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          Ploiesti, 
          Nr. 4431/0-1/D.L./V.B. 
          Data: 11.04.2022 

 
MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL  
10.02.2022 

 
 
 

A. Deschiderea şedintei:  
   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 10.00, în 
data de 10 februarie, în Sala “200” a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - 
Judeţul Prahova.  
Aprobarea ordinii de zi:  

 Propunerea de modificare a actualei legislații astfel încât sumele datorate agenților 
economici pentru decontarea concediilor medicale de către casele de asigurări de 
sănătate teritoriale să poată fi compensate periodic cu plata impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor la Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. 

A prezentat: Domnul Cătălin Măguleanu - Președintele Casei de Asigurări de Sănătate 
Prahova 
Inițiatorul temei: Domnul Adrian Tudor Moroianu Geamăn – Reprezentantul UGIR – Filiala 
Prahova. 

La începutul şedinţei, domnul Virgiliu-Daniel Nanu, Prefectul județului Prahova, a supus 
la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate. 

B. Desfăşurarea şedintei:  
Au răspuns invitaţiei de participare la şedință: reprezentantul Casei de Asigurări de 

Sănătate Prahova – domnul Președinte Cătălin Măguleanu, reprezentanții sindicatelor 
B.N.S., Cartel Alfa și C.N.S.L.R. Frăția, reprezentantanții patronatelor UGIR, 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 prin invitația adresată domnului Cătălin Măguleanu 
- Președintele CAS de a prezenta punctul propus pe ordinea de zi. Astfel, domnul 
Președinte a făcut următoarele precizări: 

- Județul Prahova prezintă caracteristicile unui județ puternic industrializat, cu o 
suprafață ce îl clasează pe locul 33 la nivel național, având o densitate mare a 
populației, raportatâ la populația de 793.257 locuitori, din acest punct de vedere 
fiind clasat pe locul 3 național, după municipiul București și județul Iași. 

- Creșterea substanțială a numărului de angajatori înregistrați la nivelul județului 
Prahova a generat, proporțional, creșterea numărului de cereri de recuperare 
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indemnizații pentru concedii medicale, cereri cărora le sunt atașate certificate de 
concediu medical, în număr ce variază între 1 și 1850, raportat la același număr 
de persoane cu atribuții specifice în înregistrarea, verificarea, aprobarea/refuzul, 
ordonanțarea și arhivarea acestora. 

- În sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România, asistența socială, cu 
cele două componente ale sale, respectiv asistența socială în caz de boli și 
asistența socială pentru familie și copii, este subfinanțată. 

- Modificarea legislației fiscale, începând cu 01.01.2018 a restrâns dreptul 
angajatorilor la deducerea indemnizațiilor pentru concedii medicale de recuperat 
din bugetul FNUASS, din contribuțiile datorate aceluiași buget în luna respectivă.  

- În paralel, începând cu veniturile aferente lunii martie 2020, numărul de cereri de 
recuperare și implicit sumele de restituit reprezentând indemnizații pentru 
concedii medicale a crescut accentuat, o pondere majoră constituind-o 
certificatele de concediu medical eliberate pentru carantină și izolare. 

- Gradul de alocare a veniturilor la bugetul FNUASS pentru plata concediilor 
medicale din contribuția asiguratorie pentru munca încasată la bugetul de stat de 
40%, respectiv un cuantum de 0,9% din fondul de salarii brute al angajatorului. 

- Urmare acestui fapt, la nivelul caselor de asigurări de sănătate s-au intensificat 
solicitările angajatorilor persoane fizice și juridice, de drept public și privat, 
privind urgentarea restituirii indemnizațiilor suportate din FNUASS, conform 
cererilor de recuperare depuse. 

- La nivelul caselor de asigurări de sănătate creditele bugetare alocate vor fi 
utilizate doar pentru plata indemnizațiilor privind concedii medicale solicitate de 
către persoanele fizice preluate în plată, persoanele fizice asigurate prin 
încheierea unui contract de asigurare, precum și persoanele juridice de drept 
public. La nivelul persoanelor juridice de drept public nu poate fi implementată 
măsura compensării, acestea având conturi distincte pentru încasarea sumelor de 
recuperat din anul curent și din anii precedenți. 

- Fluidizarea procesului de verificare din punct de vedere medical și economic al 
cererilor de recuperare indemnizații pentru concedii medicale depuse de către 
angajatori și certificarea caracterului cert, lichid și eligibil al valorii acestora, fără 
a exista constrângerea încadrării într-o prevedere bugetară, aducând astfel un 
plus de rapiditate în diminuarea debitelor angajatorilor și limitarea dobânzilor și 
penalităților datorate.  

- Evoluția în perioada ultimilor 3 ani a creditelor de angajament și bugetare 
solicitate de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova pentru capitolul 
asistență socială, a creditelor aprobate, valoarea efectiv plătită pentru 
indemnizații de asigurări sociale, precum și soldul cererilor de recuperare la data 
de 31 decembrie a fiecărui an: 
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An Credite de 
angajament și 

bugetare 
solicitate 

Credite de 
angajament și 

bugetare 
aprobate 

Valoare 
indemnizații 

plătite 

Sold la data de 31 decembrie 

Valoare Număr cereri 
de recuperare 

2019 69.809.000 60.484.700 69.483.683 111.441.998 25.194 

2020 182.727.210 151.903.710 151.902.643 81.582.216 16.084 

2021 170.000.000 121.822.220 121.822.192 123.165.663 19.723 

- Pentru anul 2022, prin proiecția de buget, au fost solicitate credite bugetare și de 
angajament în valoare de 224.000.000 lei, fiind aprobate credite bugetare și de 
angajament în valoare de 123.796.000 lei. Valoarea solicitată prin proiecția de 
buget a avut în vedere valoarea soldului înregistrată la data de 31 decembrie 
2021 și de ritmul mediu de creștere a acestuia prin depunerea lunară de cereri 
de recuperare. 

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

intervenții, dintre care menționăm: 
Domnul Virgiliu-Daniel Nanu – Prefectul județului Prahova: 

- Toate chioșcurile din municipiul Ploiești au autorizație de construire? Dacă da, 
atunci ele nu pot fi demolate fără o autorizație de demolare. 

Domnul Adrian Moroianu – reprezentantul UGIR: 
- Pe site-ul Primăriei Ploiești, în perioada 17-27 ianuarie 2022, a fost postat, spre 

dezbatere publică, Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești 
referitoare la modificarea “regulamentului privind amplasarea și funcționarea 
spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului 
public și privat al municipiului Ploiești”; 

- Proiectul Consiliului local Ploiești desfințează, practic, comerțul stradal, ceea ce 
este foarte grav; 

- Sunt sute de angajați care ar rămâne fără locuri de muncă; 
- Reprezentanții Primăriei Ploiești au refuzat dialogul, au anulat contractele prin 

care fuseseră câștigate amplasamente, ceea ce este ilegal;   
Domnul Cristian Ignea – reprezentantul CNIPMMR: 

- Suntem de acord cu prezența unor invitați, insă doar dacă statutul acestora este 
nepermanent, așa precum este menționat și în legea nr.62 a dialogului social; 

- Nu e normal ca o autoritate locală, fie ea și primăria Ploiești, să vină și să 
intervină în niște planuri de afaceri, în mod brutal, fără dialog; 

- Chioșcurile trebuie lăsate așa cum sunt, atâta timp cât au contracte și autorizație 
de construcție; 

- Decizia de a moderniza chioșcurile poate fi luată pentru viitoarele chioșcuri care 
vor fi construite, nu să fie încălcate contractele în mod ilegal. 
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- Din păcate, soluțiile propuse atât de patronate, cât și de sindicate, nu sunt pe 
placul celor de la Guvern. Ei vor să-și realizeze politicile pe care le-au propus , a 
venit și criza energetică, să sperăm că nu vine o criză și de la ruși. 

Domnul Vasile Leescu – reprezentantul Cartel Alfa: 
- Se poate mări perioada de corectare a termenelor de la 90 de zile la 120 de zile? 

Domnul Cătălin Măguleanu – Președintele C.A.S. Prahova: 
- Nu am respectat întocmai termenul. Dacă au existat întârzieri de 4-5 zile, acestea 

au fost înregistrate. 
 

C. Finalul şedinţei:  
Domnul Prefect Virgiliu-Daniel Nanu a mulţumit tuturor participanţilor pentru 

prezență şi a încheiat şedinţa la ora 11.45. 
____________________________________ 
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