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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  

18.06.2020 
 

 

      Comisia judeteanã de dialog social, reorganizatã prin Ordinul Prefectului Judetului Buzãu nr. 

155/19.02.2020 s-a întrunit astãzi 18.06.2020, la sedințã participând 13 dintre cei 25 de membri 

ai comisiei, tema fiind „prezentarea solicitărilor membrilor sindicatului SANITAS Buzău”. 

      Au fost prezenti 10 membri din partea administrației, respectiv din Instituția Prefectului – 

Județul Buzãu (d-na subprefect Elena Preda), Consiliul Județean Buzău (d-na director Mirela 

Oprea), Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau (dl. Tarpan Sebastian), 

Directia de Sanatate Publica Buzau Buzau (dl. Bolchi Lucian), Agentia Judeteana pentru Plati si 

Inspectie Sociala (d-na Bănică Daniela), Inspectoratul Scolar Judetean Buzau (d-na Palcău 

Daniela), Inspectoratul de Politie Judetean Buzau (d-na Rădulescu Mihaela), Inspectoratul 

Teritorial de Munca Buzău (d-na Manolescu Cecilia), Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Buzău (dl. Dobrescu Liviu) și Casa Județeană de Pensii Buzău (d-na. Radu Mihaela).  

 

 

          

      Din partea Confederaților/Federațiilor sindicale și patronale au fost prezenți: 

      Mihai Ștefan – președinte SANITAS Buzău. 

      Constantin Grațiela – vicepreședinte SANITAS Buzău.  

Radu Cornel – președinte C.N.S.L.R. „FRAȚIA” – Buzău. 

Dobre Ion – președinte Sindicatul Învatamântului Preuniversitar „Ion Neacsu” Buzau – 

invitat permanent. 

Grigore Paula – C.J.A.S. Buzău – invitat. 

Sedința a fost condusă de Prefectul Leonard Dimian.  
 

TEMA: „Prezentarea solicitărilor membrilor sindicatului SANITAS 

Buzău”.Materialul transmis de domnul Mihai Ștefan – președinte SANITAS Buzău și 

comunicat membrilor comisiei este anexat la prezenta.  

Prefect: Din câte înteleg ne sesizați cã au fost anumite întârzieri; în esența aceaste este 

problema. Aceste stimulente, drepturi salariale trebuie să facem de așa maniera încât sã intrați 

în posesia lor, la momentul la care face referire actul normative. Dau cuvântul reprezentanților 

SANITAS sã le prezinte punct cu punct. Punctul 1: Recompensarea echitabila a tuturor 

salariatilor din domeniul sanitar și de asistență socială pe toata perioada epidemiei. Ce 

înseamna recompensare echitabilă? La ce faceți trimitere? 

Constantin Grațiela: Aceasta Ordonanță de Urgență nu a facut decât sa creeze zâzanie în 

sistemul sanitar pentru ca totul s-a lasat la mâna șefilor de secție, iar angajații și membrii noștri 

de sindicat acuză lipsa de transparență. În momentul în care s-au repartizat aceste stimulente au 

aparut acuzații ca nu s-au acordat așa cum trebuia. Procesul trebuia supravegheat de catre 

liderii de sindicat, realizate niște comisii la nivelul unitații în care și noi sa fim chemați. 
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Prefect: Vedeți dumneavoastra o lege, o ordonanța reprezinta o norma juridica care nu poate 

prevedea  toate aspectele în amanunt încât să reglementeze punctual pentru o anumita activitate 

sau pentru fiecare activitate în parte. De aceea, probabil, a fost lasat un cadru mai larg 

mizându-se și pe buna credință. Sigur acum e dreptul dumneavoastră să sesizați aceste 

inadvertențe, în acest demers fiind și factori subiectivi. Luăm act de ele și propunerile vor pleca 

la minister, la decidenți. 

Mihai Ștefan: Calea de dialog a fost restricționată. 

Prefect: Calea de dialog a fost restricționata și de situația în care ne aflam, căci nici noi nu 

puteam și nu putem să ne întâlnim și vă dau ca exemplu colegiul prefectural, comitetul pentru 

situații de urgența, mai cu maști mai cu atenție chiar dacă am trecut de la starea de urgența la 

starea de alertă.  

Constantin Grațiela: Chiar dacă nu putem modifica OUG putem face ceva la nivel local, măcar 

din punct de vedere al transparenței. Stimulentul ar trebui acordat și pe perioada starii de 

alertă, întrucât avem transmitere intracomunitară. O să ajungem sa nu mai venim la serviciu. 

Prefect: Mai grav e că vin la serviciu asimptomatici. Își imaginează cineva dezastrul de sănătate 

publică pe care l-am fi avut dacă pacienții testați pozitiv pentru Coronavirus erau internați 

laolaltă cu ceilalți pacienți?! Pe lângă faptul că am trecut de la starea de urgență la cea de 

alertă este necesară repornirea economiei, nu poți să stai într-o stare de latență. Dacă s-ar pune 

problema să dureze 2 ani ce-am face?  
Constantin Grațiela: Să vedeți ce va fi în iarnă. 

Prefect: Nu știu ce va fi în iarnă, e posibil să avem până atunci și un vaccin sau tratament. 

Radu Cornel: Domnule Prefect eu vă sugerez următorul aspect: ca orice act normative acesta va 

avea și norme de aplicare. Vă rog ca în materialul pe care îl transmiteți la minister să 

introduceți solicitarea sindicatelor pentru o mai mare transparență așa cum e prevăzut în 

contractul colectiv de muncă. 

Mirela Oprea: Fiecare unitate medicală are un consiliu de administrație; în consiliul de 

administrație sunt cu calitatea de membri invitați și reprezentanții sindicatelor. Deci 

reprezentanții sindicatelor pot veni cu propuneri de discutare a unei metodologii transparente 

prin care să se determine care personal a fost implicat direct în contactul cu persoanele infectate 

și atunci consiliul de administrație, în care sunt și reprezentanți ai colegiului medicilor și al 

asistentelor, sunt și 2 consilieri județeni așa încât o astfel de metodologie, din punctual meu de 

vedere, trebuie să fie stabilită în cadrul fiecărei unități medicale. Deci nu e nevoie să așteptăm 

tot timpul norme de aplicare de la nu știu ce minister sau altul. Cred că se poate rezolva prin 

comunicare mai bună în consiliul de administrație până vor trece cele 60 zile în care se emit 

normele de aplicare ale OUG 43/2020. 

Ion Dobre: Cel puțin în învățământ, în cadru organizat, avem comisia paritară. Cel puțin o parte 

a problemelor pe care le-ați prezentat pot fi discutate cu angajații în comisie paritară și 

înaintate conducerii unității în termen de 5 zile. E ca o sugestie, dar vă spun cum rezolvăm noi în 

învățământ. 

Grigore Paula: Toate solicitările de plată au fost onorate de către C.J.A.S. Buzău, inclusiv cele 

din listele suplimentare pentru lunile aprilie și mai. Dacă la nivel de spital ar fi existat o 

metodologie transparentă nu ați mai fi avut aceste nemulțumiri. 

Constantin Grațiela : să știți că federația are de gând să dea în judecată Ministerul Sănătății. 

Prefect: Așa cum bine vedeți și în timpul stării de urgență și în timpul stării de alertă se poate 

interveni legislativ prin adaptarea la situație. Adică poți emite hotărâri de guvern, poți emite 

ordonanțe de urgență chiar și legi și să te adaptezi la situația din momentul acela, acum ne 

relaxăm cât de cât pentru că trebuie pornite și motoarele economiei. O normă legală nu poate 

prevedea în viitor ceea ce s-ar putea întâmpla punctual într-o anumită zonă de activitate a 

economiei. Oricum în perioada aceasta Guvernul se implică să aducă din urmă și decontările pe 

care le-a promis, să repornească economia, relansarea activității firmelor, susținerea prin 

subvenție pentru salariați de 41,5% din salariul brut pentru cei care s-au aflat în șomaj tehnic, 

acum mai nou se amână plata impozitelor de către firmele care au restauurante, terase până pe 

25 octombrie, asta face Guvernul. Și încă ceva, în prima fază știți foarte bine când luam cetățenii 
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de la graniță și îi transportam în centrele de carantinare, nu s-a întâmplat nimic. Ca să nu mai 

spun de decizia de a stabili în fiecare județ spitale de suport pentru pacienții testați pozitiv cu 

virusul SARS-CoV-2. Vă spun opinia mea: această decizie a fost una dintre cele mai bune măsuri 

luate de Guvern în toată această perioadă. Își imaginează cineva dezastrul de sănătate publică 

pe care l-am fi avut dacă pacienții testați pozitiv pentru Coronavirus erau internați laolaltă cu 

ceilalți pacienți?!  
 În momentul în care responsabilitatea de a preîntâmpina infectarea cu Coronavirus a trecut la 

cetățeni, situația s-a schimbat radical. Nu vreau să culpabilizez cetățenii județului Buzău, pentru 

că buzoienii, cei mai mulți dintre ei oricum, respectă normele de distanțare socială și poartă 

măști, dar pe alții îi vezi la cozi fără distanțare, cu sau fără mască…asta e. În județul nostru, 

riscul de infectare cu Coronavirus este acum mai mare decât a fost în toată perioada stării de 

urgență. Virusul are transmitere comunitară, este printre noi. Singura soluție reală de a nu ne 

infecta este la cetățeni. Trebuie să ne protejăm pentru că numai așa ne protejăm sănătatea și 

familiile. 

Constantin Grațiela: Solicitările noastre vor ajunge la Ministerul Sănătății? 

Prefect: Tot ce s-a discutat aici, inclusiv lista cu solicitări, se comunică Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale conform Legii Dialogului Social. Vă mulțumesc pentru participare. 

 

 

 

 

 

 

Președintele Comisiei Județene de Dialog Social Buzău 

 

 
 

 

P R E F E C T, 

LEONARD DIMIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                                                Secretar Comisie Dialog Social Județul Buzãu 

                                                                                     Lungu Marcel 
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