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    R O M Â N I A  

         
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL 
 
  

„MINUTÃ” 

Ședința Comisiei Județene de Dialog Social Buzãu  

21.12.2022 ora 09:00 
 

 

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

84/10.02.2022 s-a întrunit astãzi 21.12.2022, la ședintã participând 13 dintre cei 23 de membri ai comisiei, 

tema abordată fiind “Informare cu privire  la  bullying, definit ca fiind un comportament ostil/de excludere 

și de luare în derâdere, respectiv prezenta lui în atitudinea elevilor care frecventează instituțiile de 

învățământ de pe raza județului Buzău, în anul școlar 2022-2023 “ . 

       Au fost prezenți 9 membrii din partea administrației,  respectiv din Instituția Prefectului – Județul 

Buzãu (dl. Subprefect Cristea Constantin), Consiliul Județean Buzãu (dna Mirela Oprea și dl. Marcel 

Lungu), Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău (dl. Ionel Tociu) , Direcția de Sănătate 

Publică Buzău (dl. Bolchi Lucian), Casa Județeană de Pensii Buzău (d-na. Pătru Daniela), Inspectoratul 

Școlar Județean Buzău (d-na. Palcau Daniela), Inspectoratul de Poliție Județean Buzău (d-na.Mihai Diana), 

Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău (dl.Florea Cosmin-Nicolae). 

      Ursache Elena Florina – secretar comisie. 

 

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

- D-na Mănăilă Florentina – reprezentantul Uniunii Generale a Industriașilor din România 

- Dl. Dobre Ion - Sindicatul Învățământului Preuniversitar  Profesor Ion Neacșu Buzău 

- Dl. Emilian Albu – Confedetația Sindicatelor Democratice din Romania 

- Dl. Manu Aurelian BNS Buzău 

      

Ședința a fost condusă de Prefectul Județului Buzău – domnul Țiclea Daniel-Marian, copreședinte al 

Comisiei de Dialog Social. 

 

TEMA  : Domnul Pîslaru Dan – Director CJRAE Buzău, a prezentat informarea cu privire la „bullying”, 

definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere, respectiv prezenta lui în 

atitudinea elevilor care frecventează instituțiile de învățământ din județul Buzău, în anul școlar 2022-2023. 

 

 Acest fenomen este totuși bine controlat în unitățile de învățământ din județul Buzău prin efortul comun 

de prevenție al Inspectoratului școlar județean Buzau, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Buzău, Consiliile de administrație a  unitaților de învățământ și mediul familial din care 

elevii provin, materialul fiind următorul:  

 

“Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău reprezintă o instituţie de învăţământ 

specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice (servicii de 

informare, consiliere, formare, de expertizare şi diagnosticare până la terapiile specifice de compensare, 

recuperare, reabilitare, asistenţă educaţională şi integrare), acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, 
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părinţilor şi membrilor comunităţii buzoiene pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate 

precum şi asistenţa necesară în acest sens. 

 

În cadrul acestei instituţii sunt dezvoltate următoarele servicii: 

- servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin Centrul 

Judeţean de Asistență Psihopedagogică şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;  

- servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin Centrul Logopedic Interşcolar;  

- monitorizarea serviciilor de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în 

unităţile de învăţământ de masă. 

- servicii de mediere şcolară, prin mediatorii şcolari;  

- servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi și alţi membri ai 

comunităţii;  

- servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să 

ofere formare iniţială şi continuă;  

- servicii de orientare școlară și profesională a copiilor cu C.E.S. prin S.E.O.S.P. 

 

Activitatea C.J.R.A.E. Buzău se derulează pe următoarele departamente: 
1. Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

2. Centrul Logopedic Interşcolar 

3. Serviciul de mediere şcolară 

4. Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară si Profesională 

             Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar constituie o premisă importantă pentru crearea 

unui climat propice desfășurării activităților instructiv-educative și satisfacerii trebuințelor de siguranță sub 

multiple aspecte. 

           În plan legislativ au fost adoptate în mai 2020 normele metodologice anti-bullying, având la bază 

experiența Organizației ”Salvați Copiii” în 30 de școli.  

           În fiecare unitate școlară din județul Buzău își desfășoară activitatea Comisia pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar care urmărește crearea unui sistem de comunicare reală între şcoală, 

familie şi comunitatea locală pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de 

violenţă/infracţiunilor prin implicarea tuturor actorilor educaţionali.  

        La nivelul școlilor a existat o permanentă preocupare pentru rezolvarea din fașă a tuturor tipurilor de 

conflicte care apar pe parcursul desfășurării procesului instructiv-educativ și nu numai, existând o 

comunicare optimă între toți factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi, părinți, cadre 

didactice, poliție, biserică, primărie si alte organizații implicate). 

       Ca și măsuri de prevenire a fenomenului de bullying în rândul elevilor enumerăm: 

 Identificarea elevilor cu potențial violent si a cauzelor care pot determina manifestări de 

violență și monitorizarea lor; 

 Aplicarea unor chestionare la nivel primar și gimnazial privind climatul stării de bine în 

școală  

 Organizarea  unor dezbateri referitoare la securitatea și siguranța elevilor în școală 

 Prelucrarea cu elevii și părinții, afișarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 

măsurilor și planurilor de acțiune; 

 Introducerea unor teme privind violența în școală și măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de dirigenție; 

 Formarea unor echipe operative formate din diriginți, membri ai Comisiei de prevenire și 
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combatere a violenței, părinți, reprezentanți ai Poliției; 

 Consilierea individuală și de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 

 Implicarea elevilor și a profesorilor diriginți în activitățile dedicate fenomenului de violență; 

 Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activități și concursuri cu caracter 

sportiv (fotbal, tenis de masă, volei, baschet); 

 Oferirea de suport educațional și consiliere pentru părinți, atât pentru cei cu copii cu 

probleme de gestionare a comportamentului violent cât și în general (activități de consiliere în 

orele de întâlnire cu părinții, lectorate, întâlniri cu  consilierul psihpedagog al școlii); 

 Monitorizarea elevilor cu număr mare de absențe și consilierea acestora pentru a nu desfășura 

activități și comportamente cu potențial violent; 

 Activități de gestionare pe cale amiabilă a altercațiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului; 

       În vederea gestionării cât mai bine a stari de conflict reprezentată de bulling, Dna Palcău Daniela, 

Inspector scolar general al Inspectoratului Școlar Județean Buzãu susține importanța desfășurării unor 

activități practice de formare a cadrelor didactice, în mod deosebit a tinerilor absolvenți formați  în 

perioada celor doi ani de pandemie și aprobarea unui Regulament cadru personalizat pentru fiecare unitate 

de învățamant, încurajând totuși ca în cazul apariției unor astfel de fenomene, atât familia cât și conducerea 

unității școlare să înformeze I.S.J Buzău în vederea găsirii unor soluții optime” . 

 

     Dl. Albu Emilian – reprezentant al Confederatiei Sindicatelor Democratice din România aduce în discuție 

cauza apariției bullingului, în opinia dânsului factorii principali fiind educația primită în cadrul familiei, 

modul de abordare și comunicarea copil - părinte, mediul online și permiterea folosirii device-urilor pentru 

navigarea pe internet și accesul la programe TV cu modele de violență care pot influența comportamentul 

multor minori, una din măsurile benefice mediului școlar fiind acordul părinților pentru constrângerea 

folosirii telefonului mobil/accesului la internet de către elevi  pe durata orelor de curs . 

 

     Dl. Pîslaru Dan – Director CJRAE Buzău aduce la cunoștință membrilor Comisiei de Dialog Social că 

la nivel județean există un deficit de 70 de consilieri școlari, situație care face dificilă uneori activitatea de 

prevenție . 

 

      În finalul dezbaterii acestei teme, Domnul Țiclea Daniel-Marian, Prefect al județului Buzău – 

propune și își arată susținerea vizavi de implementarea unui program pilot cu acțiuni de consiliere în cadrul 

unei școli, cu participarea și responsabilizarea părinților privind  comportamentul copiilor, program care să 

poată fi adaptat și aplicat ulterior tuturor unităților școlare din județul Buzău. 

 

        În cadrul discuțiilor purtate la punctul diverse, prima intervenție este a domnului Vulpe Gabriel 

Dragoș - consilier în cadrul Serviciului de Probațiune Buzău care prezinta situatia consilierilor cu privire la 

problemele de natura salarială. 
 
      “Consilierii din serviciile de probaţiune Buzau solicita alocarea fondurilor destinate acordării 

drepturilor de natură salarială ale personalului de probaţiune. 

        Cu ocazia elaborării proiectului de lege privind bugetul de stat pentru anul 2023, consilierii de 

probaţiune solicită MJ să emită un OMJ în raport cu ultimele hotărâri judecătoreşti şi să aloce fondurile 

bugetare destinate acordării drepturilor de natură salarială ale personalului de probaţiune. 

        Sindicatul a adus la cunoştinţa Ministerului de Justiţie că problemele de natură salarială "sunt grave" 

şi că trebuie găsite soluţii în vederea eliminării discriminărilor şi respectării hotărârilor judecătoreşti. 
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Sindicatul Naţional al Consilierilor din Serviciile de Probaţiune solicită  ministrului de Justiţie să adopte o 

poziţie corectă în raport cu personalul de probaţiune şi să acorde drepturile de natură salarială conform 

hotărârilor judecătoreşti.  

         În acest sens, consilierii de probaţiune îi amintesc ministrului Justiţiei, domnul Cătălin Predoiu, 

despre obligativitatea "de a pune în aplicare decizii judecătoreşti definitive, în caz contrar fiind pasibil de 

răspundere în faţa legii" (aspect menţionat de însuşi ministrul Justiţiei în comunicatele de presă date în 

cursul anului 2022). Plecând de la argumentul că trebuie să elimine discriminarea în familia ocupaţională 

"Justiţie" şi menţionând hotărârile judecătoreşti definitive ale consilierilor de probaţiune, Ministerul 

Justiţiei a recurs la corectarea drepturilor de natură salarială pentru magistraţi şi la alocarea fondurilor 

necesare în acest sens. 

 

     Sindicaliştii reamintesc că activitatea sistemului de probaţiune contribuie la creşterea gradului de 

siguranţă în comunitate, prin reducerea riscului de recidivă a persoanelor sancţionate penal. 

   Datele statistice relevă faptul ca rata de recidivă a persoanelor aflate în supravegherea serviciilor de 

probațiune este de circa 2%. 

      Totodată, personalul de probațiune din Romania are rolul de a sprijini instanțele în individualizarea 

sancțiunilor penale, atribuție care implică un plus de responsabilități și riscuri și o diferențiază de alte 

categorii profesionale din sistem. 

      Noua legislaţie penală a adus cu sine nu numai o creştere exponenţială a cazurilor aflate în evidenţa 

sistemului de probaţiune (în anul 2021 în evidenţa serviciilor de probaţiune era un număr de 103.899 

persoane raportat la 647 consilieri de probaţiune) ci şi o multiplicare a responsabilităţilor personalului, 

aspect care contribuie, o dată în plus, la presiunea exercitată asupra acestei resurse. 

 

     Ultimul punct dezbatut în cadrul Comisiei de Dialog Social il reprezintă  greva de avertisment  ce se 

va desfășura în data de 21.12.2022 în intervalul 10.00-12.00 în toate Instituțiile Prefectului din țară, la 

ședință fiind prezent domnul Bordea Stelica – reprezentant al Sindicatului  “Egalitatea” al Funcționarilor 

Publici și Personalului Contractual din Administrația Publică în cadrul Instituției Prefectului județul Buzău. 

    Funcționarii sindicaliști cer ca salarizarea personalului din cadrul Instituțiilor Prefectului să fie la nivelul 

funcțiilor de stat, având în vedere că Instituția Prefectului este un organ de control al activității autorităților 

publice locale și de conducere a serviciilor publice deconcentrate. 

    Sistemul public a creat o inechitate, prin comparație, salariile personalului din cadrul Instituțiilor 

Prefectului fiind aproape la jumatate față de salariile personalului din cadrul Consiliilor Județene sau 

A.N.A.F. 

    Domnul Prefect al județului Buzău - Țiclea Daniel-Marian își arată întreaga susținere față personalul 

Instituțiilor Prefectului – din toata țara, amintind că aceste instituții “se luptă “ pentru apararea intereselor 

statului român, dând exemplul Compartimentului juridic care apăra statul român și ar trebui să fie “altarul 

contenciosului administrativ” într-o prefectură. 

     Egalizarea  salariilor cu alte entitați ale statului  ar reprezenta un prim instrument de păstare a 

personalului performant și motivat în cadrul Instituțiilor Prefectului. 

 

Prefect : Minuta urmează să fie înaintată la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului 

de Justiție și Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu materialele prezentate în cadrul Comisiei de 

Dialog Social. Vă multumesc pentru participare. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Copreședinții Comisiei Județene de Dialog Social Buzãu 

 
 

       P R E F E C T,                                              PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU, 

 

DANIEL - MARIAN ȚICLEA                                          PETRE  EMANOIL - NEAGU 
 

 
 

 

 
 

 
 


