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Nr. 108/19.10.2016

In atentia d-lui ministru al Sănătăţii d-l Vlad Volculescu

CERERE ÎNTÎLNIRE CU MINISTRUL SĂNĂTĂŢII
Stimate d-le Ministru al Sănătăţii
Avand in vedere ca federatia noastra - CFSMR (Camera Federativa a Sindicatelor
Medicilor din Romania) nu a reusit sa comunice cu noua conducere a ministerului decat prin
documente, iar toate solicitarile noastre de participare la dezbaterile pe problemele arzatoare ale
sistemului nu au avut ecoul scontat, va solicit o intalnire intre reprezentantii federatiei noastre si
d-ia voastra, in vederea discutarii problemelor arzatoare ale sistemului.
Temele de discuţie propuse de noi sunt urmatoarele:
1. Modificarea Ordonanţei de Urgenţă 20/2016, in vederea includerii in grila de cresteri
salariale si a spitalelor mici, orasanesti, neclinice.
2. Modicarea Ordonanţei de Urgenţă 20/2016, in vederea desfiinţării contractelor duble în
spitale, pentru a putea considera orele de gardă, efectuate după realizarea a 140 ore lunar, drept
ore suplimentare.
3. Rezolvarea problemei raportarii sporurilor la salariul de baza din 2016 şi nu din anii
trecuţi (ex, 2009).
4. Rezolvarea problemei timpului de lucru in vederea implementarii Directivei Uniunii
Europene 88/2003 prin modificarea adecvată a Ordinului de Ministru 870.
5. Rezolvarea problemei salarizării biologilor si biochimistilor din spitale.

6. Rezolvarea problemei salarizarii farmacistilor din spitale [ultimele probleme au fost
prezentate de reprezentanţii noştri la Dezbaterea publică pe tema OMS 870].
7. Rezolvarea problemei exercitarii presiunilor asupra doctorilor de catre conducerea
spitalelor si a DSP-urilor (vezi problema din Prahova din comunicatul adiacent) in vederea
semnarii contractelor aditionale pentru timp partial.
8. Iniţierea unui proces din care să rezulte că MS doreşte ca, în Legea privind salarizarea
Unică, salarizarea medicilor să fie echivalentă interprofesional, la fel cum este ea echivalentă în
state ale Uniunii Europene; un exemplu, salarizarea judecătorilor şi a medicilor în Franţa, Italia,
Spania (problematică discutată şi la AG FEMS, v. comunicatul alăturat), este asemănătore în
privinţa coeficienţilor pentru grilele de salarizare.
Evident ca la întalnire putem discuta şi analiza orice alta tema propusa de reprezentantii
ministerului, solicitand doar sa fim anuntati de aceasta din timp, cu 1-2 săptămîni înainte. Facem
remarca că mulţi din colegii noştri lucrează în cursul săptămînii, de aceea cu fiecare ministru cu
care am avut astfel de întîlniri (de fapt cu toţi de pînă acum, cu excepţia PAC), ele s-au
desfăşurat de regulă într-o sîmbătă.
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