
 

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU    

                                                                                                                      

            

 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL 

Minuta ședinței din 27 ianuarie 2023  

   

Ședința Comisiei de Dialog Social s-a desfășurat în sala de ședințe a Instituției Prefectului Județul Giurgiu 

începând cu ora 10,00 așa cum a fost stabilită prin convocarea înregistrată la nr. 1267 din 19.01.2023 și transmisă 

membrilor și Direcției de Sănătate Publică Giurgiu în data de 19 ianuarie 2023. 

 

Ordinea de zi a cuprins : 

1. Consultare/aprobare  Regulament de funcționare Comisie de dialog social 

2. Informare, prezentată de Direcția de Sănătate Publică Giurgiu, privind:  

- starea de sănătate a comunității județului Giurgiu 

- derularea Programelor Naționale de Sănătate Publică 

3.  Diverse. 

 

La lucrările Comisiei au participa, conform listei de prezență, următoarele persoane: 

Florentina Stănculescu – Prefectul județului Giurgiu 

Cătălin Marian Dumitru – director executiv al Casei Județene de Pensii Giurgiu 

Bardă Mariana – director executiv al Agenției Județene  pentru Plăți și Inspecție Socială 

Remus Dragu  – Inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu 

Virgil Peia – director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu 

Romica Marin - titular din partea Uniunea Județeană CNSLR Frăția – Giurgiu 

Mariana Mitrea – titular Uniuniea Genereală a Indusrtiașilor din România (UGIR) –filiala Giurgiu 

 

      Materialul a fost pus la dispoziția membrilor odată cu trasmiterea pe email a convocării la ședință .  

Doamna Prefect a deschis ședina contatând lipsa a o parte din persoanele convocate, care fac parte din 

comisia de dialog social. 

Materialul Direcției de Sănătate Publică Giurgiu a fost prezentat de către doamna Vâlcan Luminița . 

S-a pus accentul pe faptul că Programele Naționale de Sănătate care se derulează prin Direcția de 

Sănătete Publică sunt cu scop preventiv și că bugetul alocat acestor programe este 1015 mii lei fiind împărțite 

astfel: Programul Național de Imunizare prin care se face achiziția și distribuirea de vaccinuri; Programul Național 



de Promovare a Sănătății; Programul Național de Monitorizare a Factorilor de Mediu; Programul Național de 

Sănătate a Femeii și Copilului – derulat împreună cu Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și Spitalul Orășenesc 

Bolintin Vale; Programul Național de Boli Prioritare – derulat împreună cu Spitalul Județean de Urgență Giurgiu; 

Programul Național de Prevenire și Tratament HIV - derulat împreună cu Spitalul Județean de Urgență Giurgiu; ; 

Programul Național de Prevenire și Tratament TBC - derulat de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu Spitalul 

Orășenesc Bolintin Vale și Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru); Programul Național de Depistare Precoce Activă a 

Cancerului de col - derulat de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și Spitalul Orășenesc Bolintin Vale;  

Doamna Vâlcan a fost întrebată de ce nu se ridică laptele praf care este distibuit de DSP prin primării. A 

fost făcută precizarea că la instituție solicitarea este făcută de către medicul de familie care prescrie în baza 

situației medicale a mamei ( mame bolnave, copii în plasament, alte motive medicale), distribuirea se face prin 

primărie iar unele mame nu vin să îl ridice .  

A fost sugerată o îmbunătățire a programului și poate ar trebui făcute studii aprofundate înainte de a fi puse 

în practică aceste programe, întrucât situația de pe teren nu corespunde cu cea teoretică. 

A fost întrebată în ce constă programul de prevenție. 

Doamna Vâlcan a răspuns că prevenție este în primul rând vaccinurile pe programul de imunizare apoi 

exixtăprogram de testare și tratament pentru HIV și program de recuperare și tratament pentru TBC. 

De asemenea s-a adus în discuție dacă vaccinurile pentru copii mai sunt în întârziere. S-a făcut precizarea 

că vaccinurile pentru copii sunt distribuite în funcție de solicitările medicilor de famili și se asigură conform 

programelor de vaccinare ( în funcție de vârstă).  

S-a făcut precizarea că Direcția de Sănătate Publică se ocupă de prevenție iar Casa de Asigurări de 

Sănătate se ocupă de programele curative. 

A fost întrebată dacă un aparat nu funcționează în spital cine ar trebui să controleze acest lucru.  

S-a precizat că există un corp de control din cadrul DSP. 

La diverse s-a adus în discuție problema generațiilor viitoare care nu sunt pregătite pentru viitor și pentru 

dezvoltare, întrucât la lecție profesorul/învățătorul nu se implică în educația copiilor și se rezumă doar la predarea 

lecției. De asemenea părinții nu sunt implicați în educația copiilor; cei mai buni copii pleacă din țară pentru că nu li 

se respectă drepturile și nu sunt respectați. S-a pus accent pe colaborarea mai strânsă între instituții astfel încât 

legile emise să poată fi puse în aplicare și să fie în avantajul copiilor și să aibă în vedere aptitudinile copiilor. 

În ceea ce privește Regulamentul de funcționare al Comisiei de dialog social, care a fost pus la dispoziție 

membrilor pentru consultare, nu a fost făcută nicio obliecție . 

 


