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          Ploiesti, 
          Nr. 8004/0-1/D.L./V.B. 
          Data: 26.05.2022 

 
MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL  
14.04.2022 

 
 
 

A. Deschiderea şedintei:  
   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 10.00, în 
data de 14 aprilie, în Sala “200” a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - 
Judeţul Prahova.  
Aprobarea ordinii de zi:  

 Informare cu privire la stadiul realizării activităților necesare pentru efectuarea 

recensământului populației și al locuințelor 2021 

A prezentat: Doamna Mirela Dobrică - Directorul Direcției Județene de Statistică Prahova 

Inițiatorul temei: domnul Virgiliu-Daniel Nanu - Prefectul județului Prahova 

 Informare cu privire la masurile de sprijin, accesul la educație și pe piața muncii 

pentru gestionarea situației excepționale în materie de migrație – Ucraina, la nivelul 

județului Prahova. 

A prezentat: Doamna Drăghici Daniela – reprezentantul Inspectoratului de Poliție Județean 

Prahova, doamna Roxana Vilău - Director adjunct al Agenției Județene pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Prahova; doamna Ilona Rizea – Inspector școlar general al Inspectoratului 

Județean Școlar Prahova; domnul Florin Chivu – Adjunct șef al Inspectoratului Județean 

pentru Situații de Urgență Prahova. 

Inițiatorul temei: Domnul Ion ANTON – Reprezentantul B.N.S. 
La începutul şedinţei, domnul Virgiliu-Daniel Nanu, Prefectul județului Prahova, a supus 

la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate. 
B. Desfăşurarea şedintei:  

Au răspuns invitaţiei de participare la şedință: reprezentantul Casei de Asigurări de 
Sănătate Prahova – domnul Președinte Cătălin Măguleanu, reprezentanții sindicatelor 
B.N.S., C.N.S.L.R. Frăția și C.S.D.R., reprezentantanții patronatelor UGIR, P.N.R. și 
CONCORDIA, ai instituţiilor deconcentrate, ai administraţiei publice locale, membrii în 
cadrul Comisiei de Dialog Social organizată la nivelul judeţului Prahova.  
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Domnul Prefect a deschis ședința prin invitația adresată doamnei Mirela Dobrică – 
Directorul Direcției de Statistică Prahova de a prezenta primul punct aflat pe ordinea de zi. 
Astfel, doamna Director a făcut următoarele precizări: 

- Recensământul este unul modern, 100% informatizat prin autorecenzare asistată; 
- Orice persoană poate completa chestionarul accesând 

https://www.recensamantromania.ro; 
- Perioada de autorecenzare online este cuprinsă între 14 martie-27 mai, iar în 

perioada 31 mai-17 iulie se vor colecta datele de către recenzori, prin interviuri față 
în față (cu ajutorul tabletelor); 

- Cu ajutorul recensământului vom afla populația rezidentă a fiecărei unități 
administrativ teritoriale. 
Pentru prezentarea măsurilor de sprijin pentru migranții proveniți din Ucraina, 

domnul Prefect a dat cuvântul invitaților prezenți la ședință: 
Reprezentantul IPJ Prahova, doamna Daniela Drăghici: Sunt îndeplinite toate formalitățile 
legale pentru cazarea migranților; au fost desfășurate activități de control în spațiile de 
cazare; cetățenii au fost sfătuiți să respecte legislația în vigoare; au fost oferite toate 
resursele necesare pentru a facilita tranzitarea în bune condiții a României. 
Doamna Ilona Rizea – Inspector școlar general al Inspectoratului Județean Școlar Prahova: 

- La nivelul inspectoratului există o comisie de coordonare a acestei situații; pentru 
părinții care doresc integrarea copiilor în unitățile de învățământ din România trebuie 
depusă o cerere tip (română/ ucraineană/ engleză), completată de către părinte sau 
de către reprezentantul legal al minorului; în 24 de ore se face repartizarea copilului 
la grădiniță sau la școală (se ține cont de domiciliu sau de solicitarea respectivului); 
se trimite solicitarea către școli, fără a se preciza clasa la care trebuie să se înscrie; 
în fiecare școală există comisii care evaluează copiii și care îi repartizează în clasele 
potrivite. 

- În prezent sunt 121 de elevi și preșcolari, iar în urma evaluărilor psihologilor au fost 
constatate cazuri grave. 

- Există un centru de inițiere în limba română, unde au fost organizate cursuri de 
limba română pentru 15 adulți (cel mai în vârstă având 82 de ani) și 5 copii. 

Doamna Roxana Vilău – director executiv adjunct AJOFM Prahova: 
- Până în prezent doar 32 de ucrainieni sunt în baza noastră de date, pe baza unui act 

oficial (CNP sau C.I.) ca fiind în căutarea unui loc de muncă, iar până în prezent au 
fost angajate 16 persoane. 

- În cererea pe care o completează fiecare persoană, există câmpuri din care reiese 
calificarea/formarea profesională a persoanei respective. 

- AJOFM poate trimite lista cu persoanele din Ucraina, care sunt în căutarea unui loc 
de muncă, angajatorilor care sunt interesați. 
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- Angajatorul trebuie să comunice locul de muncă disponibil și ulterior, dacă sunt 
angajați în urma interviului, trebuie să anunțe AJOFM pentru a scoate din baza de 
date persoanele respective. 

Domnul Florin Chivu – Adjunct șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență 
Prahova: 

- Pot fi decontate cheltuielile efectuate cu persoanele din Ucraina numai pentru 
operatorii economici care au fost aprobați prin Hotărârea Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență (50 lei – cazare și 20 lei – hrană/zi/persoană). 

- Pentru decontarea cazării trebuie depusă o solicitare la sediul unității administrativ 
teritoriale care să cuprindă numele și prenumele persoanelor cazate.  
Pe parcursul ședinței, membrii Comisiei de Dialog Social au avut mai multe 

intervenții, dintre care menționăm: 
Domnul Virgiliu-Daniel Nanu – Prefectul județului Prahova: 

- Trebuie să încurajați autorecenzarea. Nu este nimic complicat, sunt informații 
despre dumneavoastră, sunt informații despre locuință, este simplu de 
completat; 

- La nivelul fiecărui uat există un recenzor care poate asista.  
- Direcția județeană de Statistică trimite tuturor uat-urilor, zilnic, situația 

actualizată cu persoanele recenzate din localitate. 
- Primarii trebuie doar să se implice și să informeze populația. 
- În cazul în care oferim cazare unor ucrainieni suntem obligați să anunțăm 

autoritățile. 
- Există 2 translatori angajați de primăria municipiului Ploiești. 
- Vor exista subvenții pentru angajatorii care vor angaja ucrainieni, însă numai 

pentru persoanele care au fost înregistrate la AJOFM. Prin urmare, am 
rugămintea de a urmări traseul acestor persoane, iar forța de muncă ucraineană 
să fie înregistrată la AJOFM pentru a beneficia de subvenții. 

Domnul Adrian Moroianu – reprezentantul UGIR: 
- Dacă vom angaja niște ucrainieni și le oferim și cazare, ce pași trebuie să 

facem?;   
- Există translatori care pot asigura translația de limbă? 
- Așa cum există la AJOFM o bază de date cu cererile lor, trebuie să existe, pe o 

platformă națională, o bază de date cu solicitările lor. 
 

C. Finalul şedinţei:  
Domnul Prefect Virgiliu-Daniel Nanu a mulţumit tuturor participanţilor pentru 

prezență şi a încheiat şedinţa la ora 11.35. 
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