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          Ploiesti, 
          Nr. 14945/0-1/D.L./V.B. 
          Data: 25.09.2020 

 
MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL  
23.09.2020 

A. Deschiderea şedintei:  
   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 14.00, în data de 
23 septembrie, în format online, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova.  

B. Aprobarea ordinii de zi:  
 Informare cu privire la numărul persoanelor infectate/ vindecate cu noul coronavirus, starea 

spitalelor din județ, măsurile privind prevenirea și controlul infecției SARS-COV-2 în contextul 
pandemiei de COVID-19, la nivelul județului Prahova. 

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

 Măsurile impuse în unitățile de învățământ pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus, la 
începutul anului școlar 2020-2021. 

A prezentat domnul Inspector General Școlar Constantin Pisău - Reprezentantul 
Inspectoratului Școlar Județean 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 și CONPIROM, invitați cu statut permanent (Sindicatul Sanitas și 
Sindicatul Solidaritatea Sanitară), 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 numărul persoanelor infectate/ 
vindecate cu noul coronavirus, starea spitalelor din județ, măsurile privind prevenirea și controlul 
infecției SARS-COV-2 în contextul pandemiei de COVID-19, la nivelul județului Prahova, temă aflată 
pe ordinea de zi. 

Astfel, domnul Decebal a precizat următoarele aspecte: 
- Până în data de 22 septembrie, pe teritoriul judetului Prahova, au fost confirmate 5383 de  

cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) si s-au inregistrat 186 
decese. 

- În urma testelor efectuate la nivel judetean, in ultimele 24h au fost inregistrate un numar 
de  40 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19),  acestea fiind 
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cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Cazuri active sunt 679, din care 1 
prescolar si 27 scolari.  

- De la inceputul supravegherii, s-au inregistrat 51 focare, din care mai sunt  active 5 la data 
de astazi.  

- S-au emis 6292 decizii de carantina si 1388 decizii de izolare institutionalizata. 
- De la inceputul pandemiei si pana in prezent Directia de Sanatate Publica Prahova a 

intreprins masuri in vederea prevenirii si controlului infectiei cu SARS-CoV-2 in contextul 
pandemiei de COVID-19, dupa cum urmeaza: 

- Au fost identificate si desemnate, prin Ordin al Ministrului Sanatatii  7 unitati sanitare cu 
paturi care trateaza pacientii cu infectia SARS COV 2 (Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti , 
Spitalul Municipal Câmpina , Spitalul CF Ploiești, Spitalul de Boli Pulmonare Breaza,  Spitalul 
de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna  si SC. Patrik Medical Center - 
S.R.L). In prezent,  exista  o capacitate de  359 paturi pentru pacientii confirmati si suspecti 
covid, dintre care 20 pe terapie intensiva (SJU-ATI - 12 si  Spitalul Municipal Campina – 8).  

- S-au derulat verificari in cele 28 unitati sanitare cu paturi existente in judetul Prahova (17 de 
stat si 11 in sistem privat ) privind modul de implementare a prevederilor Ordinului 
Ministrului Sănătăţii cu nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri 
pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei 
spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în 
faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau 
suspecţi cu virusul SARS-CoV-2;  

- Toate spitalele din judet si-au organizat activitatea de triaj a pacientilor, care se realizeaza 
in spatii special destinate, in conformitate cu prevederile legale; 

- Planurile de supraveghere, prevenire și limitare a IAAM, au fost adaptate cu măsurile 
specifice de prevenire și limitare a infecției cu virusul SARS CoV 2; 

- La nivelul sectiilor spitalelor s-au infiintat zone tampon (izolatoare), pentru pacientii suspecti 
covid si noncovid dar au fost si situatii in care nu s-au respectat criteriile de izolare a 
pacientilor confirmati covid si suspecti covid, drept pentru care s-a  aplicat sanctiune 
contraventionala; 

- S-au amenajat circuite functionale pentru pacientii suspecti covid; 
- Exista si se respecta procedurile privind curatenia, dezinfectia, sterilizarea, gestionarea 

deseurilor medicale si precautiunilor universale; 
- Unitatile au dotare adecvata cu echipamente de protecție pentru personal cat si  materiale 

de curatenie si produse dezinfectante; 
- Totodata DSP-Prahova emite decizii de izolare, pentru persoanele pozitive care refuza 

izolarea in spital/la domiciliu  si decizii de carantina pentru contactii cazurilor confirmate, 
pentru a beneficia de concediu medical; 

- In vederea informarii si a indrumarii populatiei asupra aspectelor legate de pandemia 
COVID-19  (contacti, simptomatici, pozitivi) a fost infiintat serviciu telefonic de permanenta. 

- S-a solicitat spitalelor sa infiinteze centre de testare pentru persoanele care intra in 
recomandarile de prioritizare a testarii pentru COVID-19, stabilite de INSP.  

- Din luna mai s-a inceput testarea personalului si benficiarilor din centrele rezidentiale, 
persoanele aflate in programul de hemodializa, pacientii oncologici care efectueaza 
tratament; 

http://infopublic%20@prefecturaprahova.ro
http://www.prefecturaprahova.ro/


               R O M Â N I A 

                                                        
             MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE 
 INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL PRAHOVA       NESECRET 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2 – 4; tel: 0244.596.321; fax: 0244.596.320, 0244.546.067 

e-mail: infopublic @prefecturaprahova.ro   Website : ph.prefectura.mai.gov.ro 

3 

 

- Sunt informati agentii economici/institutiile, cu privire la masurile care trebuie luate, dupa 
aparitia primului caz de COVID 19; 

- Sunt introduse persoanele pozitive si contactii lor  in platforma COVID 19, pentru a fi facute 
verificari la domiciliu, in vederea respectarii masurii carantinarii/ izolarii; 

- Se face analiza, in baza careia se poate lua decizia de carantina zonala/localitate; 
- Se calculeaza incidenta cazurilor active pe localitati si se comunica periodic Inspectoratului 

Scolar Judetean in vederea adoptarii scenariului potrivit de activitate. 
- Sunt efectuate controale tematice sau la sesizari in vederea verificarii respectarii 

prevederilor legale in vigoare, privind prevenirea si combaterea pandemiei COVID 19, in 
urmatoarele tipuri de unitati: invatamant, sanitare, turism, alimentatie publica, intretinere 
corporala, industriale. In urma controalelor, la unitatile depistate cu neconformitati s-au 
stabilit termene pentru remedierea deficientelor minore, iar pentru abaterile majore la 
normele de igiena, s-au aplicat amenzi si chiar suspendari ale activitatii ; 

- Au fost diseminate, către unitatile sanitare, toate informatiile primite de la Ministerul 
Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica, Centrul Național de Conducere și 
Coordonare a Intervenției, Centrul Judeten de Conducere și Coordonare a Intervenției, etc. 
Pe parcursul ședinței, membrii și invitații Comisiei de Dialog Social, au avut mai multe 

intervenții, dintre care menționăm: 
Reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, domnul Constantin Pisău: 

- Au fost efectuate controale în vederea începerii anului școlar în bune condiții; 
- La acest moment, există măști pentru toți elevii, pentru o perioadă de aproximativ 2 

săptămâni.  
Reprezentantul UGIR – Filiala Prahova, domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn: 

- Care sunt măsurile de prevenție și care este capacitatea de testare Covid 19, la nivelul 
județului Prahova? 

Reprezentantul DSP Prahova, domnul doctor Dan Decebal: 
- Ca măsuri de pevenție facem anchetă epidemiologică; 
- În prezent sunt 46 probe/zi la Spitalul de Pediatrie și 120 probe/zi la Spitalul Județean Ph. 

 

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

participare şi a încheiat şedinţa la ora 14.55. 
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