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COMUNICAT
CFSMR – singura federatie sindicala din sistemul sanitar care reprezinta
drepturile cadrelor medicale cu studii superioare, atrage atentia asupra urmatoarelor
aspecte:In ultimele saptamani reprezentantii guvernului au avut mai multe intalniri cu
sindicatele din sanatate. Punctul culminant al acestor intalniri a fost prezenta ministrului
sanatatii impreuna cu primul ministru si cu presedintele camerei deputatilor la sedinta
federatiei “Sanitas”.
In acest context, reamintim ca, cresterile salariale promise in noua lege a
salarizarii pentru sistemul sanitar au fost deja amanate de doua ori – intai cu 6 luni si
apoi cu inca 3 luni, astfel incat angajatii din sanatate vor putea resimti cresterea salariala
promisa abia in luna aprilie a anului 2018.
Cu toate acestea am remarcat cu ingrijorare unele informatii strecutrate in
spatiul public referitoare la unele negocieri intre reprezentantii guvernului si unele
federatii sindicale.
Mai concret, se discuta despre o modificare a anexei 2 la legea salarizarii, in
sensul unei noi amanari a dublarii promise a salariilor medicilor si asistentilor, ori a
diminuarii procentului de crestere a acestora, cu prelungirea perioadei de crestere (dupa
unele surse ajungand la 100% doar in anul 2022).
In acest sens CFSMR reaminteste opiniei publice ca necesitatea cresterii –

dublarii salariilor medicilor a fost lozinca de baza a filosofiei noii legi a salarizarii.
Avand in vedere ca suntem deja la a doua amanare a cresterii salariale pentru
medici, consideram ca orice negociere pentru modificarea anexei 2 a legii salarizarii este
o incercare de a “pacali” angajatii din sanatate, care va duce la adancirea crizei din
sistemul sanitar, la cresterea deficitului de personal calificat si in final la ingradirea
accesului cetatenilor la serviciile de sanatate.
In concluzie, CFSMR solicita guvernului ca:1. Legea 153/2017 sa nu fie renegociata,
2.Prevederile anexei 2 a legii salarizarii sa fie respectate in sensul dublarii
salariilor medicilor si asistentilor,
3. Termenii implementarii legii 153/2017 pentru angajatii sistemului sanitar sa
fie respectati intocmai, nemaiexistand alte amanari.
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