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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  

23.11.2022 ora 10:30 
 

 

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

84/10.02.2022 s-a întrunit astãzi 23.11.2022, la ședintã participând 14 dintre cei 23 de membri ai 

comisiei, temele fiind Informare cu privire la influența secetei asupra agriculturii județului Buzău, 

în anul agricol 2021-2022 și Revendicările membrilor de sindicat – personal nedidactic din cadrul 

Sindicatului Învățământului Preuniversitar  Profesor Ion Neacșu –Buzău “ . 

       Au fost prezenți 10 membrii din partea administrației,  respectiv din Instituția Prefectului – 

Județul Buzãu (dl. Subprefect Cristea Constantin), Consiliul Județean Buzãu (dl. Marcel Lungu), 

Agenția Județeană pentru Plați și Inspecție Socială (d-na Bănică Daniela Livia), Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău (dl. Ionel Tociu), Inspectoratul Teritorial de Muncã Buzãu 

(d-na Gherghel Mușat Dana), Direcția de Sănătate Publică Buzău (dl. Bolchi Lucian), Casa Județeană 

de Pensii Buzău (d-na. Pătru Daniela), Inspectoratul Școlar Județean Buzău (d-na. Laptoiu Daniela) 

Directia pentru Culturã a Judetului Buzãu (d-na Vasile Dobrița), Inspectoratul de Poliție Județean 

Buzău (d-na.Mihăilescu Emilia), Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău (dl.Florea Cosmin-

Nicolae). 

      Cefalan Laura Maria – 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        

 

Ședința a fost condusă de Prefectul Județului Buzău – domnul Țiclea Daniel-Marian. 
 

TEMA 1 : Domnul Florea Cosmin Nicolae – Director executiv la Direcția pentru Agricultură 

Județeană Buzău, a prezentat informarea cu privire la influența secetei asupra agriculturii județului 

Buzău, în anul agricol 2021-2022, materialul fiind următorul: 

Anul agricol 2021- 2022 va intra în istorie ca cel mai secetos an trăit de fermierii buzoieni. 

Iarna fără zăpadă, lipsa ploilor de primăvară la care s-a adunat și vântul puternic, a afectat 

producția agricolă a județului nostru. Drept urmare, seceta pedologică extremă și puternică s-a 

răsfrânt asupra producției de cereale însămânțate în toamna anului trecut, dar și asupra a ceea ce s-

a însămânțat în primăvară. 

            Secetă a mai fost. Cea prin care trecem acum, însă, e altfel. Climatologii împart seceta în trei 

categorii, care funcționează și ca grade ascendente. 

Prima este cea meteorologică, cauzată de scăderea precipitațiilor. Dacă aceasta persistă pe o 

perioadă îndelungată, atunci se transformă în secetă pedologică, adică lipsa rezervelor de apă din 

sol. Dacă și aceasta continuă în timp, ajungem la ultima treaptă, seceta hidrologică, când scade 

nivelul râurilor și al lacurilor la nivel regional.  

Spre deosebire de celelalte secete din ultimii 30 de ani, cauzate de scăderea temporară a 

precipitațiilor, cele din 2020 și 2022 sunt cauzate de lipsa apei din sol. Un fenomen extrem , cauzat 

de secetele recurente din ultimii ani. 
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           La data prezentei informări, în județul Buzău se manifestă o puternică secetă pedologică, 

fenomen nemaiîntâlnit la această dată calendaristică, ultimile precipitații notabile căzând la noi în 

luna august, prea târziu pentru a mai aduce beneficii pentru culturile agricole din acest an. Totuși, 

aceste precipitații au creeat premisa declanșării campaniei de toamnă privind lucrările solului și 

însămânțarea culturilor de toamnă, rapiță și grâu. 

            Pentru o corectă informare, precipitațiile anului agricol 2021-2022 ajung la o valoare medie 

de 260 litri față de 460-500 litri consemnați  a reprezenta o medie multianuală normală pentru zona 

noastră, deci aproximativ ½ din normal. 

           Pregătirea terenului pentru culturile de toamnă s-a putut face în condiții dificile dar 

realizabile, fermierii mari optând pentru sistemul ,, minimum tillage,,,. În acest mod arătura a fost 

înlocuită cu lucrarea de scarificat superficial sau de prelucrarea terenului cu discuri grele, alegere 

ce a fost determinată de lipsa apei în profunzime și de costurile mari ale carburanților consumați la 

arătura clasică. 

          Privitor la stare de vegetație a solelor cu grău, cca 40% sunt nerăsărite, 40% sunt răsărite 

parțial-cu grad de răsărire între 20-80% și 20% sunt satisfăcătoare din punct de vedere al 

procentului de răsărire.  

         Gradele diferite de răsărire sunt datorate pe de o parte lucrărilor aplicate- cele care au avut 

un caracter conservativ pentru apă au determinat o răsărire mai bună și invers, unde au fost 

aplicate lucrări în exces , răsărirea este proastă-, iar pe de altă parte premergătoarele care au 

eliberat mai devreme terenul au dus, de asemeni, la o răsărire mai bună a culturii de grâu. 

         Precipitațiile căzute la sfârșitul lunii august și cele din luna septembrie au creeat  condiții ceva 

mai bune pentru înființarea culturii de rapiță dar problemele au început însă să apară imediat după 

semănat, acestea fiind cauzate de răsăriri neuniforme dar și de căldura excesivă fiind necesară 

aplicarea tratamentelor fitosanitare. 

           În privința culturilor ce urmează a fi înființate în primăvara anului viitor, fermierii din județ 

sunt reticenți datorită:    

- Prețurilor prohibitive ale îngrășămintelor; 

- Invazia de cereale din Est; 

- Lipsa garanțiilor privind posibilitatea de a asigura culturile la niște prime de asigurare 

rezonabile; 

- Costurile tot mai mari cu energia, carburanți și forța de muncă. 

      Dacă în perioada imediat următoare precipitațiile nu vor compensa deficitul existent în sol 

deja sunt vehiculate strategii de genul,, nu mai semăn!!!,,auspiciile fiind în prezent total defavorabile 

înființării viitoarelor culturi. 

     Cum agricultura fără apă și fără nutrienți nu se poate, fără investiții în irigații și fără produse 

de protecția plantelor la prețuri accesibile, fermierii noștri vor încerca să limiteze pe cât posibil 

cheltuielile încercând să se protejeze, iar bruma de resurse existente va fi dirijată doar către acele 

culturi care mai pot fi salvate sau care nu depind atât de mult de factorii restrictivi enunțați anterior. 

     În altă ordine de idei, acțiunile întreprinse, în baza Ordinului Prefectului nr.396/28.06.2022 

de către comisiile de specialitate de constatare și evaluare a pagubelor cauzate de seceta pedologică 

la culturile agricole sunt în continuă derulare. 

      Astfel, pentru culturile înființate în  toamna anului 2021: 

- Până la data de 1 august 2022 au fost depuse înștiințări de către fermieri la UAT-uri; 

- Pâna la data de 15 august 2022 au fost întocmite procesele-verbale de constatare de către 

comisiile de specialitate; 

- Și la data de 30 august a fost transmis raportul de sinteză către MADR, fiind întocmite 2236 

procese verbale. 

Pentru culturile înființate în primăvara anului 2022, situația este următoarea: 

- Până la data de 15 noiembrie au fost depuse înștiințări de către fermieri la UAT-uri; 

- Până pe data de 30 noiembrie vor fi întocmite procesele-verbale de constatare de către 

comisiile de specialitate; 

- Și la data de 15 decembrie va fi transmis raportul de sinteză către MADR. 

De asemeni, menționăm că în această toamnă au fost înființate până în prezent : 
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- 55.432 ha grâu; 

- 455 ha secară; 

- 6.342 ha orz; 

- 3.320 ha orzoaică de toamnă; 

- 27.670 ha rapiță de toamnă. 

Total arături efectuate :131.338 ha 

 

TEMA 2 : Domnul Dobre Ion – liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar “ Prof. Ion 

Neacșu” Buzău, a prezentat revendicările membrilor de sindicat – personal nedidactic din cadrul 

Sindicatului, materialul fiind următorul: 

Sindicatul Învățământului Preuniversitar ,,Prof. Ion Neacșu” Buzău, organizație 

reprezentativă a salariaților din învățământul buzoian, reia demersul început în luna martie a anului 

în curs cu privire la rezolvarea revendicărilor membrilor noștri de sindicat – personal nedidactic. 

Reamintim că, în marea lor majoritate (peste 90%), sunt nevoiți să se încadreze cu 

cheltuielile lunare într-un venit net lunar cuprins între 1700 și 2200 lei. 

Creșterile de prețuri la utilități, scumpirile galopante exagerate la alimente, precum și a 

bunurilor de larg consum au sărăcit și mai mult această categorie socială de salariați, fără de care 

învățământul nu poate funcționa. 

În memoriul din primăvară vă informam că, dacă în alte sectoare din domeniul bugetar 

salariații cu funcții similare beneficiază de stimulente în bani sau în natură și, aproape fără excepție, 

le sunt recunoscute condițiile de muncă pentru care primesc un spor cuprins între 5 – 15% la 

salariul de bază, pentru personalul nedidactic din învățământ nu se acordă acest spor. 

Prin urmare, revenim cu solicitarea de a se acorda, în regim de urgență, sporul pentru 

condiții de muncă de care beneficiază, așa cum aminteam, salariații cu funcții similare din alte 

sectoare. 

Temeiul legal pentru acordarea sporului  pentru condiții de muncă există,   personalul 

nedidactic din învățământ (îngrijitori, muncitori de întreținere, bucătărese, spălătorese, etc.) este 

salarizat începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, conform Anexei nr. VIII ”Administrație”, cap. II, lit. C ”Alte funcții 

comune din sectorul bugetar. 

- Legea nr. 153/2017 prevede: ”Sporul pentru condiţii de muncă: 

     Art. 23 - Locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a 

sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I - VIII şi condiţiile de acordare a acestuia 

se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 

6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, 

diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate 

naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituţiile 

de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau a fiecăreia dintre autorităţile publice centrale 

autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi 

cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.” 

- Hotărârea de Guvern nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de 

muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 

"Administraţie" din administraţia publică locală: 

 ”Art. 1 - Prezentul regulament stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal şi 

mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă respectiv, a sporului pentru condiţii 

periculoase sau vătămătoare de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia, pentru familia 

ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală. 



 
Tel. 0238.710.609 ● Fax 0238.721.694 

B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Buzău, C.P. 120246 
Web www.prefecturabuzau.ro  ●  E-mail prefect@prefecturabuzau.ro  

 

     Art. 2 - (1) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiţii periculoase sau 

vătămătoare de muncă sunt acelea care presupun condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare 

constatate ca urmare a determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate de către organele 

abilitate în acest sens. 

    (2) Beneficiază de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă următoarele 

categorii de personal, angajaţi în administraţia publică locală: 

     a) funcţionari publici; 

     b) personal contractual.” 

Impedimentele în aplicarea dispozițiilor legale menționate anterior, respectiv în neacordarea 

sporului pentru condiții de muncă pentru personalul nedidactic din învățământ, sunt generate de 

interpretarea greșită a dispozițiilor legale. 

Susținerile noastre privind necesitatea acordării sporului pentru condiții de muncă întregului 

personal nedidactic din învățământ sunt bazate și pe existența unor buletine de expertizare a 

locurilor de muncă de la unitățile școlare, emise de Direcția de Sănătate Publică Buzău, în anul 

2019, emise în temeiul prevederilor HG 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru 

condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii 

bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală prin care s-a concluzionat că sunt 

îndeplinite criteriile prevăzute de actul normativ amintit pentru încadrarea locurilor de muncă cu 

condiții periculoase sau vătămătoare. 

Menționăm faptul că unitățile școlare care au solicitat aceste evaluări și cărora le-au fost 

expertizate locurile de muncă, nu au putut pune niciodată în plată acest spor motivat de faptul că 

programul de salarizare EduSal nu permitea acordarea acestuia.  

Apreciem că, atât timp cât există cadrul legal, se impune ca Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale împreună cu Ministerul Educației  să ofere clarificări și precizări clare pentru ca și 

personalul nedidactic din învățământ să beneficieze de sporul pentru condiții de muncă, așa cum 

beneficiază personalul contractual din administrația publică centrală și locală, salarizat conform 

aceleiași Anexe VIII la Legea nr. 153/2017.   

Ne aflăm aproape la finalul anului 2022, an în care majorările salariale prevăzute și pentru 

personalul nedidactic trebuiau integral acordate. Însă, până în prezent, au fost acordate doar puțin 

peste jumătate din acestea, ceea ce face ca, în continuare, această categorie de salariați să fie 

condamnată să se descurce cu salariul minim pe economie sau puțin peste acesta. 

Decontarea cheltuielilor cu naveta pentru personalul nedidactic este o prevedere cuprinsă de 

mulți ani în contractele colective de muncă încheiate atât la nivel local cât și la nivel de sector 

activitate învățământ preuniversitar. Nici această prevedere nu este respectată și aplicată. 

- Art. 52 alin. 1 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar, înregistrat la M.M.P.S. - D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea a V-a, Nr. 2 din 24 mai 2021, dispune: ”(1) Personalului din 

învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu/reşedinţă i 

se decontează cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă, de către autorităţile administraţiei 

publice locale, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 

3”. 

De asemenea, în Anexa nr. 3 a Contractului, la punctul II.3 se regăsesc printre instituțiile 

beneficiare ale acestui Contract – unitățile de învățământ preuniversitar. 

- Art. 88 alin. 1 din Legea educației naționale: ”Personalul din învăţământul preuniversitar 

este format din personal didactic şi personal nedidactic. 

- Art. 14 din Contract: ”(1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru părţi. 

     (2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract colectiv de muncă atrage 

răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta”; 

- Art. 148 din Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările 

ulterioare: ”(1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.” 

Contrar dispozițiilor legale amintite, demersurile întreprinse de noi în vederea decontării 

cheltuielilor cu naveta nu au avut succes decât parțial, de aceea considerăm necesar să se intervină 
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și să se adopte un cadru legal explicit și imperativ care să nu mai permită interpretări din partea 

decidenților. 

Acest demers legitim întreprins de S.I.P. Buzău are drept scop prevenirea altor măsuri 

sindicale la care vor să recurgă colegii noștri. Întreruperea activității în grădinițe și școli, după cum 

solicită membrii noștri de sindicat, ar afecta activitatea didactică în întregul ei. Mai mult, în 

grădinițele cu program prelungit și în liceele cu personal nedidactic numeros nu se va mai putea 

desfășura procesul didactic. Nu în ultimul rând, afectați vor fi și părinții elevilor din clasele mici și 

ai preșcolarilor din grădinițele cu program prelungit, întrucât copii acestora nu vor mai putea 

frecventa cursurile din lipsă de personal. 

Nu ne dorim să ajungem la aceste soluții extreme dar, în lipsa altor perspective de rezolvare 

a problemelor prezentate, nu avem alte opțiuni decât cele sindicale. 

Întrucât sunteți reprezentantul Guvernului la nivelul județului Buzău, vă solicităm sprijinul 

pentru informarea acestuia cu privire la problemele semnalate și găsirea unor soluții urgente. 

 

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

Ministerului Educației. 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 


