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MINUT DE ŞEDIN
COMISIA DE DIALOG SOCIAL
08 mai 2018

A. Deschiderea şedintei:
Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 13.00, în data de
08
mai, în Sala de Protocol a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova.
B. Aprobarea ordinii de zi:
 Nemulțumirile salariaților din sectorul de sănătate și asistență socială.
Au prezentat/inițiatorii temei: Doamna Luminița Gologan – Președintele Sindicatului Județean Sanitas Prahova
și doamna Daniela Constantin – Reprezentantul Sindicatului Solidaritatea Sanitară Prahova.
La începutul şedinţei, doamna Ioana Mădălina Lupea, Prefectul județului Prahova, a supus la vot ordinea
de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.
C. Desf şurarea şedintei:
Au răspuns invitaţiei de participare la şedinţă: Doamna Gabriela Bucurică – reprezentantul Consiliului
Județean Prahova, Domnul Cătălin Măguleanu – Președintele C.A.S. Prahova, Doamna Gogescu Carmen –
reprezentantul D.G.A.S.P.C. Prahova, reprezentanții sindicatelor C.N.S. Cartel Alfa și C.S.D.R., reprezentanţii
patronatelor UGIR – Filiala Prahova, C.N.P.R. și C.N.I.P.M.M.R., invitați cu statut permanent (Sindicatul
Județean Sanitas Prahova, Sindicatul “Solidaritatea Sanitară”, U.A.P.- Uniunea Asociațiilor de Proprietari), ai
instituţiilor deconcentrate, ai administraţiei publice locale, membrii în cadrul Comisiei de Dialog Social
organizată la nivelul judeţului Prahova.
Doamna Prefect a deschis ședința prin rugămintea adresată reprezentanților celor două sindicate care
au inițiat tema aflată pe ordinea de zi de a prezenta nemulțumirile pe care le au salariații din sectorul de
sănătate și asistență socială.
Astfel, a luat cuvântul doamna Președinte Luminița Gologan – Președintele Sindicatului Județean
Sanitas Prahova, care a precizat faptul că există o tensiune în echipa medicală, ținând cont că aceasta nu este
formată doar din medici și asistenți. Cei care fac parte din personalul auxiliar pleacă acasă cu veniturile
diminuate, după ce au fost aplicate prevederile cuprinse în Legea salarizării. Prin urmare, angajații spun că
sunt dispuși să își dea demisia dacă nu se vor găsi soluții.
De asemenea a prezentat lista revendicărilor reprezentanților Sindicatului Județean Sanitas Prahova și
ale Sindicatului Solidaritatea Sanitară Prahova:
- Creșteri salariale pentru tot personalul din sistemul de sănătate și asistență socială;
- Eliminarea plafonului de 30% pe ordonator principal de credite, impus de legea salarizării bugetare,
plafon care limitează acordarea acordarea sporurilor din noul regulament;
- Sprijinul Consiliului Județean Prahova în vederea acordării sporurilor în cuantum maxim, astfel ca
veniturile angajaților care nu au beneficiat de creșteri salariale să nu fie diminuate.
Doamna Daniela Constantin, reprezentantul Sindicatului Solidaritatea Sanitară Prahova, a menționat
faptul că salariile personalului Spitalului de Urgență Ploiești, în perioada 2011-2016, au fost cele mai mici din
județ. Cu toate acestea, Consiliul Județean Prahova nu s-a implicat, în ultimii 2 ani, pentru a acorda niște
sporuri, chiar dacă aveau posibilitatea asta. Consideră totodată că reprezentanții CJPH nu știu să facă
diferența între un spital de urgență și restul spitalelor din județ, având în vedere că au hotărât să acorde un
spor de 34% Spitalului de Urgență Ploiești.
Reprezentanții celor două sindicate au precizat că au solicitat aceast dialog în cadrul Comisiei de
Dialog Social Prahova pentru a trage un semnal de alarmă și la nivel local, chiar dacă au făcut demersurile
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necesare în atenția Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Sănătății, de către reprezentanții
sindicatelor de la nivel central. Există promisiuni conform cărora situația se va îmbunătăți.
Pe parcursul ședinței, membrii și invitații Comisiei de Dialog Social, au avut mai multe intervenții,
dintre care menționăm:
Reprezentantul Consiliului Județean Prahova, doamna Gabriela Bucurică:
- Consilierii județeni au fost de acord cu acordarea unui ajutor financiar pentru investiții în sectorul de
sănătate, precizând totodată că aceste sume nu se vor duce către acordarea unor stimulente la salarii
Reprezentantul C.N.I.P.M.M.R., membru CDS – Prahova, domnul Paraschiv Ionescu:
- Problemele de specialitate nu se pot rezolva în cadrul ședințelor Comisiei de Dialog Social, ci împreună
cu persoanele abilitate să găsească soluții;
- Președintele CJPH trebuie să se implice în susținerea sistemului de sănătate prahovean pentru a nu
distruge acest sistem și pentru evitarea unor demisii în masă.
Reprezentantul C.N.I.P.M.M.R., domnul Cristian Ignea:
- Din păcate, cu toate că intențiile au fost bune prin acordarea unor salarii mai mari medicilor și
asistenților medicali, legislația mai mult a bulversat sistemul de sănătate pentru că nu au ținut cont de
restul personalului medical.
Reprezentantul U.G.I.R. – Filiala Prahova, membru CDS – Prahova, domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn:
- Reprezentanții Consiliului Local Ploiești se pare că au rezolvat situația sporurilor acordate pentru
spitalele aflate în subordinea Primăriei municipiului Ploiești;
- Reprezentanții UGIR – filiala Prahova susțin demersurile celor două sindicate din sănătate și solicită
Consiliului Județean Prahova convocarea de urgență a unei ședințe pentru a suplimenta veniturile
celor nemulțumiți din sectorul de sănătate și asistență socială.
Reprezentantul C.N.P.R., membru CDS – Prahova, domnul Costel Horghidan:
- Nu a fost studiat impactul pe care îl va avea legea salarizării;
- În urma aplicării acestei legi, toți cei care aveau un medic în familie se așteptau ca acesta să aibă un
salariu mai mare, în nici un caz să i se reducă veniturile;
- Totodată, susține ideea că medicii care sunt angajați la stat să nu poată fi angajați și în mediul privat.
Doamna Prefect, pe parcursul ședinței, a precizat și următoarele aspecte:
- Toată lumea a înțeles că, odată cu aplicarea legii salarizării, s-au produs inechități în sistem și acesta
este și motivul pentru care s-au constituit, la nivel central, mai multe comisii de lucru pentru
rezolvarea problemelor semnalate în urma aplicării prevederilor din legea salarizării;
- Cu siguranță vor fi analizate nemulțumirile salariaților din sectorul de sănătate și asistență socială în
vederea modificării legii salarizării, conform solicitărilor.
D. Finalul şedin ei:
Doamna Prefect Ioana Mădălina Lupea a mulţumit tuturor participanţilor pentru prezenţă şi a încheiat
şedinţa la ora 15.10.
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