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R O M Â N I A  

          
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 
COMISIA DE DIALOG SOCIAL 
  

„MINUTÃ” 

Sedinta Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu  

19.04.2018 ora 14:00 
 

      Comisia judeteanã de dialog social, reorganizatã prin Ordinul Prefectului Judetului Buzãu nr. 
595/22.09.2016 si modificata prin O.P. 247/26.04.2017 s-a întrunit astãzi 19.04.2018, la sedintã 

participând 9 dintre cei 25 de membri ai comisiei, temele fiind: 1. Prezentarea si dezbaterea 

solicitarilor sindicalistilor din cadrul Sindicatului SANITAS – filiala Buzau; 2. Prezentarea 

proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – tema propusa de 

Federatia Columna, afiliata la C.N.S.L.R. Fratia. 

      Au fost prezenti 7 membri din partea administratiei, respectiv din Institutia Prefectului – Judetul 

Buzãu (dl. Subprefect Marian Sorin Gheorghe), Inspectoratul de Politie Judetean Buzãu (dl. 

Plesoianu Bogdan), Inspectoratul Scolar Judetean Buzau (d-na Burducea Geta), Agentia Judeteana 

pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau (dl. Barbu Corneliu), Directia de Sanatate Publica Buzau 

Buzau (dl. Bolchi Lucian), Casa Judeteana de Pensii (d-na. Mariana Tigau), Inspectoratul Teritorial 

de Munca Buzau (d-na. Toma Camelia).  

      Din partea Confederatilor/Federatiilor sindicale si patronale au fost prezenti:  

Radu Cornel – presedinte Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din România „Fratia” – 

filiala Buzau. 

Vasile Minica – presedinte Confederatia Nationala „CARTEL ALFA” – filiala Buzau. 

Dobre Ion – presedinte Sindicatul Învatamântului Preuniversitar „Ion Neacsu” Buzau – invitat 

permanent. 
 

Tudose Melania – presedinte Asociatia Moaselor Independente – filiala Buzau. 

Sedinta a fost condusa de  Subprefectul Judetului Buzau. 
 

TEMA 1: Prezentarea si dezbaterea solicitarilor membrilor de sindicat din cadrul Asociatiei 

Moaselor Independente afiliata la Sindicatul SANITAS – filiala Buzau. 
Doamna Tudose Melania – presedinte Asociatia Moaselor Independente – filiala Buzau a comunicat 

membrilor comisiei solicitarile sindicalistilor, anume:  

„Avand in vedere principiile sistemului de salarizare reglementat prin Legea  cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, consideram ca salariul de bază stabilit 
potrivit legii incepand cu 1 martie 2018 trebuie sa fie si pentru moasele cu studii superioare la fel ca 

salariul asistentilor medicali cu studii superioare (grila din 2022). 

Sustinem aceasta cerinta prin urmatoarele mentiuni ce privesc profesia de moasa cu studii 

superioare in vederea acordarii salariului de baza cat si sporurilor aferente ca si la asistentii 

medicali cu studii superioare: 

 Moasa cu studii superioare de 4 ani, conform fisei postului, desfasoara in maternitate (sectii 

de obstetrica si ginecologie) activitati de ingrijiri generale de sanatate identice cu activitatile 

asistentului medical cu studii superioare si in plus efectueaza activitati de ingrijiri de 

sanatate care au ca scop asigurarea sanatatii materne si a nou-nascutului (asistarea 

nasterii). 
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 in conformitate cu  Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor - ISCO 08 ce sta la 

baza structurii COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), in conformitate cu HG 

1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificariiocupatiilor din Romania - nivel grupa de 

baza, conform Clasificariiinternationale standard a ocupatiilor - ISCO 08 si COR 2018 – 

clasificarea ocupatiilor din Romania – 222201, moasa cu studii superioare de lunga durata 

(4 ani), face parte din specialisti in domeniul sanatatii, asistenti medicali generalisti si moase 

nivel de instruire 4 – studii superioare, care ofera tratament si servicii de ingrijire 

persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum si altor 

persoane care au nevoie de ingrijire din cauza riscurilor potentiale asupra sanatatii, inclusiv 

inaintea, in timpul sau dupa nasterea copilului; acestia isi asuma responsabilitatea pentru 

planificarea, gestionarea si evaluarea ingrijirii pacientilor, inclusiv supravegherea altor 

lucratori din domeniul ingrijirii sanatatii, lucrand in mod autonom ori in echipe cu medici si 

cu alte persoane in aplicarea practica a masurilor preventive si curative, (Corespondenta 

ISCO 08: 222 – Nursing and midwifery professionals); 

 Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, 

OAMGMAMR, este infiintat si organizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si 

a profesiei de asistent medicalsi cuprinde toti asistentii medicali generalisti, moasele si 

asistentii medicali, precum si membrii asociati,care exercita profesia pe teritoriul Romaniei.  

Va aduc la cunostinta ca toate solicitarile noastre s-au rezolvat în cursul zilei de marti 17 

aprilie 2018, dar am tinut sa fiu prezenta la aceasta sedinta si sa comunic membrilor 

comisiei cererile noastre. REPET SOLICITARILE AU FOST ACCEPTATE de doamna 

Ministru”. 
   

        Totodata, secretarul comisiei a prezentat si adresa MINISTERULUI SANATATII nr. SP 

2972/29.03.2018 referitoare la sporuri, compensatii, adaosuri, prime, indemnizatii si acordarea 

acestora în sistemul sanitar. Adresa a fost comunicata de catre sindicatul Solidaritatea Sanitara 

din DSP Buzau în cursul zilei de 19 aprilie 2018 si are urmatorul continut:  

          „In baza prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost elaborat Regulamentul-

cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a 

sporului pentru conditii de munca prevazut în Anexa nr. ll la Legea-cadru nr. 153/2017, precum si 

a conditiilor de acordare a acestuia. 

Articolul 25 din legea-cadru precizeaza faptul ca pentru institujiile din sistemul sanitar, 

suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor, inclusiv cele 

pentru hrana si vacantă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de 
credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza si a indemnizatiilor lunare. 

Incepand cu anul 2018, la stabilirea limitei de 30% se includ si drepturile prevazute in 

Anexa nr, II, Capitolul II, art. 2, alin. (1) si art. 3, alin. (2) si (3) din legea-cadru. 

De asemenea, indemnizatia de hrana acordata pentru personalul din sistemul sanitar care 

a beneficiat în anul 2017 de tichete de masa, nu va fi inclusa în anul 2018 la stabilirea limitei de 
sporuri de 30% prevazuta la art. 25, alin. (2) din legea-cadru. 

In vederea încadrarii în procentul de 30% reglementat la art. 25, alin. (2) si (3) din legea-

cadru, a fost necesar ca Ministerul Sanatatii sa stabileasca pentru fiecare unitate sanitara/institutie 

cu personalitate juridica din subordine procentul drepturilor salariale nominalizate la art. 25, alin. 

(2) si (3) din legea-cadru, din suma salariilor de baza inclusiv drepturile salariale reglementate la 

art. 5, alin. (4) din Capitolul II, Anexa II la legea-cadru. 

Notiunea generica de "comitet director" include functiile de conducere prevazute în Anexa 
nr. II, Capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1 si 1.2. 

Cuantumul sporurilor de care beneficiaza categoriile de personal care nu intra sub 

incidenta prevederilor Regulamentului-cadru, face parte din procentul de 30% reglementat la art. 

25, alin. (2) si (3) din legea-cadru. 

Pentru aceste categorii de personal, în anul 2018, cuantumul sporului se determina: 

https://www.rubinian.com/hg-1352-2010-cor-grupa-de-baza_93_0_0.php
https://www.rubinian.com/hg-1352-2010-cor-grupa-de-baza_93_0_0.php
https://www.rubinian.com/hg-1352-2010-cor-grupa-de-baza_93_0_0.php
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a) conform art. 38, alin. (3), lit. a) din legea-cadru; 

b)  conform Hotararii de Guvern nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru 

conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de 

funcjii bugetare "Administrate" din administrate publica centrala, pentru situatiile reglementate la 

art. 38, alin. (6) si art. 39, alin. (2). 

In baza prevederilor mai sus mentionate, va comunicam ca, pentru unitatea dvs., procentul 

drepturilor salariale reglementate la art. 25, alin. (2) si (3) din legea-cadru, în suma salariilor de 
baza, inclusiv drepturile salariale prevazute la art. 5, alin. (4), Capitolul II, Anexa II din legea-

cadru, este de 6%. 

              Procentul aprobat include si sporul acordat medicilor rezidenti pe loc pentru unitatile 

sanitare care au calitatea de unitate platitoare. 

La articolul 7, alin. (3) din Capitolul II, Anexa II la legea-cadru, se prevede ca locurile de 

munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a 

acestora se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a 

reprezentantilor salariatiior, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi. 
Avand în vedere reglementarea legala mai sus mentionata, în vederea încadrarii în 

procentul alocat conform art. 25, alin. (2) si (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, ordonatorii de 

credite stabilesc locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului pentru 

conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia, cu consultarea sindicatelor sau, dupa 

caz, a reprezentantilor salariatilor. 

În consecinta sindicatul Solidaritatea Sanitara din cadrul DSP Buzau va analiza si va declansa 

conflictul de munca, întrucât toti membri de sindicat sunt nemultumiti de sporuri si acordarea 

acestora în sistemul sanitar”. 
 

         TEMA 2: Prezentarea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – 

tema propusa de Federatia Columna, afiliata la C.N.S.L.R. Fratia. 

Radu Cornel – presedinte Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din România „Fratia” – 

filiala Buzau. A prezentat în sinteza materialul. Nu au fost interventii pe marginea 

materialului prezentat. 
 

 

Subprefectul Judetului, domnul Marian Sorin Gheorghe a concluzionat: 

 „Am luat act de punctele de vedere exprimate în cadrul temei principale si de aceea o sa  

înaintam procesul verbal, în regim de urgenta, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale pentru a 

fi discutat la nivelul Consiliului National Tripartit de Dialog Social în cadrul sedintei de la  
sfârsitul acestei luni”.  
 
 

 

 

 

 

Presedintele Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

P R E F E C T,  

 

 
 

 
 

CARMEN-ADRIANA ICHIM 

 

 

 
                                                     Secretar Comisie Dialog Social Judetul Buzãu 

                                                                                    Lungu Marcel 


