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          Ploiesti, 
          Nr.18730/0-1/D.L. 
          Data: 17.12.2019 

 
 

MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 
COMISIA DE DIALOG SOCIAL  

9.12.2019 
 

A. Deschiderea şedintei:  
   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 14.00, în 
data de 9 decembrie, în Sala 200 a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - 
Judeţul Prahova.  

B. Aprobarea ordinii de zi:  
 Analiza principalilor indicatori economico-sociali înregistrați în județul Prahova. 

Prezintă:  Doamna Director Mirela Dobrică – Direcția Județeană de Statistică Prahova. 

La începutul şedinţei, doamna Ioana Lupea, Prefect al județului Prahova, a supus la 
vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate. 

C. Desfăşurarea şedintei:  
Au răspuns invitaţiei de participare la şedinţă: reprezentanții sindicatelor B.N.S., 

C.S.Democratice din România,  reprezentanţii patronatelor UGIR – Filiala Prahova, 
CONPIROM și CNIPMMR, invitați cu statut permanent - U.A.P.- Uniunea Asociațiilor de 
Proprietari, ai instituţiilor deconcentrate, ai administraţiei publice locale, membrii în cadrul 
Comisiei de Dialog Social organizată la nivelul judeţului Prahova.  

Doamna Prefect a deschis ședința cu invitația adresată doamnei Director Mirela 
Dobrică – Direcția Județeană de Statistică Prahova, de a prezenta tema aflată pe ordinea 
de zi (materialul anexat). 

În ceea ce privește migrația internațională, s-a făcut o comparație a indicatorilor, 
începând cu anul 2012 până în 2018. 

Pentru judetul Prahova, emigranți temporari -9108, in anul 2018, fata de 6466 in 
anul 2012. Imigranți temporar-6866, in 2018, fata de 6331 in 2012. 

Fenomenul migraţie internaţionale a afectat ambele sexe, însă în proporţii diferite,  
în anul 2018 ponderea emigranţilor temporari de sex masculin a fost de 55,8%. 

În anul 2018, au fost de 1,9 ori mai multe persoane străine care şi-au stabilit 
domiciliul în Prahova faţă de anul 2007; iar numărul persoanelor care şi-au stabilit 
domiciliul în altă ţară a crescut de 4,0 ori. 

Populaţia cu domiciliul  
La 1 ianuarie 2019 

- populaţia cu domiciliul în județul Prahova a fost de 793257 persoane; 
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-  384329 bãrbaţi (48,4%);  
-  408928 femei (51,6%).  

Populaţia rezidentă  
La 1 ianuarie 2019 

- populaţia rezidentă din județul Prahova a fost de 717842 persoane; 
-  349409 bãrbaţi (48,7%);  
-  368433 femei (51,3%).  
- Indicele de îmbãtrânire demograficã şi raportul de dependenţã demograficã au fost 

direct influenţaţi de scãderea numãrului de copii şi de creşterea populaţiei vârstnice. 
Indicele de îmbãtrânire demografică a crescut de la 115,6 persoane vârstnice care 
revin la 100 persoane tinere la 1 ianuarie 2014, la 132,3 persoane vârstnice care 
revin la 100 persoane tinere la  1 ianuarie 2019.  

- Raportul de dependenţã demograficã a crescut de la 43,6 la 1 ianuarie 2014, la 47,0 
persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte la 1 ianuarie 2019  
Speranţa de viaţă la naştere în anul 1992: 

• - total             70,49 ani 
• - masculin     67,14 ani 
• - feminin        73,93 ani 

Speranţa de viaţă la naştere în anul 2018: 
( date semidefinitive) 

• - total              76,06 ani 
• - masculin      72,14 ani 
• - feminin         80,07 ani 

 
Pe parcursul ședinței, membrii și invitații Comisiei de Dialog Social, au avut mai 

multe intervenții, dintre care menționăm: 
 
Reprezentantul U.G.I.R. – Filiala Prahova, membru CDS – Prahova, domnul Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn: 
-propune înființarea unei baze de date comune, la nivel de aeroport, vama, cu toate 
iesirile/intrările din țară, pe baza datelor furnizate se pot creea strategii în diverse domenii, 
inclusiv referitoare la dezvoltarea localităților; 
-a solicitat informații cu privire la: existența unei strategii de dezvoltare locala, ce ar trebui 
întocmită la nivelul Consiliului Județean Prahova și asupra activității desfășurate la Centrul 
„Lumina verde” de către Consiliul Județean Prahova ; 
-si-a exprimat opinia referitoare la creșterea numărului populației Iașului, multe persoane 
provenind din Republica Moldova; 
-a punctat încă odată problema cu care se confruntă România, și anume lipsa forței de 
muncă calificată; în general cursanții pleacă din țară după terminarea cursurilor; 
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-a arătat, cu îngrijorare, creșterea deficitului balantei comerciale, în sensul creșterii 
importurilor și scăderii exporturilor. 
Domnul Comisar Sef Ginel Preda a precizat că la aeroport nu se scanează buletinul, doar se 
prezinta pentru verificări, și nici nu se solicită scopul și durata călătoriei, iar în vamă nici 
măcar buletinul nu este verificat, numai în situații speciale, prin urmare ar fi imposibilă 
crearea unei baze de date. 
Domnul Ionuț Duță, reprezentantul C.S.Democratice, a precizat că și din punct de vedere al 
protecției datelor cu caracter personal ar fi o problemă în strângerea datelor. 
Domnul Eugen Cristescu, Președintele Uniunii Asociaților de Proprietari Prahova: 
-este necesară „redefinirea” domeniilor educaționale, iar copiii să fie îndrumați de la vârste 
cât mai mici să își găsească vocația.  
Domnul Cristian Ignea- reprezentantul CNIPMMR a solicitat informații cu privire la 
actualitatea masterplanului pe transport, arătând că în județul Prahova sunt cca 7.000 
șoferi care activează în alte țări. 
  Reprezentantul CONPIROM-domnul Gheorghe Cazan 
-este nemulțumit din cauza faptului că România exportă produsele de bază, gen lemn, și nu 
produse finite, mobila, în speță, fapt ce ar aduce valoare adăugată; 
-ar trebui stimulată formarea continuuă la nivelul județului iar Camera de Comerț să se 
ocupe de misiunea ei; 
-solicită inventarierea spațiilor industriale nefolosite la nivelul județului, întocmirea unei 
hărți care să fie pusă la dispoziția investitorilor, la fel ar trebui întocmită și o situație cu 
resursa umană existentă la nivelul județului. 
Doamna Prefect a explicat că spațiile comerciale sunt, în general,  private și drept urmare 
instituția noastră nu se poate implica în promovarea acestora. De asemenea, a solicitat 
membrilor Comisiei de Dialog Social să propună teme pentru introducerea acestora pe 
ordinea de zi a ședințelor Comisiei în anul 2020. 
 

D. Finalul şedinţei:  
Doamna Prefect Ioana Lupea a mulţumit tuturor participanţilor pentru prezenţă şi a 

încheiat şedinţa la ora 15.00. 
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