

 

CONSILIER, 

Daniela LAMBA 


