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          Ploiesti, 
          Nr. 6867/0-1/D.L. 
          Data: 10.05.2019 

 
 

MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 
COMISIA DE DIALOG SOCIAL  

15.04.2019 
 

A. Deschiderea şedintei:  
   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 14.00, în 
data de 15 aprilie, în Sala 200 a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - 
Judeţul Prahova.  

B. Aprobarea ordinii de zi:  
 Strategia Națională de Sănătate pentru anii 2014-2020: dezvoltarea serviciilor de 

asistență comunitară destinate, în principal, populației din mediul rural și grupurilor 
vulnerabile. 

Prezintă/ Inițiatorul temei: Direcția de Sănătate Publică Prahova. 

La începutul şedinţei, domnul Emil Drăgănescu, Subprefect al județului Prahova, a 
supus la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate, cu rezerva nemultumirii 
domnului Președinte Moroianu referitoare la neincluderea pe ordinea de zi a temei privind 
investitiile in unitatile spitalicesti si a masurilor adoptate privind cresterea calitatii serviciilor 
medicale in judetul Prahova, in anul 2019 si in perspectiva anilor 2020 si 2021.  

C. Desfăşurarea şedintei:  
Au răspuns invitaţiei de participare la şedinţă: reprezentanții sindicatelor B.N.S., 

C.N.S. Cartel Alfa, CNSLR Fratia,  reprezentanţii patronatelor UGIR – Filiala Prahova și 
CNIPMMR, invitați cu statut permanent (Sindicatul Sanitas, Sindicatul Solidaritatea Sanitară,  
U.A.P.- Uniunea Asociațiilor de Proprietari și A.G.E.R.), ai instituţiilor deconcentrate, ai 
administraţiei publice locale, membrii în cadrul Comisiei de Dialog Social organizată la 
nivelul judeţului Prahova.  

Domnul Subprefect a deschis ședința cu invitația adresată domnului doctor Cardas, 
reprezentantul Directiei de Sanatate Publica Prahova, de a prezenta tema aflată pe ordinea 
de zi (materialul anexat). 

 
Pe parcursul ședinței, membrii și invitații Comisiei de Dialog Social, au avut mai 

multe intervenții, dintre care menționăm: 
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Reprezentantul U.G.I.R. – Filiala Prahova, membru CDS – Prahova, domnul Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn: 

-Programele de sanatate sunt coordonate la nivelul Ministerului Sănătații și a 
centrelor universitare prin urmare DSP Prahova nu poate influența/ modifica circuitul 
administrativ; 

-Este de acord cu vizitele în spitale întreprinse de către oficialii Ministerului Sănătății 
dar nu agreează concluziile desprinse, este de părere că în ultimul timp au fost înregistrate 
progrese vizibile la Spitalul Județean Ploiești, atât datorită aportului financiar adus de către 
Consiliul Județean Prahova cât și datorită medicilor  specialiști care au ales să profeseze în 
Prahova ( printre primii 10 doctori din țară pe specialitate); 

-Trebuie asigurate condiții bune de locuit pentru medici și alte facilități astfel încât 
medicii să fie atrași în județul nostru; 

-De asemenea, crede că ar conta foarte mult ca specialiștii din domeniul medical să 
simtă și un sprijin moral acordat de către conducerea politică a județului. 
Reprezentantul Sindicatului Solidaritatea Sanitară, doamna Daniela Constantin: 
-A precizat faptul că în urma vizitei efectuate de Ministrul Sănătății la Spitalul Județean 
Ploiești, Consiliul de Administrație a spitalului a prezentat un plan de măsuri pentru 
remedierea deficiențelor constatate, deficiențe recunoscute chiar de conducerea spitalului, 
în parte fiind din cauza renovărilor în curs care au sporit praful; 
-A fost sesizată comisia de disciplină din cadrul spitalului, se așteaptă rezultatul verificărilor 
întreprinse; 
-Medicii se îndreaptă în special către centrele universitare sau spitalele mici, evitând 
responsabilitatea unui spital de urgență, prin urmare există un deficit istoric de medici. 
Domnul Eugen Cristescu, Președintele Uniunii Asociaților de Proprietari Prahova: 
-A solicitat o informare  cu privire la rezultatele controlului întreprins de Ministrul Sănătății 
la Spitalul Județean Prahova; 
-A cerut lămuriri cu privire la faptul că nu sunt ocupate posturile medicilor din spitale, 
cauza și instituția care ar trebui să se ocupe cu aceste deficiențe; 
-A precizat că este nemulțumit de răspunsul dat de Direcția Generală a Finanțelor Publice 
Prahova cu privire la aplicarea TVA la organizațiile nonguvernamentale, sindicate și 
organizații patronale, ținând cont că organizația pe care o conduce a fost supusă unui 
control fiscal în perioada 15 februarie -8 martie, raportul de control neindicând la 
finalizarea acestuia nici o măsură , pe de altă parte după un timp aflând că respectivul 
control a fost suspendat și au fost sesizate alte instituții.   ( Reprezentantul DGFP nu a 
putut da detalii referitoare la control fiind  coordonat de altă structură din cadrul directiei 
dar l-a asigurat pe dl Cristescu că procedura poate prevede suspendarea unui control 
fiscal). 
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Domnul Emil Drăgănescu, Subprefectul Județului Prahova : 
-Publicul a fost informat cu privire la controlul efectuat de Ministrul Sănătății la Spitalul 
Județean Ploiești prin intermediul scrisorii deschise transmisă mass-mediei de către 
managerul spitalului; 
-Precizează că este necesară identificarea unor facilități pentru atragerea tinerilor medici în 
județ; 
-Referitor la centrele de permanență care puteau fi create începând cu anul 2008 prin 
asocierea medicilor de familie (dar din cauza neatractivității financiare și a lipsei 
obligativității aceste centre nu s-au realizat) propune modificarea legislației în sensul 
încheierii unor acte adiționale la contractele încheiate cu CAS de către medicii de familie în 
sensul obligării acestora de a efectua gărzi în cadrul centrelor de permanență. 
 

D. Finalul şedinţei:  
Domnul Suprefect Emil Drăgănescu a mulţumit tuturor participanţilor pentru 

prezenţă şi a încheiat şedinţa la ora 15.00. 
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