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          Ploiesti, 
          Nr. 3490/0-1/D.L./V.B. 
          Data: 10.03.2021 

 
MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL  
19.02.2021 

A. Deschiderea şedintei:  
   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 10.00, în 
data de 19 februarie, în format online, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova.  

B. Aprobarea ordinii de zi:  
 Supravegherea și gestionarea cazurilor de Covid-19, de la începutul pandemiei și 

până în prezent, în județul Prahova; 
 Raport privind stadiul vaccinării împotriva Covid-19 în județul Prahova. 

A prezentat domnul doctor Dan Decebal - Reprezentantul Direcției de Sănătate 
Publică Prahova. 

Inițiatorul temelor: Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn - Reprezentantul UGIR - Filiala 
Prahova. 

La începutul şedinţei, domnul Constantin George Brezoi, Subprefect al județului 
Prahova, a supus la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate. 

C. Desfăşurarea şedintei:  
Au răspuns invitaţiei de participare la şedința desfășurată în format online: 

reprezentanții sindicatelor B.N.S., C.N.S. Cartel Alfa, C.S.D.R. și C.S.N. Meridian, 
reprezentanţii patronatelor UGIR – Filiala Prahova, CNIPMMR, CONPIROM și P.N.R., invitați 
cu statut nepermanent (Sindicatul Solidaritatea Sanitară, Asociația profesională Centrul de 
Mediere Ploiești 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.  

Domnul Subprefect a deschis ședința cu invitația adresată domnului doctor Dan 
Decebal, reprezentantul DSP Prahova, de a prezenta informarea cu privire la 
supravegherea și gestionarea cazurilor de Covid-19, de la începutul pandemiei și până în 
prezent, la nivelul județului Prahova și raportul privind stadiul vaccinării împotriva Covid-19 
în județul Prahova, temele aflate pe ordinea de zi. 

Astfel, domnul Decebal a precizat următoarele aspecte: 
 Primele cazuri de COVID-19 au aparut in China in decembrie 2018. 
 In Prahova primul caz a fost depistat in luna martie 2020. 
 Pana in prezent au fost diagnosticate cu COVID-19 26914 persoane, din care s-au 

inregistrat 862 decese (3,2%). 
 Campania de vaccinare la nivel national a inceput in 27.12.2020 iar in Prahova in 

31.12.2020 cu  15 centre de vaccinare pentru persoanele eligibile la vaccinare in 
etapa I. 
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 Din 18.01.2021 a inceput etapa a II-a de vaccinare in care au intrat 10 centre de 
vaccinare (Spital Judetean de Urgenta sediul Nord (2 fluxuri) si SJU sediul Boldescu 
(2 fluxuri), Sala de sport Colegiul Cuza Ploiesti (4 fluxuri), fostul liceu Mrazek (2 
fluxuri), Spital Municipal Campina (2 fluxuri), Spital Voila (2 fluxuri), Casa Tineretului 
Campina (1 flux), Spital Valenii de Munte (2 fluxuri), Spital Urlati (2 fluxuri) – total 
19 fluxuri, adică o capacitate nominală de vaccinare zilnică = 19*60 = 1140 
persoane/zi. 

 Din 08.02.2021 au mai fost deschise 4 centre de vaccinare care folosesc vaccinul 
AstraZeneca (Sinaia – 1 flux, Busteni – 1 flux, Mizil – 1 flux, Mediurg Ploiesti – 3 
fluxuri). 

 Pana in prezent au fost utilizate 48359 doze vaccin anti-COVID-19, din care 42470 
Pfizer, 4139 Moderna si 1252 AstraZeneca. 
Pe parcursul ședinței, membrii și invitații Comisiei de Dialog Social, au avut mai 

multe intervenții, dintre care menționăm: 
Reprezentantul DSP Prahova, domnul doctor Dan Decebal: 

- Până în prezent au fost raportate 16 cazuri de reacții adverse; 
- Nu se schimbă tipul vaccinului (Pfizer/ Moderna/ AstraZeneca) la rapel; 
- Rapelul este făcut la perioade diferite, în funcție de tipul vaccinului: Pfizer – la 3 

săptămâni; Moderna - la 4 săptămâni; Astra Zeneca - la 8 săptămâni; 
- Din studiile de până acum, se pare că vaccinurile Pfizer și Moderna au eficiență mai 

mare la persoanele peste 55 de ani; 
- Vaccinurile sunt considerate medicamente, iar pentru aceste vaccinuri perioada 

studiilor este cuprinsă între 6 și 8 luni, prin urmare, la aceste moment, se pare că 
valabilitatea vaccinării ar fi de 6 luni. 

Reprezentantul CNIPMMR, domnul Cristian Ignea: 
- Care este durata de valabilitate a vaccinurilor, având în vedere că în 6 luni este 

imposibil să se vaccineze toată populația; 
- Trebuie urgentată implementarea măsurii 3 pentru ajutorarea întreprinzătorilor. 

Subprefectul județului Prahova, domnul Constantin George Brezoi: 
- Programul de sprijinire a firmelor private, în această perioadă, cuprinde 3 măsuri: 2 

măsuri complementare: microgranturi și capitalul de lucru (cu cofinanțare de până la 
15000 euro), a 3-a fiind măsura pentru investiții care, în prezent, este blocată 
pentru că au existat suspiciuni în privința procentului de cofinanțare. 

D. Finalul şedinţei:  
Domnul Subprefect Constantin George Brezoi a mulţumit tuturor participanţilor 

pentru participare şi a încheiat şedinţa la ora 10.45. 
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