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INSTITUŢIA PREFECTULUI                          
JUDEŢUL PRAHOVA                   
SECRETARIATUL COLEGIULUI PREFECTURAL 
Nr.7789/23.05.2022                                                     
 

PROCES VERBAL DE  SEDINŢĂ 
COLEGIUL PREFECTURAL 

 
În data de 28 aprilie 2022, ora 10.00, la Sala 200 din cadrul  Palatului 

Administrativ a avut loc şedinta Colegiului Prefectural, aferentă lunii aprilie 2022, 
prezidată de către domnul Prefect Virgiliu- Daniel Nanu si domnul subprefect Emil 
Drăgănescu . 
        Domnul Prefect Virgiliu Nanu, a deschis şedinta prezentand ordinea de zi:  
 Raport pe anul 2021 privind activitatea instituţiei, pe domenii de activitate; 
 Dezvoltarea agriculturii ecologice; 
 Corectarea deficitului balanței comerciale – Sprijinirea cultivării unor produse agro - 

alimentare 

 Participarea Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova la asigurarea climatului 
de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor antisociale; 

 Implementarea conceptului de executare a misiunii de pază, a sistemului de 
monitorizare, supraveghere și intervenție la obiective. 

 
după care a dat cuvântul doamnei Mita Enache, directorul Direcţiei pentru Agricultură 
Prahova pentru a prezenta primele trei puncte (materialul anexat). 
          Suprafaţa totală a judeţului Prahova este de 471.484 ha, din care 268.786 ha 
suprafaţă agricolă. 
DAJ analizeaza documentatia depusa de generatorii de deseuri prin verificarea 
documentelor anexate la cerere, respectarea conditiilor si emite certificate de origine 
pentru biomasa provenita din deseuri, utilizata drept combustibil sau materie prima 
pentru productia de energie electrica, in termen de 10 zile lucratoare de la data 
inregistrarii cererii, daca documentatia este conformă. In situatiile in care, ulterior 
emiterii certificatelor de origine, se constata inadvertente sau elemente certe de 
neconformitate cu realitatea privind cantitatile de deseuri, DAJ anuleaza certificatele de 
origine si intocmesc decizii de anulare a certificatului de origine emis pentru biomasa 
provenita din deseuri, utilizata drept combustibil sau materie prima pentru productia de 
energie electrica. Biomasa este considerata ca cea mai importantă resursă regenerabilă, 
chiar daca nu si cea mai eficienta iar la nivelul judetului in anul 2021, s-au eliberat un 
numar de 9 certificate de biomasa pentru o cantitate de 11 465 tone deşeuri. 
Privind activitatea de fond funciar: 
Scoateri terenuri din circuitul agricol au fost 99 dosare  
Avize privind clasa de calitate pentru introducerea în intravilan PUZ – 21 
Avize privind clasa de calitate pentru introducerea în intravilan PUG – 3 
Documentaţii şi avize pentru schimbarea categoriei de folosinţă – 3 
Redări/ Introduceri în circuitul agricol – 3. 
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Registrul Plantatiilor Viticole: 
Cereri defrisare: 196 
Suprafata de vita de vie defrisata: 140 ha 
Autorizatii plantare vita de vie: 28 
Modificari: 913 
Declaratii recolta: 123 
Declaratii de productie: 61 
Declaratii de stocuri: 57 
Eliberare carnete viticultor: 60 
Defrişări operate în RPV : 99 
Vânzarea terenurilor agricole din extravilan - Total dosare depuse  
2.588 din care: 2.392 persoane fizice, 196 persoane juridice 
Total suprafaţă teren agricol intrată în circuitul comercial: 1.595 ha, faţă de anul  2020 
în care au fost 1.805 ha 
Preţ minim – 0,30 lei/mp comparativ cu 0,01 lei/mp  
Preţ maxim -111,32 lei/ mp – 816,67 lei/mp 
Număr avize finale – 74 
Conform H.G. 1253/2013 privind agricultura ecologică , în anul 2021 la nivelul judeţului 
Prahova, s-au înscris 136 operatori ecologici din care: 
 Producători agricoli – 80, Comercianţi  – 26, Procesatori  – 17, Exportatori – 3, 
Importatori – 2,Retrasi – 7. 
În domeniul vitivinicol: 
- s-au efectuat 274 controale  şi s-au aplicat 9 sancţiuni 
- s-au prelevat 49 probe şi s-au retras 17 213 litri de la comercializare 
- s-au eliberat 79 autorizaţii pentru spaţii pentru comercializarea vinului vrac 
- s-au autorizat 17 laboratoare pentru efectuarea analizelor fizico – chimice şi 
organoleptice pentru vinuri. 
S-au efectuat verificări pe dosarele depuse în vederea accesării de fonduri europene – 
plantări viţă de vie prin programul de reconversie/restructurare –  21 solicitări cu o 
suprafaţă de 87,81 ha. 
În domeniul inspecţii privind depozitele de cereale s-au efectuat 34 controale la 
depozite de cereale autorizate.  
În domeniul inspecţii privind Sistemul Informational pentru Piata Produselor Agricole si 
Alimentare (SIPPAA) s-au efectuat 6 controale 
Reprezentanţii D.A.J. au participat în comisiile constituite la nivelul localităţilor pentru 
constatarea, evaluarea şi stabilirea răspunderii civile pentru pagubele produse de 
exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, la culturile agricole si animalele 
domestice, pentru care s-au întocmit 47 procese – verbale şi 13 note de constatare. 
De consiliere din partea specialiștilor Direcției pentru Agricultură Județenă Prahova au 
beneficiat 4.365 de producători agricoli. 
 Acţiuni de diseminare / informare a producătorilor agricoli privind măsurile din PNDR 
2014 – 2020, oportunităţi de accesare a acestora, norme de ecocondiţionalitate, 
utilizarea produselor şi echipamentelor de protecţie a plantelor, conform Programului 
din 2020, aprobat de M.A.D.R. – 8.103 de producători agricoli. 
S-au efectuat 34 de acţiuni comune ale membrilor Comitetului Local de combatere a 
Bolilor Prahova, privind pesta porcina africană. 
S-a finalizat elaborarea proiectelor de amenajamente pastorale la nivel judeţean pentru 
102 U.A.T. –uri cu o suprafaţă totală de 108.773 ha.  
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Două UAT-uri din total 104 nu deţin suprafeţe cu pajişti permanente (Ploieşti şi 
Plopeni). 
        Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județenă Prahova a fost desemnată în 
Comisia mixtă pentru aplicarea Legii nr. 62/2018 și H.G. 707/2018 privind combaterea 
buruienii ambrozia. Începand cu 1 iulie 2021, la cele 361 locații unde s-a constatat 
existența buruienii ambrozia s-au aplicat 28 avertismente si 6 amenzi. 
         Problemele cu care se confrunta Directia Agricola sunt  legate de deficitul de 
personal ( din 34 posturi aprobate sunt ocupate 26 iar procedura de ocupare a 
posturilor vacante este stopata pana la reorganizarea ministerului). 
       Ultimele două  puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul  Dragoș 
Buzoianu, comandantul Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova (materialul 
anexat).  

În perioada de referință a crescut sensibilitatea cetățenilor față de anumite 
subiecte publice, iar modul de manifestare al acestora s-a diversificat, societatea civilă, 
în ansamblul ei, reprezentând cel mai important barometru al rezultatelor obţinute, 
influenţând pozitiv adoptarea unor atitudini noi față de îmbunătățirea indicatorilor de 
opinie publică care reflectă încrederea populației în instituția noastră. Aceasta s-a 
materializat în reevaluarea modului de acţiune, determinând o abordare de mediere a 
conflictelor din spaţiul public, în defavoarea unei intervenţii în forţă.  

S-a urmărit creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, printr-o reacție 
imediată și fermă în cazul producerii unor situații de criză sau de urgență, dezvoltarea 
conceptului de dialog, promovarea unor servicii de calitate pentru cetățenii județului 
prin depunerea unor eforturi constante și coordonate pentru deschiderea către 
solicitările îndreptățite ale societății civile, prin prevenirea și anticiparea fenomenului 
infracțional și păstrarea la cote normale a sentimentului de siguranță publică. 

În perioada analizată, au fost executate 450 misiuni de asigurare a ordinii 
publice, din care: 

a) 205 manifestări cultural-artistice, religioase sau promoţionale ocazionate de 
diverse evenimente ale autorităţilor publice locale sau ale societăţii civile;  

b) 132 manifestări sportive ocazionate de meciurile de fotbal, competiții de 
baschet, handbal şi gimnastică, concursuri de ciclism, maraton, hipism sau de schi; 

c) 30 acţiuni de protest ale populaţiei nemulţumite de anumite decizii 
administrative, juridice, economice sau politice adoptate la nivel central ori local; 

d) 34 misiuni pe timpul vizitelor oficiale/protecţia persoanelor sau în zona unor 
obiective; 

e) 37 misiuni pe timpul desfăşurării examenelor de capacitate, bacalaureat, 
definitivat în învăţământ, precum şi asigurarea protecţiei transportului lucrărilor de la 
centrele zonale de evaluare la centrele de corectare; 

f) 12 de misiuni premergător, pe timpul şi ulterior desfăşurării alegerilor. 
Suplimentar față de misiunile de asigurare a ordinii publice, au fost executate și 

77 acțiuni punctuale în domeniul silvic / piscicol / cinegetic / protecției mediului sau 
pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, în vederea prevenirii și combaterii 
delictelor specifice. 

I.J.J. Prahova a executat 2.478 misiuni în cooperare / colaborare cu partenerii 
semnatari, cele mai importante acţiuni fiind derulate cu I.P.J. Prahova, I.S.U. Prahova, 
Executorii Judecătorești, Garda Forestieră Ploieşti, Direcţia Silvică Prahova, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, I.S.C.T.R., reprezentanţii administraţiei 
publice locale, astfel: 
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a) 1.827 misiuni cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, din care: 
 1710 misiuni cu Poliția Prahova; 
 116 misiuni cu celelalte structuri (I.S.U., A.N.A., A.N.I.T.P.);  
 1 misiune cu I.G.I.; 

b) 619 misiuni cu alte instituții / structurii ale statului, din care: 
 63 misiuni cu organele silvice; 
 10 misiuni cu O.P.C., D.S.P., D.S.V.S.A., I.S.C.T.R., I.T.M., 

A.N.R.; 
 2 misiuni cu SC Electrica; 
 1 misiune cu organele administrației publice locale;  
 543 misiuni cu alte instituții; 

c) 30 misiuni cu executorii judecătorești; 
d) 2 acțiuni speciale cu B.C.C.O. 

Un reper important în activitățile I.J.J. Prahova l-a reprezentat executarea 
acțiunilor de prevenire și descurajare a terorismului şi radicalismului extremist. În acest 
sens efectivele structurii de acţiuni speciale şi intervenţie antiteroristă au desfășurat 
365 misiuni specifice, la vedere, pentru protecţia obiectivelor din responsabilitate, în 
zonele aglomerate și au participat la desfăşurarea a 2 aplicații tactice comune cu 
efective din cadrul Direcției Regionale de Informații Prahova și Grupării de Jandarmi 
Mobile “Matei Basarab” Ploiești.  

Relevantă pentru asigurarea unei normalităţi sociale este contribuţia I.J.J 
Prahova la misiunea de menţinere a ordinii publice în sistem integrat cu efective din 
cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova. În baza aspectelor analizate 
săptămânal în cadrul Grupului de coordonare şi trasare a sarcinilor, împreună cu 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie, 9.363 jandarmi au fost repartizați pentru 
constituirea patrulelor mixte, dintre care 9.019 în mediul urban şi 344 în mediul 
rural. 

Pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor, a personalului didactic şi 
prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, I.J.J. Prahova a planificat şi organizat 843 de acţiuni, la un număr de 38 
instituţii de învăţământ de pe raza judeţului Prahova. Numărul mic al acestora se 
datorează aplicării de către școlile din județ, în diferite perioade, a scenariului roșu de 
funcționare. 

Pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică în 
staţiunile montane Sinaia, Buşteni, Azuga şi Cheia, efectivele ce încadrează 
posturile montane au executat 2.178 de misiuni specifice în zona traseelor turistice 
din zona de competenţă şi au participat la căutarea, salvarea - evacuarea unui număr 
de 86 persoane aflate în pericol. 

Ca urmare a solicitărilor primite prin „Sistemul unic pentru apeluri de 
urgenţă - 112” și direcţionate către instituţia I.J.J., spre rezolvare sau a sesizării 
directe de către cetățeni, efectivele de jandarmi au participat la 756 acţiuni de 
îndepărtare a animalelor sălbatice. 

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale a constituit un obiectiv prioritar, 
acţiunile fiind axate pe apropierea de comunitate, pregătirea antiinfracţională a 
cetăţenilor, prin utilizarea unui sistem de management al resurselor şi acţiunilor bazat 
pe analiza informaţiilor şi a faptelor cu caracter penal săvârşite de către autori 
necunoscuţi. 
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Inspectoratul a pus în aplicare 3 programe, în cadrul cărora a desfăşurat 29 de 
activităţi preventiv - educative în beneficiul a 641 de persoane. 

Pe timpul misiunilor au fost constatate în mod independent 100 infracţiuni, în 
creştere cu 4,16% față de anul 2020, săvârşite de către 124 făptuitori, ocazie cu care 
au fost întocmite 91 procese – verbale de constatare în vederea sesizării organelor de 
urmărire penală iar în sistem integrat 131 infracțiuni.  

Paza obiectivelor, în contextul actual, presupune dezvoltarea unor procedee 
specifice adoptate  fie individual, fie combinat, precum: 

- paza fizică a obiectivelor (temporar sau permanent); 
- monitorizare; 
- supraveghere; 
- intervenţie  în cazul declanşării alarmelor la obiective. 

 Adoptarea acestor procedee de executare a misiunii de pază asigură diminuarea 
sau chiar eliminarea vulnerabilităţilor la corupţie şi a erorilor umane (neatenţie, lipsa de 
interes etc.), în contextul în care actualele tehnologii permit detectarea unor detalii 
inobservabile de către oameni.  

Totodată, utilizarea sistemelor de siguranţă integrate, monitorizate din 
dispecerate performante, reduc la minimum implicarea factorului uman în procesul de 
supraveghere, ceea ce creează diverse avantaje, printre care: monitorizarea simultană a 
mai multor obiective, eficientizarea forţei de intervenţie şi reducerea cheltuielilor 
beneficiarilor de pază. 

Pentru executarea misiunii de pază prin monitorizare, supraveghere şi 
intervenţie, sunt necesare următoarele activități: 

 înfiinţarea dispeceratului de monitorizare zonal; 
 modernizarea sistemelor tehnice de pază şi alarmare la obiectivele din 

competenţă; 
 reorganizarea sistemului de pază; 
 constituirea de elemente de dispozitiv mobile. 

Aplicarea noilor procedee asigură o mai mare mobilitate a personalului care 
execută misiunea de pază prin transferul în spaţiul public a centrului de greutate a 
activităţii de pază a unității.   

Astfel, pentru asigurarea securităţii obiectivelor din competenţă, avem în vedere 
înființarea și funcționarea unor posturi temporare, în funcție de specificul obiectivului. În 
acest fel, paza obiectivului se va asigura prin intermediul sistemelor tehnice de protecție 
și alarmare, care vor fi monitorizate de personal specializat, din  cadrul dispeceratului 
de monitorizare zonal constituit. 

Supravegherea se va asigura pentru cel puţin 3 (trei) obiective dispuse la o 
distanţă destul de apropiată unul faţă de altul, prin patrularea auto/pedestră în jurul 
obiectivelor, pe trasee stabilite sau prin constituirea, temporară, a unor elemente de 
dispozitiv în exteriorul/interiorul acestora, în funcţie de caracteristicile obiectivului și a 
situaţiei operative.  

Acest procedeu de executare al misiunii de pază va asigura depistarea oricăror 
fapte ilegale (contravenţii sau infracţiuni) săvârşite în zona de responsabilitate a patrulei 
de supraveghere (zonele albastră și verde), realizându-se, astfel și creşterea gradului de 
siguranţă al cetăţenilor. 

Executarea pazei obiectivelor prin monitorizare, supraveghere şi intervenţie 
întâmpină, însă, unele impedimente, cum ar fi: 
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- lipsa fondurilor financiare necesare implementării la nivel optim a 
sistemelor tehnice de protecție şi alarmare (mecanice şi fizice), în special la obiectivele 
M.A.I.; 

- costurile, relativ mari, pentru implementarea şi modernizarea sistemelor 
tehnice de protecție şi alarmare şi conectarea acestora la dispeceratul de monitorizare 
zonal; 

- cheltuielile însemnate pentru dotarea, echiparea şi operaţionalizarea 
dispeceratului de monitorizare zonal; 

- reticenţa beneficiarilor faţă de schimbarea modalităţii de executare a 
misiunii; 

- efectivele insuficiente pentru organizarea patrulelor de supraveghere din 
zona publică imediat apropiată obiectivelor; 

- cheltuielile generate de necesitatea dotării şi echipării patrulelor de 
supraveghere; 

- asigurarea mentenanţei mijloacelor şi materialelor folosite în misiune. 
1. Înfiinţarea dispeceratului de monitorizare zonal 

1.1. Identificare spațiilor ( implementat) 
1.2. Amenajarea și utilarea spațiului (implementat parțial) 
1.3. Dotarea cu sisteme tehnice(implementat parțial) 

2. Modernizarea sistemelor tehnice de protecție şi de alarmare la 
obiectivele din competenţă 
2.1. Completarea de către beneficiari a sistemelor mecanice de pază, în 

conformitate cu prevederile rapoartelor privind analiza de risc la securitate 
fizică 

2.2. Instalarea/modernizarea sau completarea sistemelor electronice de pază 
în conformitate cu prevederile rapoartelor privind analiza de risc la 
securitate fizică 

2.3. Conectarea la dispeceratul zonal a sistemelor tehnice de protecție și de 
alarmare implementate la obiectivele din responsabilitate 

3. Reorganizarea sistemului de pază 
3.1. Transformarea posturilor permanente în posturi temporare și 

menţinerea/desfiinţarea posturilor temporare actuale 
3.2. Actualizarea documentelor de pregătire și desfășurare a misiunilor de pază 

pentru obiectivele din competență 
4. Constituirea patrulelor de supraveghere: 

4.1. Folosirea efectivelor rezultate în urma reorganizării dispozitivelor de pază a 
obiectivelor 

4.2. Asigurarea dotării corespunzătoare a acestor elemente de dispozitiv 
 
 Implicatii bugetare 

Aplicarea noului procedeu de pază prin monitorizare, supraveghere şi intervenţie 
implică costuri suplimentare pentru bugetul statului, în sensul alocării de fonduri 
suplimentare necesare: 

 implementării/completării/modernizării sistemelor tehnice de protecție şi de 
alarmare de la obiectivele beneficiare; 

 înfiinţării şi dotării dispeceratului de monitorizare zonal; 
 pregătirii efectivelor; 
 dotării structurilor care vor asigura intervenţia; 
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 asigurării mentenanţei mijloacelor şi materialelor folosite în misiuni. 
 
Concluzii 

Adoptarea conceptului de monitorizare, supraveghere şi intervenţie în 
executarea misiunii de pază se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiţii: 

- implementarea la nivel optim a sistemelor tehnice de protecție şi de alarmare 
(mecanice şi electronice); 

- modernizarea sistemelor tehnice de protecție şi de alarmare existente şi 
conectarea acestora la dispecerate de monitorizare zonale; 

- dotarea, echiparea şi operaţionalizarea dispeceratului de monitorizare zonal; 
- dotarea şi echiparea structurilor de intervenție; 
- asigurarea mentenanţei mijloacelor şi materialelor folosite în misiuni. 
În acest context, considerăm că se impune dezvoltarea misiunii de pază prin 

introducerea procedeelor de monitorizare, supraveghere şi intervenţie, care presupune 
creşterea ponderii sistemelor tehnice de protecție şi alarmare şi transferarea unui 
procent considerabil din personalul Jandarmeriei Române ce execută paza fizică a 
obiectivelor în spaţiul public din apropierea obiectivelor, concomitent cu modificarea 
modului de organizare a intervenţiei. 

La finalul prezentarii, domnul Prefect Nanu a solicitat cateva informatii:1.daca au 
fost inregistrate incidente la scoli? (au fost cateva incidente dar minore, soldate cu loviri 
între colegi, acestea fiind în general în interiorul scolii si nu in zona de patrulare a 
jandarmilor); 2.care ar fi motivul inmulțirii atacurilor urșilor?(cresterea numarului de ursi 
din cauza faptului că de mai bine de 10 ani nu se vânează, numai se relocă, mâncare 
ușor de gasit de către urși la tomberoane, legislația care permite numai relocare, 
recoltarea fiind permisă numai după ce se înregistrează pagube insemnate  si violente 
mari). 

  În încheierea ședinței, domnul Prefect  a mulțumit participanților la ședinta pentru 
prezență 

 
 

Intocmit: 
consilier Daniela Lamba 
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Nr.crt INSTITUTIA  
 

FUNCŢIA  NUME  / PRENUME Aprob proces 
verbal sedinta  
28 aprilie 2022 

1.  Institutia Prefectului Judetului Prahova 
Prefect Virgiliu- Daniel NANU  

2.  Institutia Prefectului Judetului Prahova 
Subprefect Emil DRĂGĂNESCU  

3.  Institutia Prefectului Judetului Prahova 

Șef Serviciu 
cu atribuții 
de Secretar 
General 

Nicolae Mădălin 
ENACHE 

 

4.  Directia   de Sanatate Publica Prahova Director  Tania DUMITRESCU 
 

 

5.  Inspectoratul Scolar Judetean Inspector 
Scolar 
General 

Ilona Cornelia RIZEA  

6.  Directia Judeteana pentru Cultura, 
Culte si Patrimoniu National 

Director  
 

Constantin STERE 
 

 

7.  Directia Judeteana de Sport  Director  
 

Laurentiu 
NICOLESCU 

 

8.  Directia Judeteana pentru Agricultura 
Prahova 

Director  
 

Mita ENACHE  

9.  Directia Judeteana Sanitara Veterinara 
si pentru Siguranta Alimentelor 

Director 
executiv 
 

George STRATULAT  

10.  Agentia Judeteana de Protectie a 
Mediului 

Director  
 

Florin DIACONU  

11.  Agentia Judeteana de Ocupare a 
Fortei de Munca 

Director  
 

Cristina STOICHICI 
 

12.  Agentia Judeteana pentru Plăți și 
Inspecție Socială Prahova 

Director  
 

Narcis TOBOC 
 

13.  Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Semintelor si a Materialului 
Saditor 

Director  
 

Adina VOINEA  

14.  Inspectoratul pentru Situatii de 
Urgenta 
 

Inspector 
Sef 

Alexandru MUSCALU  

15.  Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Prahova 

Șef 
Administrați
e 

Cătălin Ștefan DINU  

16.  Biroul Vamal de Interior   Șef Birou Răzvan ENACHE  

17.  Casa de Asigurari de Sanatate 
 

Presedinte 
Director 

Cătălin Octavian 
MĂGULEANU 

 

18.  Agentia de Plati si Interventii pentru 
Agricultura 
 

Director  
 

Ion DIRILICI 
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19.  Comisariatul Judetean al Garzii 
Nationale de Mediu 

Comisar Sef  Ioana Luiza FERARU  

20.  Oficiul Judetean pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale Prahova 

Director  Mihai DRAGOMIR  

21.  Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare, Filiala Teritoriala de 
Îmbunătăţiri Funciare Prahova 

Director Vasile ARDELEANU  

22.  Directia Silvica Prahova Director Dragoș Gabriel 
CIOMAG 

 

23.  Comisariatul Judetean pentru 
Protectia Consumatorilor 

Comisar Șef Victoria BALABAN  

24.  Casa Judeteana de Pensii Director  Viorel CĂLIN   

25.  Inspectoratul Teritorial de Munca Inspector 
Sef   

Dumitra IONESCU  

26.  Inspectoratul Judetean de Politie Inspector 
Sef 

Ginel PREDA  

27.  Inspectoratul Judetean de Jandarmi Inspector 
Sef 

Dragoș BUZOIANU  

28.  Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Matei 
Basarab” Ploiești 

Comandant Aurelian COSTACHE  

29.  Oficiul Judetean de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara 

Director Luciana BĂTRÂNCĂ  

30.  Inspectoratul de Stat  in Constructii –
Directia Regionala in Constructii Sud 
Muntenia 

Inspector 
Sef 
Judetean 

Calin Robert TOMA  

31.  Garda Forestieră Ploiești Inspector 
Șef  

Viorel MIHALCIOIU  

32.  Directia Judeteana de Statistica Director  Mirela DOBRICA  

33.  Sistemul de Gospodarire a Apelor 
Prahova   

Director Marius NICOLAI  

34.  Sectia Drumuri Nationale Sef Sectie Catalin VLAD  

35.  Serviciul de Informații și Protecție 
Internă 

Sef serviciu Sebastian MATEI  

36.  Avocatul Poporului –Biroul Teritorial 
Ploiesti 

Expert 
coordonator 

Cristina Elena TACHE  

37.  Structura Teritoriala pentru 
Problemele Speciale Prahova 

Seful 
structurii 

Adrian OPREA  

38.  Casa Corpului Didactic Prahova Director Mariana CAZACU  

 


