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ROMÂN IA  

          
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL 
 
  

„MINUTÃ” 

Sedinta Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu  

27.02.2019 ora 14:00 

 
 

      Comisia judeteanã de dialog social, reorganizatã prin Ordinul Prefectului Judetului Buzãu nr. 
571/18.09.2018 s-a întrunit astãzi 27.02.2019, la sedintã participând 13 dintre cei 25 de membri ai 

comisiei, tema fiind: „Prezentarea si dezbaterea solicitarilor Sindicatului „SANITAS” Buzau.  

      Au fost prezenti 12 membri din partea administratiei, respectiv din Institutia Prefectului – Judetul 

Buzãu (d-na Prefect Carmen Adriana Ichim), Consiliul Judetean Buzau (d-na Oprea Mirela), Agentia 

Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau (dl. Tociu Ionel), Directia de Sanatate Publica 

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

Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (d-na Banica Daniela Livia), Inspectoratul Scolar Judetean 

Buzau (d-na Palcau Daniela), Inspectoratul de Politie Judetean Buzau (d. Boanca Florin), Directia 

pentru Agricultura a Judetului Buzau (dl. Diaconita Corneliu) si Directia pentru Cultura a Judetului 

Buzau (d-na Cosconea Tanta).  

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

Emilian Albu – presedinte Confederatia Sindicatelor Democratice din România – filiala Buzau. 

Radu Cornel – presedinte CnN.S.L.R. „FRATIA” – Buzau. 

Vaduva Anghelus – vicepresedinte Sindicatul Învatamântului Preuniversitar „Ion Neacsu” Buzau 

– invitat permanent. 

Dorobantu Loredana – director executiv D.G.A.S.P.C. Buzau-invitat. 

Raluca Alexandru –presedinte-director executiv C.J.A.S. Buzau-invitat. 

Mihai Stefan – presedinte sindicatul „SANITAS” Buzau – invitat. 

Constantin Gratiela – membru sindicatul „SANITAS” Buzau – invitat. 
 

Sedinta a fost condusa de  Prefectul Judetului Buzau – Carmen-Adriana Ichim 
 

TEMA: Mihai Stefan – presedinte sindicatul „SANITAS” Buzau a prezentat revendicarile 
Federatiei SANITAS, anume: 

1. „Eliminarea din plafonul de 30% a indemnizaţiei de hrană şi a sporului pentru asigurarea 
continuităţii activităţii în unităţile sanitare şi de asistenţă socială. 

2. Calcularea sporurilor şi a gărzilor la salariul de bază actual pentru toţi salariaţii din 
sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială. 

3. Asigurarea finanţării creşterilor salariale prin transfer de la bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate. 

4. Includerea contravalorii indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă şi pentru concediile 
medicale în suma salariilor de bază de la nivelul ordonatorului de credite. 

5. Eliminarea inechităţilor în ceea ce priveşte aplicarea Regulamentului de sporuri. 
6. Corectarea inechităţilor din Legea 153/2017 şi includerea în Anexa II a tuturor categoriilor 

de personal din sănătate şi asistenţa socială. 
7. Negocierea şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Sectorului - Sănătate. 

Activităţi sanitar-veterinare”. 
Presedinte SANITAS: Doamna prefect am solicitat aceasta sedinta de dialog social pentru a va 

aduce la cunostinta dvs. si membrilor comisiei aceste revendicari si nu de a începe cu pichetarile, 
grevele sau mai stiu eu ce alte manifestari sindicale. Cred ca asa este corect. La primul punct 
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observati ce solicitam. Eliminarea din plafonul de 30% a indemnizaţiei de hrană şi a sporului 

pentru asigurarea continuităţii activităţii în unităţile sanitare şi de asistenţă socială. 
      Prefect: Ce înseamna asta? 

      Presedinte: Este vorba de Ordonanta 10 si scoaterea indemnizatiei de hrana din cei 30%. S-a 

întâmplat ieri. Sa trecem la sporuri. 

      Prefect: Deci primul punct e rezolvat.  

      Presedinte Sanitas: Da aveti dreptate. 

      Prefect: Legat de sporuri. Eu cred ca trebuie sa se finalizeze expertiza pentru a se acorda sporul 

de conditii vatamatoare sau de lucru în conditii vatamatoare, conform ordinului Ministerului 

Sanatatii. Dumneavoastra trebuie sa aveti expertiza realizata de oameni competenti si daca aveti, 

obligatoriu se cor acorda sporurile. Daca nu le aveti atunci se ajunge la o interpretare personala, 

dar noi trebuie sa facem totul conform legii. 

      Mirela Oprea - CJ Buzau: Intrati în plafonul maxim de 30% la nivel de ordonator, asistenta 
sociala si partea medicala. 

Prefect: Stimati membri sa nu uitati un lucru, anume ca pâna la aproberea bugetului pe 2019 
lucram pe bugetul din 2018. Am dreptate? Oricum suntem în asentimentul dvs. pentru ca si noi si 
consiliul judetean si celelalte institutii se confrunta cu aceasta problema, adica a neaprobarii 

bugetului pâna în acest moment. 
Radu Cornel: Asa este doamna prefect. 

Presedinte SANITAS: Includerea contravalorii indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă şi 
pentru concediile medicale în suma salariilor de bază de la nivelul ordonatorului de credite. În 
judetul Buzau nu sunt probleme. În alte judete sunt asemenea probleme. 

Prefect: Si atunci de ce le-ati inclus în revendicariile prezentate aici pentru judetul Buzau? Mai 

departe. 

În continuare liderul de sindicat s-a referit la eliminarea inechităţilor în ceea ce priveşte aplicarea 

Regulamentului de sporuri, corectarea inechităţilor din Legea 153/2017 şi includerea în Anexa II 
a tuturor categoriilor de personal din sănătate şi asistenţa socială si la negocierea şi semnarea 
Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Sectorului - Sănătate. Activităţi sanitar-veterinare”. 
SANITAS: Dar sa stiti ca nu exista unitate la nivel de tara în privinta aplicarii Regulamentului de 
sporuri. 

Mirela Oprea: Cutuma în aplicarea unei legi este un pic periculoasa, adica sa vorbesc de o 
cutuma la nivelul a trei judete  si de alta la alte judete, deja nu este constructiv. La nivelul 

spitalului judetean cuantumul sporurilor platite este dublu fata de cel de la DGASPC, unde s-au 

platit doar orele festive.  

Radu Cornel: Referitor la contractele colective la nivel de ramura , practic acestea au disparut din 

2010 pâna în prezent. Legislatia nu a fost niciodata pusa în acord. Existau acorduri colective de 
munca care prevedeau niste minime salariale, minime de sporuri care se negociau la nivel de 

unitate. Acum au disparut. Sa va dau un exemplu: inginer cu 35 ani vechime la o unitate din zona 

industriala are acum salariul minim pe economie, pentru ca au disparut contractele colective. 

Prefect: Toate solicitarile dumneavostra le vom înainta la M.M.J.S. si M.S. întrucât o sa aveti 
întrevederi la nivel national cu ministrii de resort, apoi vor urma discutii în cadrul Consiliului 
National Tripartit de Dialog Social – GUVERN-SINDICATE-PATRONATE. Dar, repet, haideti 

sa vedem bugetul aprobat. Va multumesc pentru participare. 
 
 

 

 

 

 

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 


