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          Ploiesti, 
          Nr. 15689/0-1/D.L./V.B. 
          Data: 22.10.2019 

 
MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL  
19.09.2019 

A. Deschiderea şedintei:  

   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 14.00, în data de 19 
septembrie, în Sala “200” a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova.  

B. Aprobarea ordinii de zi:  
 Analiza stadiului de implementare a obiectivului “Noua stație de epurare a municipiului Ploiești” 

A prezentat: Doamna Teodora Marin – City Manager - Primăria municipiului Ploiești; 

 Prezentarea Planului comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 
personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de 

învățământ preuniversitar în anul școlar 2019-2020. 
A prezentat: Domnul Stoica Laurențiu - Inspectoratul Județean de Poliție Prahova 

Inițiatorul temelor: Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn - Reprezentantul UGIR - Filiala Prahova. 

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

C. Desfăşurarea şedintei:  
Au răspuns invitaţiei de participare la şedinţă: doamna Teodora Marin – City Manager - Primăria 

municipiului Ploiești; reprezentanții sindicatelor B.N.S., C.N.S. Cartel Alfa și C.S.N. Meridian, reprezentanţii 
patronatelor UGIR – Filiala Prahova și CONPIROM, invitați cu statut permanent (Sindicatul Solidaritatea 

Sanitară și Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova), 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 Teodora Marin de a prezenta tema 

aflată pe ordinea de zi. 
Astfel, a fost prezentată analiza cu privire la stadiul de implementare a obiectivului “Noua stație de 

epurare a municipiului Ploiești” și anume: 

 In baza studiului de fezabilitate (realizat de S.C. Romair Consulting SRL conform contract nr. 
1013/20.02.2006) analizat si aprobat in Consiliul Interministerial, prin Hotărârea de Guvern nr. 

536/26.04.2006, au fost aprobaţi, pentru finanţare si execuţie in perioada 2006 - 2009, indicatorii 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE 

A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEŞTI". 

 Valoare totală obiectiv de investiţie: 166.125 mii lei / 45.178 mii euro (3,677 lei/euro la data de 
31.12.2006), din care: 

 suma alocata buget de stat (in procent de 75%) este de 122.761 mii lei / 33.385 mii euro; 
 suma alocata bugetul local (in procent de 25%) este de 43.364 mii lei / 11.739 mii euro (inclusiv 

cheltuieli neeligibile). 
 Prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 (actualizata) privind aprobarea si finanţarea programelor 

multianuale, prioritare de mediu si gospodărirea apelor, Municipiul Ploieşti a beneficiat de finanţare de la 

bugetul de stat, in perioada 2006 - 2013. 
 Condiţiile de cofinantare a investiţiei au fost prevăzute in Convenţia nr. 5546 din 26.10.2006 încheiată 

intre Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si Municipiul Ploieşti (UAT), aprobate prin HCL 
229/25.10.2006 pentru perioada 2006-2010. 
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 Ca urmare a procedurilor de achiztie publica de lucrări au fost incheiate contracte de proiectare, de 

execuţie lucrări (inclusiv proiectare), de verificare tehnica de calitate a proiectelor si de asistenta tehnica. 
 Datorita diminuării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programului, cat si a 

reorganizării administraţiei publice centrale, in anul 2010, la iniţiativa Ministerul Mediului si Pădurilor s-a 

incheiat Actul Adiţional nr. 1 la Convenţia de finanţare, prin care perioada de implementare a proiectului a 
fost extinsa pana la data de 31.12.2013. 

 Luând in considerare Ordonanţa de Guvern nr. 3/16.01.2013 privind reglementarea unor masuri 
financiare in domeniul programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, MDRAP s-a 

substituit in toate drepturile si obligaţiile decurgând din convenţiile de finanţare incheiate de MMSC 
(succesorul legal al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, respectiv Ministerului Mediului si 

Pădurilor). 

 Tinand cont de necesitatea alocării sumelor necesare de către MDRAP pentru terminarea lucrărilor in 
cadrul Programului naţional de dezvoltare locala (aprobat prin Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 

28/22.04.2013) cu finanţare in subprogramul "Regenerarea urbana a municipiilor si oraşelor", Municipiul 
Ploieşti a transmis la Consiliul Judeţean Prahova inventarierea stadiului fizic si a sumelor necesare pentru 

continuarea obiectivului de investiţie (80% realizat). 

 Cu toate acestea, obiectivul de investiţie, a fost catalogat ca fiind obiectiv cu "prioritate redusa pentru 
anul 2013 si care poate fi inclus în Programul National de Dezvoltare Locală în anii următori". 

 Datorita nealocarii, in continuare, a fondurilor de la bugetul de stat, Municipiul Ploieşti a fost nevoit sa 
dispună sistarea execuţiei lucrărilor aferente acestei investiţii incepand cu data de 01.08.2013 (conform 

referat nr. 3856/31.07.2013, iniţiat de R.A.S.P.-U.I.P., aprobat de Primar). 
Situaţie valorica obiectiv de investiţie (lei) la nivelul anului 2013 

 Valoare totală obiectiv de investiţie: 166,124,894.00 

 Valoare totala sume plătite pe obiectiv de investiţie: 123,804,667.21 din care: 
 Rest de plată pe obiectiv de investiţie:42,320,226.79 (aprox. 9.500.000 euro) 

Stadiul fizic de realizare a lucrărilor întregului obiectiv de investiţie: 

 modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate si reorganizare incinta - nefinalizat; 
 extinderea reţelei de canalizare pentru un nr. de 57 de străzi in zonele de nord-est, centru si sud - 

100%; 

 canal de preaplin (bypass channel) - preia apele pluviale in exces, in cazul ploilor torenţiale, de la str. 
Rafov si le deversează in aval de staţia de epurare -100%; 

 staţia de pompare Vintileanca si conducta de refulare ape uzate in colectorul străzii Tânărul Muncitor 
-100%; 

 imbunatatirea deversoarelor existente aferente colectorului principal CI -100 %. 

Lucrări ramase de executat constau in procurare si montaj echipamente si utilaje pentru treapta biologica de 
epurare a apei si instalaţie de biogaz, instalaţii electrice si de automatizare (SCADĂ) necesare punerii in 

funcţiune a staţiei de epurare, amenajare cai acces. 
 

ACŢIUNI ÎNTREPRINSE IN VEDEREA RELUĂRII LUCRĂRILOR: 
1.INTABULARE teren amplasare staţia de epurare si canalul de bypass: 

au fost finalizate intabularile la staţia de epurare si la canalul de by pass in anul 2018; 

s-a ebtinut extras de carte funciara pentru ce a fost intabulat. 
2.CERTIFICAT DE URBANISM: - a fost emis CU nr. 423/16.03.2018 pentru lucrările ramase a fi de executat din 

cadrul proiectului si este valabil 24 de luni; 
3.AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE : 

- AC nr. 115/2007 emisa de Consiliul Judeţean Prahova, in regim de urgenta, a expirat in anul 2009; 

- AC nr. 66/2009 emisa de Consiliul Judeţean Prahova, in regim de urgenta, a expirat in anul 2012; 
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 a fost depusa documentaţia necesara pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire a lucrărilor ramase a 

fi de executat, la Direcţia Generala de Urbanism, din cadrul 
Consiliului Judeţean Prahova, fiind respinsa pana la inchiderea celorlalte doua AC din 2007 si 2009; 

 necesitatea completării documentaţiilor lipsa din cele doua AC 115/2007 si 66/2009 in 

vederea inchiderii acestora pentru parte din lucrările (extinderea reţelelor de canalizare realizate si 
recepţionate) din cadrul proiectului, executate in proporţie de 100%. 

4.EXPERTIZA TEHNICA SI FINANCIARA STAŢIE EPURARE : 
- incepand cu anul 2017 pana in prezent au fost depuse referatul si caietul de sarcini pentru realizarea 

achiziţiei publice privind serviciul de expertiza tehnico - financiara a lucrărilor executate in cadrul proiectului, 
proceduri anulate datorita lipsa ofertelor; 

- ultima documentaţie a fost depusa la Serviciul Achiziţii Publice din cadrul U.A.T. Ploieşti la inceputul lunii 

septembrie a anului 2019 si se afla in curs de evaluare. 
5.CONTRACT EXECUŢIE LUCRĂRI (INCLUSIV PROIECTARE) nr. 4981/2008 

- C.F.THYMIAN HOLDING GmbH : 
C.F. Thymian Holding G.m.b.H. a fost notificat de U.A.T.M. Ploieşti in vederea predării amplasamentului; 

- constructorul poate continua lucrările, dar in aceeasi termeni contractuali; 

- C.F. Thymian Holding G.m.b.H. trebuia sa asigure conservarea si paza obiectivului; 
- garanţia echipamentelor si utilajelor nu are nici o legătura cu conservarea lucrărilor; 

- luând in considerare corespondenta purtata cu constructorul, i s-a adus la cunoştinţa sa depună 
documentaţia ce a stat la baza emiterii celor doua autorizaţii in regim de urgenta, in speţa AC 115/2007 si AC 

66/2009, emise de către Consiliul Judeţean Prahova, in vederea inchiderii acestora; 
- cu toate ca au existat nenumărate adrese transmise de către R.A.S.P. Ploieşti constructorului, nici pana in 

prezent acesta nu a depus documentele solicitate de către Direcţia Generala de Urbanism a Consiliului 

Judeţean Prahova. 
6.RECEPŢIE FINALA 

- S-au verificat in teren următoarele străzi: Moţilor, Dobrogei, Mitropolit Varlaam, Crinului, Robinelor, 13 
Septembrie, Posada, Sevastopol, Codri Cosminului, Calugareni, Victoriei, Walter Maracineanu, Cercului, 

Grigore Alexandrescu, Ana Lugojana, Cornetului, Jupiter, Neptun, Saturn, Uranus, Ecoului, Vasile Lucaciu, 

Şantierului, Azuga, Bustenari, Traian, Scaieni, Pacureti, Munteniei, Izvoare, Livezilor, Ţiţeiului, Petru Poni, 
Petroniu, Cicero, Baicoi, Transformatorului, Gândului, Tânărul Muncitor, Hanibal, Vintileanca, Moreni, 

Principatele Unite, Petre Negulescu, Vasile Boerescu, Ţintea, Inotesti, Ghighiului si racordurile suplimentare, 
Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Draganesti, Sima, pe care s-au realizat extinderi ale reţelelor de 

canalizare in municipiul Ploieşti, cat si lucrările anexe necesare: conducta refulare (Vintileanca, Moreni, 

Tânărul Muncitor, Vaii), Canal by-pass (str.Tanarul Muncitor), Staţie pompare Vintileanca, Conducta refulare 
(Cartier Ghighiului - staţie pompare Vintileanca), Deversoare (Mircea cel Batran, August Treboniu Laurian), in 

vederea realizaţii recepţiei finale. 
- Au fost intocmite toate Procesele Verbale de Recepţie Finala in luna iunie 2018, pentru toate extinderile 

reţelelor de canalizare executate, cat si a lucrărilor anexe menţionate mai sus, in cadrul obiectivului de 
investiţii, deoarece aceste lucrări din anul 2012 si pana in anul 2018 au fost concesionate către operatorul 

reţelei publice de canalizare -S.C. Apa Nova Ploieşti S.R.L. doar pe baza Proceselor Verbale de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor. 
- Participare la intalnirea de lucru cu conducerea operatorului serviciului public de alimentare cu apa si 

canalizare S.C. Apa Nova Ploieşti S.R.L., in vederea verificării cărţilor tehnice existente doar la operator si a 
semnării Proceselor Verbale de recepţie finala pentru extinderile reţelelor de canalizare. 

 Noua staţie de epurare a municipiul Ploieşti ar fi trebuit sa fie pusa in funcţiune pana in trim. al IV-lea 

2015, conform termenelor menţionate in H.G. nr. 352/2005, de implementare a cerinţelor Directivei 
91/271/CEE cu modificările si completările ulterioare, privind realizarea epurării apelor uzate urbane, in 

concordanta cu angajamentele asumate de România in procesul de negociere cu UE a Cap.22 Mediu. 
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 Dupa expirarea termenului acordat, se poate declanşa procedura de infrigement. 

 Estimativ, cuantumul sancţiunilor ce ar putea f i  propuse de comisie pentru România este: 
 suma forfetara minima fixa - 1.710.000 euro; penalităţile pe zile de intarziere pot varia intre 2.072,7 euro 

si 124.362 euro/zi s-ar calcula din ziua in care hotărârea prin care CJUE constata neexecutarea hotărârii 

pronunţate ar fi comunicata României pana in ziua in care s-ar pune capăt incalcarii. 
În continuarea ședinței, pentru prezentarea Planului comun de acțiune pentru creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele 
adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2019-2020, al 2-lea subiect aflat pe ordinea de 

zi, a luat cuvântul șeful serviciului de ordine publică din cadrul IJP Prahova, domnul comisar de poliție 
Laurențiu Stoica. 

- Structurile deconcentrate, respectiv Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova şi celelalte structuri ale 

M.A.I. în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova au desfăşurat o multitudine de activităţi 
pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei specifice acestui domeniu, dar au existat şi unele 

situaţii în care incidentele şcolare produse în această perioadă au avut un impact negativ asupra 
climatului de siguranţă civică din mediul şcolar preuniversitar. 

- Evoluţia şi tendinţele situaţiei operative înregistrată în anul şcolar 2018-2019, privind climatul de 

siguranţă publică în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar situate pe raza 
judeţului Prahova, relevă un trend uşor descendent ( minus 17 fapte) al numărului de fapte antisociale 

faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, comise în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ 
preuniversitar. 

Numărul de unităţi de învăţământ asigurate cu pază umană: 
• Publice: - Colegii, licee, grupuri şcolare - din 62 de unităţi sunt asigurate 54. 

Şcoli Gimnaziale - din 260 de unităţi sunt asigurate 94. 

Grădiniţe - din 308 de unităţi sunt asigurate 36. 
• Private: - Colegii, licee, grupuri şcolare - din 2 unităţi, ambele asigurate cu pază umană. 

Şcoli Gimnaziale - din 3 unităţi nu este asigurată niciuna. 
Grădiniţe - din 13 de unităţi nu este asigurată niciuna. 

Unităţile de învăţământ mai susmenţionate au pază umană proprie/cu societăţi specializate/mixtă. 

Cele mai multe unităţi şcolare asigurate cu pază se află în Municipiul Ploieşti, Municipiul Campiña şi oraşele 
Sinaia, Vălenii de Munte, Breaza. 

Numărul de unităţi de învătământ dotate cu sisteme de supraveghere video: 
• Publice: - Colegii, licee, grupuri şcolare - din 62 de unităţi sunt dotate 60. 

Şcoli Gimnaziale - din 260 de unităţi sunt dotate 148. 

Grădiniţe - din 308 de unităţi sunt dotate 94. 
• Private: - Colegii, licee, grupuri şcolare - din 2 de unităţi, ambele dotate. 

Şcoli Gimnaziale - din 3 unităţi sunt dotate 2. 
Grădiniţe - 13 din de unităţi, toate dotate. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, în a cărui responsabilitate se află gestionarea problematicii unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, a creat un sistem unitar de norme obligatorii, aplicabile atât elevilor şi 

personalului didactic, cât şi părinţilor şi personalului auxiliar care să contribuie la creşterea gradului de 

siguranţă în incinta unităţilor şcolare. 
- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, sprijinit de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova, iar în 

municipiul Ploieşti şi de Poliţia Locală, au asigurat climatul de ordine şi siguranţă în zonele adiacente 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, acţionând pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, 

atât prin aplicarea cu fermitate a prevederilor legale în vigoare, cât şi prin realizarea unor programe 

parteneriale cu instituţiile şcolare ori organizaţii cu atribuţii în domeniu. 
- La nivelul judeţului Prahova, sub coordonarea Instituţiei Prefectului, a fost elaborat Planul Comun de 

Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea 
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delincventei juvenile In incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 

2018 - 2019, document fundamentat de prevederile art. (2) lit. c) din cadrul Protocolului de cooperare 
privind prevenirea şi combaterea delincventei juvenile în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, încheiat între M.E.N şi M.A.I - I.G.P.Rnr. 32104/10 din 20.02.2013. 

- în conformitate cu prevederile art. (1) din Legea nr. 35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ, modificată prin Legea nr. 29/2010, siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub 

coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Inspectoratului Şcolar Judeţean, a Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi a structurilor judeţene de 

jandarmi. 
- Actul normativ menţionat mai sus a asigurat aplicarea unitară la nivel judeţean a măsurilor şi activităţilor 

necesare în vederea realizării obiectivelor şi rezultatelor propuse, a responsabilizării acestora, creând 

totodată cadrul optim de identificare şi rezolvare, în comun, a deficienţelor înregistrate în acest domeniu. 
- Planul comun de acţiune a avut în vedere atât obiective generale cât şi obiective specifice în materie de 

siguranţă şcolară şi crearea cadrului optim de destaşurare a procesului instructiv educativ în unităţile de 
învăţământ preuniversitar de pe raza de competenţă. 

- În vederea asigurării unui climat optim de desfăşurare a procesului educaţional în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a elaborat şi pus în practică o serie de măsuri, 
după cum urmează: 

o evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar care, în anul precedent s-au confruntat cu diverse 
probleme atât din punct de vedere al incidentelor semnalate, cât şi al condiţiilor de siguranţă (pază, 

gard împrejmuitor, zonă, iluminat public etc), în comun cu reprezentanţii unităţilor şcolare, ai 
administraţiei publice locale şi a celorlalţi parteneri cu responsabilităţi în domeniu; 

o stabilirea de comun acord cu partenerii, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, 

reprezentanţii autorităţilor publice locale, A.T.O.P. a unor măsuri menite să conducă la creşterea 
gradului de siguranţă şi la prevenirea delincventei juvenile; 

o relaţionarea cu conducerea unităţilor şcolare, în vederea stabilirii modurilor de colaborare şi 
gestionare a problematicii din acest domeniu de activitate; 

o asigurarea prezenţei elementelor de dispozitiv (poliţişti / jandarmi /poliţişti locali) zilnic la fiecare 

unitate de învăţământ preuniversitar, în intervalele orare de intrare - ieşire a elevilor la şi de la cursuri 
şi includerea unităţilor de învăţământ în itinerariile de patrulare auto şi pedestră ca punct obligatoriu 

de staţionare; 
o acordarea sprijinului necesar conducerii unităţilor de învăţământ preuniversitar din partea consiliilor 

locale în vederea eficientizării sistemelor de pază, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 (rep.), cu 

modificările şi completările ulterioare şi analizarea stadiului încheierii contractelor de pază. 
 

Pe parcursul ședinței, membrii și invitații Comisiei de Dialog Social, au avut mai multe intervenții, 
dintre care menționăm: 

Reprezentantul Primăriei Municipiului Ploiești – doamna City manager Teodora Marin: 
- Firma cu care s-a încheiat contractul pentru finalizarea lucrărilor la stația de epurare există, nu a 

intrat în insolvență; 

- Facem toate demersurile pentru a găsi o variantă legală pentru a putea să preluăm această lucrare 
Reprezentantul U.G.I.R. – Filiala Prahova, membru CDS – Prahova, domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn: 

- La prezentarea precedentă referitoare la noua stație de epurare a municipiului Ploiești, reprezentanții 
Primăriei mun.Ploiești erau foarte optimiști, lăsând impresia că totul o să fie rezolvat în scurt timp; 

- Solicităm reprezentanților Primăriei municipiului Ploiești să facă informări periodice cu privire la pașii 

care vor fi făcuți în vederea finalizării stației de epurare; 
- Propune, ca temă viitoare pe ordinea de zi, prezentarea unui studiu cu privire la plecările în 

străinătate, din partea Direcției Județene de Statistică.  
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Reprezentantul U.A.P. - Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova, invitat CDS - Alianța Prahova - Orizont 

2030, domnul Eugen Costin Cristescu: 
- De ce instituțiile statului au tot timpul ceva de așteptat? De ce nu sunt prevăzute clauze clare în 

contract, astfel încât să poată fi reziliat contractul, în cazul în care firma nu respectă contractul? 

- Propune ca temă de discuție pentru ședința următoare o informare cu privire la clădirile cu risc 
seismic din municipiul Ploiești. 

 

D. Finalul şedinţei:  

Doamna Prefect Ioana Mădălina Lupea a mulţumit tuturor participanţilor pentru prezenţă şi a încheiat 
şedinţa la ora 15.30. 

____________________________________ 
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