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Federația ”Solidaritatea Sanitară”
Nicolae Bănicioiu
negociază cu ministrul Sănătății

Negocierile privind satisfacerea
revendicărilor Federației „Solidaritatea
Sanitară” au debutat la Ministerul
Sănătății în cadrul întâlnirii cu domnul
ministru Nicolae Bănicioiu.
Negocierile s-au purtat în special
asupra următoarelor puncte:
1. Creșterea semnificativă a
salarizării medicilor și celorlalte
categorii de personal.
Având în vedere demersurile
noastre consecvente din ultima
perioadă pentru creșterea salariilor, la

2. Creșterea finanțării unităților
sanitare publice pentru a asigura
sustenabilitatea creșterilor salariale.
Dată fiind preocuparea noastră
pentru creșterea finanțării unităților
sanitare, marcată de propuneri
consistente în acest sens, reprezentanții
”Solidaritatea Sanitară” și-au precizat
aprecierea față de ministrul Sănătății
pentru adoptarea cel puțin a uneia din
propunerile noastre în acest sens,
respectiv reducerea cheltuielilor cu
medicamentele din bugetul CNASS. În
acest context, domnul ministru

serviciilor contractate cu CNASS
constituie măsura esențială ce va
asigura unităților sanitare publice
resursele necesare pentru
finanțarea creșterilor salariale
propuse.
3. Reglementarea situației
timpului de lucru al medicilor în
acord cu prevederile U.E., cu un
accent deosebit pe situația gărzilor.
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Invocând efortul financiar pe care-l
presupune creșterea veniturilor tuturor
salariaților din Sănătate, domnul
ministru Bănicioiu a considerat că nu

foto: arhiva F.S.S.R.

acest punct domnul ministru Bănicioiu
ne-a informat că Guvernul are o ofertă
semnificativă, respectiv dublarea
veniturilor în următorii doi ani, prima
tranșă de creștere fiind de 25%
începând cu 1 octombrie 2015,
invitându-ne la continuarea
negocierilor pe această temă la Palatul
Victoriei, în cadrul unei întâlniri cu
Primul-ministru.
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Bănicoiu ne-a comunicat că
sustenabilitatea creșterilor salariale
este asigurată într-adevăr de reducerea
cheltuielilor cu medicamentele, la care
se adaugă economiile bazate pe
introducerea cardului de asigurat.
De asemenea, solicitările noastre
privind creșterea finanțării unităților
sanitare publice prin intermediul
creșterii nivelului de decontare a

este momentul oportun pentru a
reglementa, în sensul solicitat de noi,
situația gărzilor medicilor. Totuși,
reprezentanții Ministerului Sănătății neau asigurat că discuțiile rămân deschise
pe această temă, încercându-se
soluționarea problemei în perioada
următoare.
Având în vedere faptul că nu vor fi
implementate la acest moment
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măsurile solicitate de noi,
”Solidaritatea Sanitară” va demara
acțiunile în instanță pentru obținerea
drepturilor medicilor membri ai
sindicatelor afiliate, având la bază
complexa argumentare juridică pe
care federația a transmis-o tuturor
sindicatelor componente
. Reprezentanții federației au
comunicat reprezentanților
Ministerului Sănătății acest fapt,
indicând totodată că este vorba de o
formă de presiune pentru
soluționarea favorabilă a acestei
revendicări.

4. Scoaterea medicilor și a
celorlalte categorii de personal din
spitalele publice care realizează
venituri din contract cu CNASS din
categoria funcționarilor publici.
În cadrul discuțiilor părțile au adus
o serie de argumente pe această
temă, fiind indicat inclusiv faptul că
Decizia ICCJ se referă la un medic
militar, nefiind aplicabilă medicilor
din unitățile sanitare publice.
Dat fiind faptul că rezolvarea
acestei probleme presupune,
probabil, inițierea unui act normativ,
s-a propus să se caute o rezolvare a

situației în cadrul întâlnirii cu Primulministru.
În cadrul negocierilor au fost
ridicate și alte probleme ce țin de
desfășurarea activității medicilor,
părțile angajându-se la identificarea
soluțiilor adecvate în cadrul
întâlnirilor viitoare.
Per ansamblu, putem considera că
părțile au căzut de acord pentru
d e m e rs u r i l e c o m u n e p r i v i n d
creșterea calității vieții profesionale
simultan cu creșterea calității
serviciilor medicale.

Delegația Federației ”Solidaritatea Sanitară” din România, participantă la negocierile cu Ministerul Sănătății, a fost
compusă din reprezentanți ai federației, respectiv Rotilă Viorel (Președinte), Celmare Lidia (Prim-vicepreședinte), Ștefan
Niculae (Vicepreședinte), Radu Vasile (Vicepreședinte), Predica Marius Gabriel (Secretar federal), Popescu Mircea (secretar
federal) și din următorii reprezentanți ai medicilor afiliați la Solidaritatea Sanitară: Dr. Ruxandra Bunescu - Spitalul Clinic de
Urgenta Prof. Dr. Bagdasar-Arseni,

foto: chirurgievasculara.ro

Dr. Georgel Taranu,
Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Timişoara

Dr. Cristiana Ciortea,
Spitalul Clinic Judetean
de Urgenta Cluj-Napoca

foto: zi-de-zi.ro

Dr. Zaharia Mihaela,
Spitalul Universitar
de Urgenta București

Dr. Lucian Mărginean,
Spitalul Clinic Judetean
de Urgenta Tirgu-Mures

Dr. Mihail Bucatanschi,
Spitalul Clinic Judetean
de Urgenta Galați
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ora 15.00

Federația ”Solidaritatea Sanitară”
Victor Ponta
participă la negocierile cu dl. Prim-ministru

Negocierile demarate la
Ministerul Sănătății la ora 13.30 au
continuat la Palatul Victoria ,
reprezentanții Federației
„Solidaritatea Sanitară” fiind prezenți,
alături de cei ai Federației „Sanitas”,
precum și reprezentații câtorva
organizații ale medicilor, cum ar fi
Colegiul Medicilor și reprezentanții
medicilor rezidenți. Echipa Federației
„Solidaritatea Sanitară” a fost
compusă din: Rotilă Viorel
(președinte), Celmare Lidia (Primvicepreședinte), Ștefan Niculae

Una din reușitele acestei negocieri
o reprezintă angajamentul Primuluiministru de a aplica creșterea
veniturilor cu 25% (mergând până la
dublarea lor în ultimii doi ani) nu doar
medicilor, ci tuturor categoriilor de
salariați. Pentru noi este o reușită
deoarece Federația „Solidaritatea
Sanitară” reprezintă toate categoriile
de salariați din Sănătate. Menționăm
că pentru reușita acestei acțiuni au
contribuit doar două organizații,
respectiv Federația ”Solidaritatea
Sanitară” din România și Federația

proiectul noii legi de salarizare a
bugetarilor la care lucrează echipa
Ministerului Muncii.
Reprezentanții Federației
”Solidaritatea Sanitară” din România
au solicitat în fața Primului-ministru
următoarele:
- Eliminarea discriminărilor
salariale cu ocazia acestei creșteri
salariale. Soluția tehnică pe care am
propus-o a fost aplicarea legii 71/2015
și salariaților din Sănătate, indicând
eforturile anterioare pe care noi le-am
făcut în acest sens. Primul-ministru a

18 august 2015, Palatul Victoria

(vicepreședinte) și Predica Marius
Gabriel (secretar federal).
În cadrul negocierilor s-a convenit
asupra următoarelor puncte:
1. Creșterea veniturilor tuturor
salariaților din Sănătate cu 25% de la 1
octombrie 2015 și cu alte 25% în anul
2016 (sperăm de la 1 ianuarie 2016),
respectiv dublarea veniturilor în
următorii doi ani.
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Sanitas, restul participanților la
negocieri fiind interesați în bună
măsură doar de statutul medicilor.
Precizări referitoare la negocierile
de la Guvern.
În discuție a fost o creștere a
veniturilor cu 25%, fără a i se adăuga
factorii de multiplicare pe care-i
constituie sporurile.
Creșterea veniturilor va fi inclusă în

invocat faptul că nu poate face acest
lucru deoarece se opune Curtea de
Conturi. În aceste condiții,
discriminările salariale nu vor fi
eliminate prin această creștere a
veniturilor, ea aplicându-se la
veniturile actuale. În consecință,
soluția noastră pentru eliminarea
discriminărilor salariale o constituie
acțiunile în instanță,
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în baza argumentării juridice pe are
Federația „Solidaritatea Sanitară” a
transmis-o tuturor sindicatelor
membre.
- Aplicarea sporurilor la salariile
de bază cu ocazia acestei creșteri a
veniturilor.
Răspunsul Primului-ministru a
fost că acest lucru se va face în cadrul
legii salarizării bugetarilor la care
lucrează echipa de la Ministerul
Muncii.
Suntem conștienți că o creștere
veniturilor salariaților din Sănătate
cu 25% în perioada imediat
următoare, așa cum s-a angajat

Guvernul, nu satisface suficient
așteptările salariaților. Însă, această
creștere a veniturilor este una
s e m n i f i cat i vă , f i i n d c e a m a i
importantă ofertă în acest sens din
ultimii 10 ani. Importanța acestor
creșteri a veniturilor este
demonstrată, printre altele, și de
reacțiile salariaților din alte sectoare
bugetare. Această creștere a
veniturilor este necesară și utilă
salariaților. Suplimentar, nimic nu ne
împiedică să acționăm ulterior

pentru o creștere mult mai mare a
salariilor. În consecință, considerăm
că sunt motive suficiente pentru a
susține această creștere a veniturilor,
respectându-ne angajamentul
asumat în fața reprezentaților
Guvernului, în condițiile precizate.
2. Identificarea soluțiilor juridice
pentru ca medicii din spitalele
publice să nu fie asimilați
funcționarilor publici. Apărarea
caracterului liberal al profesiei de
medic.

Primul-ministru
a prezentat
propunerea
Guvernului, respectiv de a acționa
împreună cu reprezentanții
organizațiilor prezente pentru
identificarea soluției juridice de
eliminare a asimilării medicilor din
spitalele publice cu funcționarul
public, sugerând totodată ca posibilă
soluție atragerea fenomenului
plăților informale într-o dimensiuni
legală, bazată pe imperativul
condiționării actului medical,
acordarea benevolă, doar la finalul
serviciului medical a unui onorariu,

ce ar urma să fie declarat și impozitat.
Totodată, a evidențiat faptul că acest
lucru trebuie așezat în cadrul
normelor de aplicare la lege în
contextul adecvat pentru a satisface
interesele sociale.
Federația „Solidaritatea Sanitară”
din România susține demersurile
juridice pentru ca medicii din
spitalele publice să nu fie asimilați
funcționarilor publici, acestea făcând
parte din strategia de apărare a
caracterului liberal al profesiei de

medic. Sprijinul promis Guvernului
pentru apărarea acestei poziții este
motivat nu de dorința de legalizare a
veniturilor informale, ci de interesul
nostru pentru evitarea ansamblului
incompatibilităților atrase de
considerarea medicilor din unitățile
medicale publice ca fiind funcționari
publici. Totodată, intenția noastră
vizează menținerea posibilității
introducerii veniturilor suplimentare
legale ale medicilor, derivate din
activități plătite (direct sau prin
asigurări private) desfășurate în
cadrul spitalelor publice.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară“ din România
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Din punctul nostru de vedere,
disponibilitățile suplimentare de plată
ale cetățenilor/pacienților, evidențiate în
stat i st i c i l e d i fe r i te l o r i n st i t u i ț i i
internaționale în cadrul indicatorului
„cheltuieli pentru sănătate”, bazate în
cea mai mare parte pe nivelul anterior al
plăților informale, trebuie să fie
canalizate fie către introducerea unui

sistem de asigurări complementare (de
preferat construite pe baza mutuala) fie
către crearea sistemului de plăți
suplimentare directe pentru servicii
medicale suplimentare (pachetului de
bază) acordate în spitalele publice, care
să capete într-o măsură considerabilă
forma unor venituri suplimentare pentru
cei care prestează aceste servicii. De
altfel, modalitatea în care a fost
prezentată propunerea Primuluiministru considerăm că permite luarea în
considerare a unui astfel de model,
acestea fiind variantele pe care le
susținem.
Câteva concluzii
În măsură în care putem vorbi de o
reușită a acestor negocieri este necesar
să amintim și contextul care a făcut-o
posibilă, la care Federația „Solidaritatea
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Sanitară” a participat din plin. În acest
sens amintim următoarele:
1. Creșterea salariilor este posibilă
datorită resurselor create prin
reducerea cheltuielilor cu
medicamentele din bugetul FNUASS și a
economiilor aduse de implementarea
cardului de sănătate. La reducerea
c h elt u ieli lo r c u m ed i ca m entele
Federația „Solidaritatea Sanitară” a
participat printr-o întreagă serie de
acțiuni în ultimii ani, multe din ele cu
caracter public.
2. Creșterea veniturilor salariaților
din Sănătate conform algoritmului
amintit este însoțită de un set de măsuri
complementare care să-i asigure
sustenabilitatea, respectiv prin
creșterea veniturilor spitalelor publice.
Creșterea veniturilor spitalelor publice
pentru asigurarea sustenabilității
creșterilor salariale și pentru asigurarea
resurselor necesare tratamentului

pacienților constituie una din direcțiile
centrale de acțiune a Federației
„Solidaritatea Sanitară” din ultimii 8 ani,
având o importantă dimensiune
strategică pentru noi.
3. Reunirea online a salariaților din
Sănătate și introducerea modelului
protestului online a fost introdusă ca
practică de Federația „Solidaritatea
Sanitară” din România, măsurile fiind
create și dezvoltate în cadrul Centrului
de Cercetare și Dezvoltare Socială
„Solidaritatea”. Situația este în egală
măsură aplicabilă conștientizării online a
tuturor salariaților din Sănătate privind
situația în care se află și necesitatea unor
acțiuni urgente.
4. Consultarea salariaților din
Sănătate pe tema măsurilor de reformă
ale sistemului sanitar prin intermediul

unor platforme online a fost inițiată
și dezvoltată de Federația
„Solidaritatea Sanitară”, în cadrul
Centrului de Cercetare și Dezvoltare
Socială „Solidaritatea”, în urmă cu 3
ani de zile. Ea a venit în completarea
unei alte forme de modernizare a
activității sindicale, respectiv
cercetarea, inițiată de noi în urmă cu
peste 9 ani.
5. Lupta împotriva legalizării
plăților informale prin adoptarea
măsurii creșterii veniturilor
salariaților este o activitate inițiată
d e F e d e ra ț i a „ S o l i d a r i t a t e a
Sanitară”, susținută în mod
consecvent în mod public și la toate
întâlnirile cu factorii de decizie.
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Este de menționat faptul că Federația
„Solidaritatea Sanitară” nu susține
legalizarea veniturilor informale ale
medicilor, considerând de preferat
creșterea semnificativă a salariilor și a
veniturilor legale ale acestora. Acțiunile
noastre anterioare în acest sens sunt
suficiente pentru a demonstra acest fapt,
argumentand într-un document înaintat
factorilor de decizie neajunsurile unei
astfel de măsuri (documentul poate fi
accesat aici: http://www.solidaritateasanitara.ro/attachments/article/19790/
Nr_B43_15_04_15_MS_NB_Proiect_Sal
arizare.pdf ).

6. Modernizarea sistemului sanitar,
vehiculată acum în diverse medii,
constituie de fapt transpunerea în alți
termeni a strategiei Federației
„Solidaritatea Sanitară” privind reforma

sănătății pentru a asigura creșterea
calității vieții profesionale a salariaților
din Sănătate și creșterea calității
serviciilor medicale, pentru
implementarea căreia am derulat
acțiuni consecvente în ultimii 7 ani.
7. Constituirea unui organism
specializat de exprimare și
reprezentare a medicilor a fost inițiată
de Federația „Solidaritatea Sanitară” în
urmă cu 4 ani prin crearea
Departamentului Medicilor din cadrul
federației și a tuturor sindicatelor
membre, acest organism aflându-se
acum în plină dezvoltare, el fiind
coordonat de reprezentanții medicilor.
Această strategie de acțiune are la bază
convingerea noastră privind necesitatea
implicării medicilor într-o activitate
sindicală reașezată pe baze moderne.
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