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          Ploiesti, 
          Nr. 3143/0-1/D.L./V.B. 
          Data: 01.03.2020 

 
MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL  
20.02.2020 

A. Deschiderea şedintei:  
   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 14.00, în data de 
20 februarie, în Sala de Protocol din cadrul Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - 
Judeţul Prahova.  

B. Aprobarea ordinii de zi:  
 Informare cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea 

în localitatea Podenii Noi. 
Inițiatorul temei: Domnul Ionuț Duță – Reprezentantul CSDR 
Invitat: Domnul Mihai Alionte – Primarul comunei Podenii Noi. 

 Analiza implementării modificărilor și completărilor legislative cu privire la termenele și 
modalitățile de recuperare a sumelor reprezentând indemnizații care se plătesc, de către 
angajatori, salariaților care au beneficiat de certificate de concediu medical și care se 
suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, conform 
prevederilor OUG nr.158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.399/2006. 

A prezentat: Domnul Cătălin Măguleanu – Președinte-Director General al Casei de Asigurări de 
Sănătate Prahova 
Inițiatorul temei: Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn – Președinte UGIR – Filiala Prahova. 

La începutul şedinţei, domnul Cristian Ionescu, Prefectul județului Prahova, a supus la vot 
ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate. Totodată, la propunerea domnului Adrian 
Tudor Moroianu Geamăn, reprezentantul UGIR-filiala Prahova, domnul Prefect a supus la vot 
introducerea pe ordinea de zi a temei ”discuții cu privire la OUG nr. 25/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate”. Aceasta a fost aprobată în unanimitate.  

În completare, domnul Prefect, a propus membrilor Comisiei de Dialog Social aprobarea 
listei de invitați în cadrul ședințelor Comisiei pe parcursul anului 2020. Aceasta a fost aprobată în 
unanimitate.  

C. Desfăşurarea şedintei:  
Au răspuns invitaţiei de participare la şedinţă: Domnul Mihai Alionte – primarul comunei 

Podenii Noi, domnul Cătălin Măguleanu – Președinte-Director General al Casei ed Asigurări de 
Sănătate Prahova, reprezentanții sindicatelor B.N.S., C.N.S. Cartel Alfa și C.S.D.R., reprezentanţii 
patronatelor UGIR – Filiala Prahova și CNIPMMR, invitați cu statut permanent (Sindicatul 
Solidaritatea Sanitară, Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova și C.E.C.C.A.R.), ai instituţiilor 
deconcentrate, ai administraţiei publice locale, membrii în cadrul Comisiei de Dialog Social 
organizată la nivelul judeţului Prahova.  
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Domnul Prefect a deschis ședința cu invitația adresată domnului Ionuț Duță, reprezentantul 
CSDR, de a prezenta punctul de vedere cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice care își 
desfășoară activitatea în localitatea Podenii Noi, prima temă aflată pe ordinea de zi. 

Astfel, domnul Duță a precizat următoarele aspecte: 

 Am venit la ședință însoțit de doamna Voiculescu Florica, în calitate de lider de sindicat și 
cadru didactic la Podenii Noi și de doamna Nedelcu Iuliana – directorul școlii gimnaziale din 
Podenii Noi; 

 Sunt lider de sindicat de peste 8 ani; 
 Sindicatul CSDR are peste 8500 membri la nivelul județului Prahova; 
 Primarul comunei Podenii Noi, domnul Mihai Alionte, refuză respectarea prevederilor legale 

(Legea educației nr.1/2011; Hotărârea nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat) 
cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice și prin urmare, de 3 ani, cadrelor 
didactice nu le este decontată naveta; 

 Cadrele didactice depun, în fiecare lună, documentele necesare în vederea decontării 
navetei. Ulterior, acestea sunt înaintate către Consiliul local al primăriei comunei Podenii Noi 
pentru a fi aprobate. De asemenea, la începutul fiecărui an, se întocmește o listă cu 
persoanele care solicită decontarea navetei și este estimată suma necesară pentru a fi 
prevăzută în bugetul local. Prin urmare, unitatea de învățământ punctează toți pașii necesari 
în vederea decontării navetei cadrelor didactice, conform prevederilor legale. 

 S-a încercat, de fiecare dată, calea dialogului cu reprezentanții primăriei Podenii Noi, însă de 
3 ani nu sunt rezultate și nu este decontată naveta. Probabil că singura soluție rămâne 
aceea de a acționa în contencios-administrativ. 

Intervenții din partea participanților la sedință: 
Doamna Voiculescu Florica – lider de sindicat și cadru didactic Podenii Noi: 

- În anul 2018, reprezentanții primăriei comunei Podenii Noi au refuzat preluarea și 
înregistrarea dosarelor întocmite în vederea decontării cadrelor didactice; 

- Deși din anul 2019 au fost înregistrate, tot nu s-a respectat legea și nu au fost decontate 
sumele necesare; 

- Au fost depuse mai multe petiții la primăria comunei Podenii Noi și nici până în prezent nu 
am primit un răspuns, termenul de 30 de zile pentru soluționarea petițiilor fiind cu mult 
depășit. 

Doamna Nedelcu Iuliana – Directorul Școlii gimnaziale Podenii Noi: 
- Domnul primar nu ține cont de faptul că în comună vin cadre didactice competente, cu 

experiență, rezultatele copiilor fiind peste media de promovabilitate a județului; 
- La nivelul anului școlar 2019-2020 a fost solicitată decontarea navetei pentru 38 de cadre 

didactice, suma lunară fiind de aprox.6000 de lei. 
Domnul Mihai Alionte – Primarul comunei Podenii Noi: 

- Nu există Consiliu Local, la nivelul comunei Podenii Noi, din anul 2012; 
- Comuna este foarte mare, astfel că pe raza localității există 10 clădiri ale unităților de 

învățământ (6 școli și 4 grădinițe) care au fost permanent modernizate (sistemul de 
iluminare, mobilierul, grupurile sanitare etc.); 
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- În prezent este în derulare un proiect, cu termen de finalizare în luna iunie 2020, pentru o 
grădiniță cu program prelungit, singura din zonă; 

- Investițiile în modernizarea unităților de învățământ rămâne o prioritate pentru comuna 
Podenii Noi, cu riscul ca aceste investiții să nu permită și decontarea navetei cadrelor 
didactice. 
În continuarea ședinței, domnul Prefect, a dat cuvântul domnului Cătălin Măguleanu – 

Președinte-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Prahova pentru prezentarea temei a 
2-a aflată pe ordinea de zi. Prin urmare, domnul Președinte al CAS Prahova a punctat mai multe 
aspecte, dintre care precizăm: 

- Judeţul Prahova fiind un judeţ puternic industrializat, cu o densitate mare a populaţiei, 
raportata la numărul de 793.257 locuitori ai judeţului, il poziţionează pe locul trei la nivel 
naţional, dupa Municipiul Bucureşti si judeţul Iaşi; 

- Creşterea substanţiala a numărului de angajatori înregistrati la nivelul judeţului Prahova a 
generat si o creştere a numărului de cereri de recuperare indemnizaţii pentru concedii 
medicale înregistratate la CAS Prahova, număr care depășește cu mult posibilitatea de 
verificare si validare a acestora, raportata la numărul de personal angajat cu atribuţii in 
acest scop. Acest fapt se datorează in principal, modificărilor aduse la O.U.G. nr. 158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cu modificările si 
completările ulterioare, prin O.U.G. nr.99/2017, in sensul ca valoarea indemnizaţiilor de 
concediu medical nu se mai deduce din contribuţia la asigurările sociale de sănătate 
dataorata de angajator, recuperarea se realizează in totalitate din fondul de asigurări sociale 
de sănătate prin casele de asigurări de sănătate, in baza cererilor de restituire. 

- Cererilor de restituire indemnizaţii pentru concedii medicale le sunt ataşate certificatele de 
concediu medical, al căror număr variază de la 1 la 1.850 certificate medicale, acestea fiind 
raportate la acelaşi număr de persoane cu atribuţii specifice in înregistrarea, verificarea, 
aprobarea/refuzul, ordonantarea si arhivarea acestora. 

- Procedura operaţională implementată la  nivelul C.A.S.  Prahova  privind înregistrarea, 
verificarea, aprobarea si ordonantarea la plata a cererilor de recuperare indemnizaţii 
concedii medicale, este adaptata cerinţelor legislative in vigoare, respectiv prevederilor 
O.U.G. nr. 158/2015 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 
completările si modificările ulterioare si Normelor metodologice de aplicare ale acesteia, 
ceea ce implica parcurgerea cronologica a unor etape ce necesită timpi specifici. Aceste 
etape presupun desfășurarea următoarelor activități:  

 Verificarea concordantei datelor inscrise in cererile de recuperare si datele raportate 
in Declaraţia 112 privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe 
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, aferenta lunii pentru care sunt 
depuse cererile respective; 

 înregistrarea cronologica in registrul de evidenta al casei de asigurări si in aplicaţia 
SIUI a cererilor de recuperare; 

 Restituirea cererilor de recuperare transmise prin posta de către angajatori, care nu 
îndeplinesc condiţiile de inregistrare, si motivarea restituirii acestora; 

 Refuzul înregistrării cererilor de recuperare indemnizaţii depuse dupa expirarea 
termenului legal de depunere; 

 Arhivarea cererilor de recuperare; 
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 Verificarea din punct de vedere medical a cererilor de recuperare - etapa in care 
cererile care intrunesc condiţiile de legalitate şi conformitate din punct de vedere 
medical, sunt validate si transmise pentru verificare din punct de vedere economic, 
iar pentru cererile care necesita completări sau modificări ale certificatelor de 
concediu medical, sau rectificarea declaraţiei unice3 este notificat angajatorul in scris, 
prin e-mail sau telefonic pentrucorectarea neregulilor constatate, urmând ca 
cererrilesa fie validate dupa corectarea iregularităţilor comunicate. 

 Verificarea cererilor din punct de vedere economic - etapa in pare cererile validate 
din punct de vedere medical sunt verificate privind întrunirea condiţiilor de legalitate 
si conformitate din punct de vedere economie. Pentru cererile care intrunesc 
condiţiile de aprobare sunt solicitate serviciilor fiscale orăşeneşti, pe teritoriul cărora 
angajatorul are sediul social, informaţii cu privire la bonitatea financiara, respectiv 
daca Înregistrează debite la plata contribuţiei pentru concedii si indemnizaţii sau 
contribuţiei asigurătorii pentru munca. In cazul în care angajatorul nu are debite la 
plata contribuţiei cererile de recuperare sunt aprobate si este emis referatul de 
aprobare. In cazul in care in etapa de verificare exista necesitatea completării, 
modificării sau rectificării cererilor de recuperare angajatorul este notificat, iar 
cererea urmează parcurgerea etapelor precizate anterior dupa confirmarea 
completării sau rectificării datelor; 

 Acordarea vizei de certificare in privinţa realităţii, regularităţii si legalităţii, a vizei 
pentru legalitate si vizei CFP pentru referatele de aprobare în termen de maxim 10 
zile lucratoare de ia emiterea acestora; 

 întocmirea propunerii de angajare a cheltuielilor si ordonantarea la plata a cererilor 
de recuperare însoţite de documentele justificative si arhivarea acestora. 

- Din verificările efectuate la nivelul casei de asigurări s-a constatat ca aproximativ 50% din 
cererile de recuperare indemnizaţii concedii medicale depuse de angajatori sunt intocmite 
eronat, fiind depistate elemente care denaturează valoarea indemnizaţiilor solicitate prin 
cererea de recuperare. Va etapizam principalele elemente care conduc la denaturarea 
valorilor indemnizaţiilor solicitate prin cererile de recuperare: 

 neindeplinirea condiţiilor de acordare a certificatelor de concediu medical „in 
continuare" pentru incapacitate temporara de munca, iar prin transformarea acestora 
in concedii „iniţiale" valoarea indemnizaţiei suportata din FNUASS scade; 

 inversarea cuantumului prestaţiilor de suportat cu totalul contribuţiilor pentru concedii 
si indemnizaţii datorat de angajator in luna, in cazul in care diferenţa era negativa, 
rezultând astfel artificial sume de recuperat (rezultatul corect fiind o suma de plata) 
pentru cererile aferente perioadelor anterioare datei de 01.01.2018; 

 denaturarea indemnizaţiilor calculate in cazul concediilor medicale in continuare 
pentru care nu se menţine baza de calcul stabilita in certificatul medical iniţial; 

 denaturarea indemnizaţiilor calculate, in cazul in care pentru persoanele indemnízate 
se stabileşte un număr de zile baza, iar prin verificare rezulta faptul ca persoana are o 
baza completa, desfasurandu-si activitatea si la alti angajatori in perioadele 
anterioare; 

 lipsa stagiului de cotizare necesar pentru plata indemnizaţiei. 
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- Valoarea indemnizaţiilor pentru concedii medicale, plătite de către instituţia noastră, în 
perioada anilor 2017-2019 a crescut anual, astfel:  

 2017-20.400 mii lei, 
 2018 - 38.830 mii lei, cu o creştere de 90,34% raportat la anul 2017, 
 2019 - 69.479 mii lei, cu o creştere de 240,58% raportat la anul 2017. 

- În opinia noastră, eficientizarea activităţii de verificare si plată a cererilor de recuperare 
indemnizaţii poate fi realizată prin aplicarea unor serii de masuri, precum: 

 încheierea unui protocol de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate cu Agenţia 
Naţionala de Administrare Fiscală, pentru înrolarea tuturor caselor de asigurări de 
sănătate in aplicaţia PATRIMVEN, fapt ce ar asigura accesul la informaţii fiscale 
privind angajatorii si ar scurta semnificativ timpii de editare si transmitere a 
solicitărilor de informaţii de către casele de asigurări si de răspuns de către serviciile 
fiscale orăşeneşti; 

 modificarea legislaţiei fiscale, in speţa prevederile art. 167 alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedura Fiscala, modificarea O.U.G. nr. 158/2005 privind 
concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate si Normele de aplicare 
aprobate prin Ordinul nr. 15/1311/2018 in scopul compensării drepturilor de 
recuperat ale angajatorilor privind indemnizaţiile pentru concedii medicale cu obligaţii 
de plata prezente sau viitoare privind contribuţii datorate bugetului de stat; 

 - in temeiul art. 69 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura Fiscala privind 
colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public, 
compensarea obligaţiilor de plata prezente/viitoare ale angajatorilor ar putea fi 
realizata de catre A.N.A.F. - D.G.R.F.P. in baza situaţiilor lunare asumate de catre 
casele de asigurări de sănătate privind sumele certe, lichide si exigibile" reprezentând 
cereri de recuperare indemnizaţii concedii medicale verificate din punct de vedere 
medical si economic. Aceasta măsura ar aduce multiple beneficii, respectiv: 

 scăderea necesarului de credite bugetare necesare plaţii indemnizaţiilor pentru 
concedii medicale solicitate de catre angajatori prin cererile de recuperare depuse; 

 in situaţia angajatorilor care înregistrează debite la plata contribuţiei pentru concedii 
medicale/contribuţiei asigurătorii pentru munca, este evitat refuzul la plata al cererilor 
de recuperare si se facilitează compensarea unei parti din debitul datorat; 

 ANAF va inregistra o scadere a debitelor datorate de catre angajatori privind 
contribuţia pentru concedii medicale/contribuţia asiguratorie pentru munca. 

Pentru ultimul subiect de pe ordinea de zi, propus și aprobat la începutul ședinței, a luat 
cuvântul inițiatorul temei, reprezentantul UGIR – filiala Prahova, domnul Moroianu, care a precizat 
faptul că a primit cu bine această ordonanță de urgență și că astfel facem pași importanți spre 
alinierea la cele 3 sisteme de sănătate din Europa: englez, francez și german.  
 Doamna Daniela Constantin, reprezentantul Sindicatului “Solidaritatea Sanitară” a precizat 
că trebuie să se țină cont de o realitate și anume aceea că toate cazurile grave, ajung tot în 
sistemul public, nu se tratează în sistemul privat. Cea mai mare problem din sistemul public, pentru 
a putea să se dezvolte, este creșterea valorii de decontare pentru un caz rezolvat, care în prezent 
este mult inferioară valorii din mediul privat. 

Pe parcursul ședinței, membrii și invitații Comisiei de Dialog Social, au avut mai multe 
intervenții, dintre care menționăm: 
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Reprezentantul B.N.S., domnul Ion Anton: 
- Propun introducerea pe ordinea de zi a ședinței următoare o dezbatere cu privire la 

prevederile din Legea nr.62/2011 a dialogului social. 
Reprezentantul U.A.P. - Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova, invitat CDS - Alianța Prahova - 
Orizont 2030, domnul Eugen Costin Cristescu: 

- Există un control efectuat de către reprezentanții CAS Prahova, la cabinetele individuale ale 
medicilor de familie, în urma eliberării unor concedii medicale? 

Reprezentantul CAS Prahova, domnul Cătălin Măguleanu: 
- CAS poate face controale doar pe serviciul medical prestat. În cazul în care angajatorii 

presupun faptul că acele concedii medicale au fost eliberate pe nedrept, singura soluție este 
transmiterea unei petiții în atenția Inspectoratului Județean de Poliție, pentru verificarea 
problemelor semnalate. 

 

D. Finalul şedinţei:  
Domnul Prefect Cristian Ionescu a mulţumit tuturor participanţilor pentru prezenţă şi a 

încheiat şedinţa la ora 16.10. 
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