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          Ploiesti, 
          Nr. 5805/0-1/D.L./V.B. 
          Data: 14.04.2021 

 
MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL  
31.03.2021 

A. Deschiderea şedintei:  
   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 11.00, în data de 
31 martie, în Sala “200” a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova.  

B. Aprobarea ordinii de zi:  
 Situația din unitățile de învățământ de pe raza județului Prahova și măsurile luate pentru 

combaterea efectelor și asigurarea unui învățământ eficient și de calitate, în contextul 
pandemiei de Covid-19 (numărul de elevi/ personal infectat; situația la zi a personalului 
vaccinat; asigurarea materialelor de dezinfecție în unitățile de învățământ; situația asigurării 
cu mijloace tehnice – laptopuri și tablete – pentru cadrele didactice și elevi; situația orelor 
remediale pentru elevii care fie nu au tablete/ acces la internet; măsuri luate pentru 
asigurarea desfășurării, în condiții de siguranță, simulărilor și examenelor naționale și a 
bacalaureatului). 

A prezentat: Reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Prahova – Doamna Ilona Rizea – 
Inspector Școlar General. 
Inițiatorul temei: Domnul Ionuț Duță – Reprezentantul CSDR. 

La începutul şedinţei, domnul Cristian Ionescu, Prefectul județului Prahova, a supus la vot 
ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate. 

C. Desfăşurarea şedintei:  
Au răspuns invitaţiei de participare la şedință: reprezentantul Consiliului Județean Prahova, 

în calitate de co-președinte CDS – domnul Vicepreședinte Constantin Cristian Apostol, reprezentanții 
sindicatelor B.N.S., C.N.S. Cartel Alfa, C.S.D.R. și C.S.N. Meridian, reprezentanţii patronatelor 
P.N.R., CNIPMMR și CONPIROM, ai instituţiilor deconcentrate, ai administraţiei publice locale, 
membrii în cadrul Comisiei de Dialog Social organizată la nivelul judeţului Prahova.  

Domnul Prefect a deschis ședința cu invitația adresată Inspectorului Școlar General, doamna 
Ilona Rizea, de a prezenta situația din unitățile de învățământ de pe raza județului Prahova și 
măsurile luate pentru combaterea efectelor și asigurarea unui învățământ eficient și de calitate, în 
contextul pandemiei de Covid-19, tema aflată pe ordinea de zi. 

Astfel, doamna Rizea a precizat următoarele aspecte: 
- Contextul în care s-a desfășurat activitatea didactică în perioada 1.09.2020 -  30.03.2021: 

 Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 ORDIN Nr. 5972/2020 din 8 noiembrie 2020 pentru suspendarea activităţilor care 
presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ 
preuniversitar; 
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 Ordin comun nr. 3.235/93/2021, al ministrului educației și al ministrului sănătății 
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor 
de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

- Șase controale tematice desfășurate până în prezent. 
- Obiectiv general: respectarea legislației școlare în unitățile de învățământ preuniversitar din 

județul Prahova.  
- Astfel, a fost verificată permanent respectarea prevederilor stipulate în ordinele de ministru 

referitoare la gestionarea situației din unitățile de învățământ, în condițiile pandemiei de 
Covid 19. În toate aceste controale tematice,  de fiecare dată au fost inspectate toate 
unitățile de învățământ cu personalitate juridică din județul Prahova. 

- Pe lângă activitățile specifice Inspectoratului Școlar Județean Prahova,  instituția noastră a 
fost implicată și în cele două  controale mixte, derulate sub coordonarea  Instituției 
Prefectului județul Prahova.  

- Instituții participante  în cadrul comisiilor mixte: Inspectoratul Școlar Județean Prahova,  
Direcția de Sănătate Publică Prahova,  Instituția Prefectului  județul Prahova.   

- În același timp, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a desfășurat propriile activități de 
control.  

- Aceste controale au avut loc atât înainte de începerea anului școlar, cât și în lunile februarie- 
martie, după începutul semestrului 2. 

- Săptămânal, se solicită din partea școlilor situația stocurilor de măști și de dezinfectant (de 
mâini și de suprafețe) din fiecare unitate de învățământ, pentru monitorizarea necesarului 
de astfel de materiale și consilierea directorilor, în vederea preîntâmpinării situațiilor de risc 
în ceea ce privește aprovizionarea. 

- HG 756 /2020 a permis  Inspectoratului Școlar Județean Prahova achiziționarea unui număr 
de 1 milion de măști și a unei cantități de  13.540 de litri de dezinfectant, distribuiți în cele 
210 unități cu personalitate juridică. 

- La aceste cantități, se adaugă un număr de 750 de combinezoane, donație din partea firmei 
Altex. Acestea urmează să fie distribuite către unitățile școlare. Donația este rezultatul unui 
parteneriat încheiat între firma Altex și Ministerul Educației. 

- În această perioadă au existat trei unități de învățământ care și-au suspendat activitățile 
față în față din motive sanitare:  Grădinița cu PN și PP nr. 38,  Grădinița cu PN și PP 
Dumbrava minunată, Grădinița cu program normal,  comuna Talea. 

- În baza HG 370, în cadrul programului național “Școala de Acasă”,  Inspectoratul Școlar 
Județean Prahova a primit și a distribuit către toate unitățile școlare din județ un număr de 
6835 de tablete, cu conexiune la internet, achiziționate de Ministerul Educației.   

- Inspectoratul Școlar Județean Prahova se ocupă în continuare de asigurarea service-ului 
pentru tabletele care din diferite motive se defectează. 

- Consiliul Județean Prahova a inițiat două proiecte cu finanțare nerambursabilă,  după cum 
urmează: 

-  În cadrul Programul Operațional Capital Uman,  POCU,  un proiect în parteneriat cu peste 
180 de școli cu personalitate juridică din județ, care își propune achiziția de echipamente IT  
necesare derulării online a procesului educațional:  laptopuri,  tablete,  table interactive,  
echipamente de conectare la internet,  alte echipamente. 

mailto:infopublic@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 

 

-  În cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare,  POIM,   un proiect care își propune 
achiziționarea de materiale sanitare precum măști individuale de protecție,  dezinfectant de 
mâini și de suprafețe,  necesare tuturor școlilor din județul Prahova.   

- Inspectoratul Școlar Județean Prahova a intermediat crearea celor două parteneriate. 
- În cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Unitatea de Management al 

Proiectelor cu Finanțare Externă, din cadrul Ministerului Educației, a achiziționat și transmis 
către Inspectoratul Școlar Județean Prahova un număr de 1857 de laptopuri și 128 de table 
interactive, destinate îmbunătățirii condițiilor de predare-învățare, pentru facilitarea învățării 
prin intermediul tehnologiei și al Internetului, atât în cazul suspendării cursurilor, cât și în 
cazul desfășurării acestora în școală sau în scenariul hibrid.  

- Echipamentele au fost distribuite liceelor eligibile. 
- Este lăudabil efortul depus de cadrele didactice prahovene și de școlile județului, pentru a le 

asigura tuturor elevilor cele mai bune condiții posibile de participare la procesul educațional,  
în condițiile restricțiilor impuse de pandemia de covid-19. 

- În acest context trebuie menționate activitățile educaționale desfășurate în majoritatea 
școlilor din județul Prahova, chiar și în condițiile restricțiilor menționate anterior. 

- CONCURSURI ȘI COMPETIȚII ȘCOLARE: În domeniul artistic: 18 concursuri; Informatică: 6 
concursuri; Istorie: 1  concurs; Fizică: 4 concursuri și 1 simpozion; Limba franceză: 4 
concursuri; Competiții sportive: 67. 

- ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE: Prevenirea consumului de droguri - 66 activități; Prevenirea 
traficului de persoane - 70 activități; Activități destinate copiilor cu părinți plecați la muncă în 
străinătate -56 activități; Activități/exerciții de simulare a situațiilor de urgență - 23 activități; 
Proiecte educative: 10 parteneriate ale ISJ Prahova cu diferite organizații; Proiecte 
educative: 2 acțiuni ale ISJ Prahova. 

- PROIECTE EDUCAȚIONALE EUROPENE:  
 2 proiecte ERASMUS+ aflate în derulare la nivelul  ISJ Prahova;  
 16 proiecte ERASMUS+, demarate de școli începând cu 1 octombrie 2020;  
 33 proiecte ERASMUS+ aflate în derulare în școli, începând cu 1 octombrie 2019;  
 peste 70 de proiecte virtuale eTwinning;  
 distincția ȘCOALĂ ETWINNING, acordată la nivel european, obținută de 78 de școli 

din România, dintre care 5 din Prahova. 
 3 școli din județul Prahova au primit certificarea de Școală Parteneră Microsoft, 

dintre cele 100 certificate în România. 
 Proiecte finanțate din fonduri nerambursabile la nivelul ISJ Prahova: 1 proiect 

finanțat prin Fondurile Norvegiene și 2 proiecte finanțate în cadrul POCU. 
- ACTIVITĂȚI REMEDIALE: 

 Datorită condițiilor dificile de desfășurare a activităților școlare,  există un număr 
important de elevi, la nivelul întregului județ,  care au nevoie de activități 
suplimentare pentru remedierea rămânerilor în urmă.  

 În contextul prevăzut de OMEC 3300/19.02.2021 - norme metodologice de aplicare a 
programului național pilot "Școală după școală", au fost  depuse de către părinți  
solicitări de înscriere în acest program la nivelul a 44 unități de învățământ.  

 Elevi înscriși : 713 învățământ primar , 856 învățământ gimnazial 
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 Total elevi beneficiari ai programului de activități remediale "Școală după Școală " : 
1569 

- În ultimele două săptămâni s-au desfășurat, cu participare directă, simulările examenelor 
naționale. 

- Astfel, în săptămâna 22-26 martie 2021, a avut loc simularea probelor din cadrul 
examenului național de bacalaureat,  iar în săptămâna curentă,  29-30 martie 2021,  
simularea  probelor din cadrul Evaluării Naționale la clasa a VIII-a. 

- PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU SUSȚINEREA EXAMENELOR NAȚIONALE: 
 Simulare Evaluare Națională 2021 - Proba de Limba Română: 5566 înscriși; 5187 

prezenți; 9 absenți cu COVID-19; 24 absenți, aflați în carantină. 
 Simulare Evaluare Națională 2021 - Proba de matematică: 5566 înscriși; 5115 

prezenți; 7 absenți cu COVID-19; 24 absenți, aflați în carantină. 
- Anul școlar 2020 - 2021 este cel mai dificil an, atât din istoria Inspectoratului Școlar 

Județean Prahova, cât și din istoria sistemului educațional din România. 
- Inspectoratul Școlar Județean Prahova a gestionat cu profesionalism și cu maximă eficiență, 

în acest context dificil, toate situațiile care puteau afecta major bunul mers al activității de 
învățare din unitățile de învățământ. 
Pe parcursul ședinței, membrii Comisiei de Dialog Social au avut mai multe intervenții, dintre 

care menționăm: 
Prefectul județului Prahova: 

- Care este procedura pentru a decide dacă se supendă sau continuă activitatea dintr-o 
unitate de învățământ. 

Reprezentantul ISJ Prahova, doamna Ilona Rizea: 
- Directorul unității școlare contactează reprezentanții DSP Prahova și trebuie să stabilească 

scenariul după care continuă activitatea în școala respectivă, în funcție de numărul de cazuri 
COVID-19; 

- În legătură cu acțiunile preventive, vă informăm că în luna octombrie a fost realizat un clip, 
în colaborare cu o televiziune locală, în care au fost implicate mai multe unități școlare. 
Clipul a fost distribuit ca material didactic în orele de dirigenție. A fost o acțiune de 
conștientizare cu privire la conduita în școli. Totodată, fiecare profesor reamintește elevilor 
regulile de prevenire. 

- În ceea ce privește testele rapide, acestea există și acum, iar din data de 4 mai vor fi și mai 
multe, mai ales că se dorește ca din luna mai toți elevii să revină la cursurile efectuate în 
școli. 

Reprezentantul B.N.S., domnul Ion Anton: 
- Materialul a fost amplu, însă nu s-au evidențiat acțiunile preventive cu scopul de a susține 

elevii să vină în școli, nu de a continua să învețe online. Pe de altă parte, pot fi și altfel de 
acțiuni, cum ar fi efectuarea testelor rapide. 

Reprezentantul C.S.D.R., domnul Ionuț Duță: 
- Promisiunea Ministerului Educației și Cercetării este aceea de a reîncepe cursurile cu toți 

elevii în școli și de a asigura testarea rapidă a acestora. 
- Este important ca reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova și ai 

Inspectoratului de Poliție Prahova să asigure păstrarea măsurilor de siguranță la orele de 
intrare și cele de ieșire ale elevilor de la cursurile din școli. 
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Reprezentantul CNIPMMR, domnul Cristian Ignea: 
- Măsura 3 cu privire la ajutorul acordat firmelor private a fost blocată la DNA.  
- Erau obligatorii niște măsuri logice în această perioadă, în nici un caz reducerea programului 

de lucru al magazinelor, eventual până la ora 18, pentru aglomerarea acestora. 
Reprezentantul CONPIROM, domnul Gheorghe Cazan: 

- Trebuie regândit și încurajat programul de promovare a exportului. Mai ales exportul în zona 
industrială. 

- În zona formării profesionale, este obligatoriu ca la nivelul fiecărei unități de învățământ să 
existe câte un reprezentant al agenților economici.  

- Sunt necesare mai multe programe pentru încurajarea zonei industriale. 
- În acest sens, propun o temă pentru ședința următoare: Prezentarea exemplului de bună 

practică cu privire la înființarea Școlii Tehnice Germane din Brașov în sistemul de învățământ 
dual. 

 

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

încheiat şedinţa la ora 12.25. 
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