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      Nr. 37 din  11.11.2011 
  

Referitor la articolul dl. dr. Vasile Astărăstoaie din Viaţa Medicală nr. 45 din 11.11.2011, 

“Bilanţul mandatului 2007-2011 (II)” 

 

Este probabil a 10 oară cînd dr. Astărăstoaie face o mare greşală legată de sindicate sau ignoră cu 

desăvîrşire realitatea sindicală. 

În articolul cu titlul de mai jos (sublinierile apaţin CFSMR), cînd face analiza mandatului 

domniei sale pe 4 ani ca Preşedinte al CMR, dl. dr. Astărăstoaie afirmă “Am iniţiat măsuri de susţinere a 

mişcării sindicale în domeniul medical, pentru că, prin Lege, colegiului i s-au interzis astfel de acţiuni. 

Am solicitat salarizare decentă, excluderea medicilor din categoria de bugetari, impozitarea în plus a 

orelor de gardă.” 

 

 

CCAAMMEERRAA  FFEEDDEERRAATTIIVVĂĂ  AA  SSIINNDDIICCAATTEELLOORR  

MMEEDDIICCIILLOORR  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA  
îînnffiiiinnţţaattăă  ddiinn  11999900  ccaa    

SSIINNDDIICCAATTUULL  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  AALL  MMEEDDIICCIILLOORR  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA 



 

Aceată frază merită puţină atenţie, din 3 puncte de vedere. 

1. Am iniţiat măsuri de susţinere a mişcării sindicale în domeniul medical. 

2. Prin Lege, colegiului i s-a interzis să mai aibă astfel de acţiuni [sindicale, nn]. 

3. Am solicitat salarizare, nerecunoaşterea statutului de bugetar pentru medici şi eliminarea impozitării 

în plus a orelor de gardă. 

 

1. Sindicatul Medicilor din România este Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din 

România. Ea a fost înfiinţată încă din 1990 ca Sindicatul Independent al Medicilor. Despre istoric, 

realizări, contracte colective de muncă, apartenenţa la Cartel Alfa, acţiuni etc, vezi www.cfsmr.ro. 

Atunci cînd s-a referit la “susţinerea mişcării sindicale în domeniul medical” credem că dr. 

Astărăstoaie s-a referit la sindicate ale medicilor, căci, cum bine ştim, există, în domeniul medical şi 

sindicate ale asistenţilor medicali (ex. Solidaritatea, FSLS, Sanitas etc). 

Ştim că dr. Astărăstoaie a militat sindical, dar nu pentru CFSMR, ci pentru ca unul din consilierii 

săi să re-devină lider sindical, prin înfiinţarea unui sindicat care, de fapt, bruiază (în teritoriu) activitatea 

sindicală a sindicatului medicilor. Consilierul dr. Astărăstoaie, dr. F. Chirculescu a fondat un sindicat, de 

pe poziţia de şef de secţie – ilegală, alături de alţi şefi de secţie şi chiar parlamentari în conducere. 

Acesta s-a afiliat la o confederaţie mult mai puţin importantă decît Cartel Alfa, exact de acolo de unde a 

plecat şi CFMR şi Fed. Hipocrat (în anii trecuţi), care au constat că nu pot fi sprijinite corect de acea 

confederaţie. 

Dacă dr. Astărăstoaie ar fi vrut să sprijine cu adevărat sindicatul mediclor, atunci ar fi trebuit să 

colaboreze cu noi şi să vină alături de noi ! 

 

2. Afirmaţia că, “prin lege colegiului i s-a interzis”, conduce la ideea că de fapt, colegiul ar fi 

trebuit să aibă şi această calitate, de sindicat. De altfel, comportamentul dr. Astărăstoaie (vezi şi mai 

departe) îl recomandă ca un adevărat sindicalist. 

Din păcate pentru domnia sa, legile 74/1995 şi 306/2003, ale colegiului, au fost greşite. În lumea 

civilizată, organismele colegiale sînt ale Statelor, nu sînt ONG-uri, sînt organisme de drept public şi au 

ca atribute, atribute ale statului: înregistrare la exercitarea profesiei, elaborarea legii etice şi morale a 

profesiei (Codul deontologic) şi jurisdicţie disciplinară în exercitatrea profesiei (Pentru detalii, vezi 

rubrica “Analize ale sistemului de îngrijiri de sănătate” de pe situl www.cfsmr.ro.) 

Legea 95/2006 a reuşit parţial să acopere golurile din 1995 încoace, dar nu a eliminat cel mai 

important aspect paradoxal din textul legii: Colegiul are atributul de a apăra membrii, “în toate sferele 

de activitate” (art. 406.1.b). Ori, toate sferele se suprapun peste cele ale Legii sindicatelor, unde 

sindicatele apără drepturile sociale, economice, profesionale, culturale şi sportive ale membrilor (L 

54/2003, art. 1.1). 

Numai că dr. Astărăstoaie este supărat că Statul a considerat că Organismul său profesioanl, de 

drept public, nu poate avea şi drepturi sindicale ! 

 

3. Oricum, activitatea dr., Astărăstoaie este şi sindicală, din moment ce cere salarii mai mari 

pentru medici, deşi noi le cerem de 20 de ani. În plus, am arătat în analizele noastre cum stăm cu 

salariile colegilor din alte ţări, de ce nu cresc salariile noastre în România etc (Pentru detalii, vezi 

rubrica “Analize ale sistemului de îngrijiri de sănătate” de pe situl www.cfsmr.ro.). 

Scăderea cu 25% a salariilor medicilor prin L 329/2009 a fost considerată de CFSMR un abuz, 

încă din perioada de pregătire a asumării Guvernului. Coroborativ, am arătat de nenumărate ori că art. 2. 

pct. a şi b din L 330/2009, este la fel de abuziv faţă de sistemul de sănătate [(1) Dispoziţiile prezentei 

legi se aplică: a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia 

Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi 



instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale [s.n.]; b) personalului din autorităţi şi instituţii 

publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale [s.n];] pentru că se confundă “fondurile 

speciale” (unde intră şi Fondul de asigurări) cu activitate bugetară. În schimb, medicii din spitale şi din 

alte instituţii nu primesc salarii oricum, ci dacă au servicii medicale plătite de CAS. 

În ceea ce priveşte neimpozitarea în plus a orelor de gardă, credem că dr. Astărăstoaie a formulat 

greşit conţinutul. Nu este vorba de impozitarea în plus a orelor de gardă, ci este vorba despre neplata 

valorii orei după acoperirea timpului de lucru cu orele de gardă, prin gărzile suplimentare. 

Ce înseamnă aceasta: dacă un medic efectuează ore de gardă pentru a acoperi timpul de lucru 

(săptămînal, lunar), valoarea gărzii este egală cu valoarea orei gradului medicului. Dar dacă medicul 

efectuează ore suplimentare de gardă (şi toţi colegii noştri aceasta fac, pentru a mai cîştiga un ban), 

acestea sînt punctate cu valoarea celui mai mic salariu tarifar, fără sporurile aferente gărzii !! 

Pentru aceasta CFSMR a iniţiat chiar un proces, împotriva OMS 1068/2008 (Dosar 7142/2/2008) 

care prevedea expres la pct. “3. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16
1
, cu următorul 

cuprins: "Art. 16
1
. - (1) Sporurile pentru conditii de munca se acorda pentru activitatea desfasurata, 

conform contractului individual de munca, in cadrul programului normal de lucru. (2) Sporurile pentru 

conditii de munca nu se acorda [s.n.] pentru activitatea prestata în afara programului normal de lucru, 

respectiv pentru ore suplimentare sau garzile organizate pentru asigurarea continuitatii asistentei 

medicale in afara programului de lucru de la norma de bază." (Pentru tot ordinul MS, vezi rubrica 

“Legislaţie” din situl www.cfsmr.ro.). Din păcate nu am reuşit în faţa Ministerului (vezi rublica 

“Procese” de pe situl www.cfsmr.ro). Dar vom continua. 

 

În încheiere, sprijinim activitatea prosindicală a dl dr. Vasile Astărăstoaie. Dorim ca domnia sa 

să ne ajute pe această cale. Dacă va rămîne în conducerea colegiului, dorim o mai mare colaborare pe 

linie sindicală cu domnia sa. Dacă nu, atunci îl aşteptăm în rîndurile liderilor noştri de sindicat (evident 

dacă nu sînt incompatibilităţi, precum şef secţie, rector etc – pentru aceasta vezi Statutul CFSMR, afişat 

la rubrica “Despre noi” pe situl www.cfsmr.ro). 
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