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INSTITUŢIA PREFECTULUI                          
JUDEŢUL PRAHOVA                   
SECRETARIATUL COLEGIULUI PREFECTURAL 
Nr.2728/22.02.2022                                                     
 

PROCES VERBAL DE  SEDINŢĂ 
COLEGIUL PREFECTURAL 

 
În data de 27 ianuarie 2022, ora 11.00, la Sala 200 din cadrul  Palatului 

Administrativ a avut loc şedinta Colegiului Prefectural, aferentă lunii ianuarie 2022, 

prezidată de către domnul Prefect Virgiliu- Daniel Nanu si domnii  subprefecti Alexandru 

Vane și Emil Drăgănescu . 

        Domnul Prefect Virgiliu Nanu, a deschis şedinta prezentand ordinea de zi:  

 Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență „ Șerban 

Cantacuzino” al județului Prahova, în anul 2021; 

 Proiect de Hotărâre a Colegiului Prefectural pentru aprobarea “Programului 

orientativ al ședințelor de lucru ale Colegiului Prefectural al județului Prahova, ce 

urmează a avea loc în anul 2022”.             

        după care a dat cuvântul domnului Inspector Șef Alexandru Muscalu pentru 

primul punct.  

   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova este constituit ca serviciu 

public deconcentrat, în subordinea IGSU, în scopul asigurării managementului 

situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă. Au fost prezentați următorii 

indicatori de referință, comparativ cu anii anteriori (toate informațiile se regăsesc în 

materialul anexat): solicitari avize securitate la incendiu, solicitări autorizaţii 

securitate  la incendiu, solicitări avize protecție civilă, solicitări autorizații protecție 

civilă, autorizare/avizare clădiri de învățământ, controale de prevenire, controale 

tematice de prevenire, amenzi, asistență tehnică de specialitate, informare 

preventivă, exerciții și recunoașteri, pregătirea personalului operativ, pregătirea şi 

formarea autorităţilor judeţene şi locale,  pregătirea voluntarilor, activităţi din 

domeniul rezilienţei comunităților, apeluri de urgență, evoluția intervențiilor, 

intervenții pe categorii, incendii, inundații, recunoașteri, asigurări zona, acțiuni 

pentru asistență persoane, prim ajutor calificat, accidente rutiere, asistență 

persoane. De remarcat faptul că în cadrul controalelor tematice de prevenire, 

sanctiunile contraventionale au crescut cu 16% în anul 2021 față de 2020, 

deficiențele soluționate au scăzut cu 8,5% iar deficiențele constatate au crescut cu 

18%, amenzile aplicate crescând și ele cu 58,5 în anul 2021 fata de 2020. De 

asemenea, apelurile de urgență au crescut numeric de la 28255 în anul 2005 la 

71519, in anul 2021, media zilnica fiind de 35,98 apeluri. Evolutia interventiilor a 

crescut de la 1471 in anul 2005 la 13133 in 2021, cu un varf semnificativ in anul 

2019 de 15827 intervenții. 
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În luna august a anului 2021, un număr de 22 subofițeri din cadrul subunităților 

de intervenție subordonate ISUJ Prahova au participat timp de 14 zile la misiuni de 

sprijin pentru stingerea incendiilor de pădure de pe teritoriul Greciei, cu forțe și 

mijloace din cadrul: 

 - 22 subofițeri; 

 - 1 ASAS - 3000 l pentru incendii de pădure 4x4; 

 - 1 MICROBUZ.   

In data de 01.03.2021 in jurul orei 18:52 Inspectoratul pentru Situații de Urgenta 

"Șerban Cantacuzino"  al județului Prahova a fost anunțat prin SNUAU 112  despre  

izbucnirea unui incendiu la o hala de depozitare pe o suprafața de aproximativ 1000 

mp. Prop. S.C. BORSENIA S.R.L. cu sediul în Com. Colceag, sat Inotești, str. DJ 

102N, nr. 754. 

 După sosirea echipajului la locul intervenției s-a constatat ca incendiul se 

manifesta generalizat la o hala pe o suprafața de aproximativ 1000 mp. cu pericolul 

propagării la echipamente de depozitare in apropierea clădirii, materiale 

combustibile solide (lemn si cauciuc).  

În data de 02.06.2021 in jurul orei 02:30  Inspectoratul pentru Situații de 

Urgenta "Șerban Cantacuzino"  al județului Prahova a fost anunțat prin SNUAU 112 

despre producerea unui incendiu la firma SC ECOBURN SRL din comuna Brazi. A fost 

alertat Detașamentul de Pompieri 2 Ploiești care a început deplasarea cu 2 ASAS și 

Detașamentul de Pompieri 1 Ploiești care a început deplasarea cu 2 ASAS si 1 B2. 

 După sosirea echipajelor la fata locului s-a constatat ca incendiul se 

manifesta generalizat la întreaga clădire, pe aproximativ 4000 mp, la deșeuri de 

materiale sanitare si alte deșeuri. 

 Incendiul s-a manifestat pe durata a 3 zile, datorită cantității mari de 

material combustibil, respectiv din data de 02.06.202, până în data de 04.06.2021, 

orele 23.30.  

În data de 16.09.2021, in jurul orei 13:56 Inspectoratul pentru Situații de 

Urgenta "Șerban Cantacuzino" al județului Prahova a fost anunțat prin SNUAU 112  

despre  izbucnirea unui incendiu care a cuprins cu repeziciune un grup de locuințe și 

mai multe anexe gospodărești. 

     La sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta generalizat 

și violent la un grup de 4 locuințe si mai multe anexe gospodărești, pe o suprafața de 

aproximativ 450 mp. 

      In data de 11.11.2021 in jurul orei 04:15  Inspectoratul pentru Situații de 

Urgenta "Șerban Cantacuzino"  al județului Prahova a fost anunțat prin SNUAU 112 

despre producerea unui incendiu la un salon cu pacienți COVID pozitivi din cadrul 

Spitalului de Boli Infecțioase Movila Ploiești. A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri 

Ploiești care a început deplasarea cu 3 ASAS, 1 DESC, 1 S42 si Detașamentul 2 de 

Pompieri Ploiești care a început deplasarea cu 2 ASAS, 1 DESC grea , 1 B2 si 1 TIM; 

     După sosirea echipajelor la fata locului s-a constatat ca incendiul se manifesta 

la un salon din secția COVID pe aproximativ 20 mp, 2 persoane fiind găsite decedate in 
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interior.  S-a procedat la stingerea incendiului si concomitent la evacuarea a 18 pacienți 

si 1 cadru medical din celelalte saloane învecinate.  

        Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova are 71,88% personal încadrat, 

fata de cel prevazut in organigrama, prin urmare are un deficit de personal destul de 

ridicat; în anul 2021, unitatea a încetat raporturile de serviciu, ca urmarea a trecerii în 

rezervă, a 142 cadre militare.  

Gradul de înzestrare cu autospeciale: 

  Autospeciale pentru stingerea incendiilor – 46,7%;  

 Autospeciale pentru geniu – 60,44%;  

 Autospeciale pentru asistenţă medicală – 77,77%; 

 Mijloace de transport auto sau navale – 29,05%.  

Greutăți întâmpinate: 

• Lipsa spaţiilor de garare adecvate a tehnicii de intervenţie la toate structurile de 

intervenţie  

• Tehnică şi echipamente de intervenţie depăşite din punct de vedere tehnic, 

coroborat cu nevoile actuale ale societăţii 

• Lipsa de personal din cadrul structurilor operative, a dus la o încadrare parțială și 

uneori prin cuplaj a autospecialelor de intervenție  

Obiective 2022: 

• Continuarea procedurilor privind investiţia „Sediu  nou Detaşament de pompieri 

Mizil” prin Banca Mondială  

• Dotarea structurilor de intervenţie cu autospeciale noi, funcţie de repartizarea 

acestora de către IGSU  

• Îmbunătăţirea condiţiilor la toate structurile de intervenţie de la  Detaşamentul 

de Pompieri Vălenii de Munte  

• Consolidarea colaborării cu societatea civilă, atât în scopul înțelegerii locului, 

rolului și efortului instituțional, cât și în implicarea în acțiunile de sprijin în 

domeniile din competența instituției  

• Creşterea capacităţii de gestionare şi management prin optimizarea funcţionării 

structurilor de conducere şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea 

raţională a nevoilor şi resurselor  

 

        Al doilea punct al ordinii de zi a fost Proiectul de Hotarare a Colegiului Prefectural  

pentru aprobarea “Programului orientativ al sedintelor de lucru ale Colegiului Prefectural 

al judetului Prahova, ce urmeaza a avea loc in anul 2021”. Ținând seama de propunerile 

membrilor Colegiului Prefectural ce au fost transmise secretariatului Colegiului 

Prefectural, acesta a întocmit Programul orientativ al sedintelor de lucru și l-a transpus 

în Hotărârea nr.1 a Colegiului. Aceasta a fost supusă votului în timpul ședinței și 

aprobată în unanimitate.  

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  
27 ianuarie 2022 

1.  Institutia Prefectului Judetului Prahova 
Prefect Virgiliu- Daniel NANU  

2.  Institutia Prefectului Judetului Prahova 
Subprefect Emil DRĂGĂNESCU  

3.  Institutia Prefectului Judetului Prahova 
Subprefect Alexandru VANE  

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 si Tineret Director  
 

Laurentiu 
NICOLESCU 

 

8.  Directia Judeteana pentru Agricultura 
Prahova 

Director  
 

Mita ENACHE  

9.  Directia Judeteana Sanitara Veterinara 
si pentru Siguranta Alimentelor 

Director 
executiv 
 

Camelia NICOLESCU  

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  Valentin STOICHICI   

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 Ion IORDACHESCU  

24.  Casa Judeteana de Pensii Director  Ioana Carmen ILIE   

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.  Oficiul Judetean de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara 

Director Luciana BĂTRÂNCĂ  

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

Inspector 
Sef 
Judetean 

Calin Robert TOMA  

30.  Garda Forestieră Ploiești Inspector 
Șef  

Viorel MIHALCIOIU  

31.  Directia Judeteana de Statistica Director  Mirela DOBRICA  

32.  Sistemul de Gospodarire a Apelor 
Prahova   

Director Marius NICOLAI  

33.  Sectia Drumuri Nationale Sef Sectie Catalin VLAD  

34.  Serviciul de Informații și Protecție 
Internă 

Sef serviciu Sebastian MATEI  

35.  Avocatul Poporului –Biroul Teritorial 
Ploiesti 

Expert 
coordonator 

Cristina Elena TACHE  

36.  Structura Teritoriala pentru 
Problemele Speciale Prahova 

Seful 
structurii 

Adrian OPREA  

37.  Casa Corpului Didactic Prahova Director Mariana CAZACU  

 


