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In atentia presedintelui CNS ”Cartel Alfa” d-lui Bogdan Iuliu Hossu

ADR ESA
Stimate domnule presedinte.
CFSMR va aduce la cunostinta situatia confuza a angajatilor din
sistemul sanitar.
In conformitate cu prevederile legale, legea salarizarii trebuia sa
intre in vigoare la 1 martie 2018.
Avand in vedere ca veniturile acestor angajati au mai multe
componente – salariul de baza, sporuri si garzi, iar discutiile pe
regulamentul de sporuri inca nu s-au definitivat (suntem la a treia
varianta a anexei la regulamentul de sporuri – celebnra anexa 10),
nimeni nu stie care sunt de fapt salariile pe care isi desfasoara
activitatea acesti lucratori in luna martie.
Astazi suntem in data de 18 martie 2018 si nicaieri in tara niciun
angajat nu a fost invitat la serviciul personal, pentru semnarea actului
aditional la contractul de munca, cu specificatiile noilor salarii, intrate
in vigoare de la 1 martie.

Consideram ca situatia actuala este o grava incalcare a legislatiei
muncii si solicitam confederatiei sa someze ministerul muncii, pentru
a reglementa (prin intermediul ITM-lor) aceasta stare de fapt.
Munca prestata de catre un angajat, caruia nu i s-au adus la
cunostinta prevederile contractului de munca si veniturile pe care la
va avea, constituie o grava incalcare a codului muncii, indiferent daca
angajatorul este privat ori este reprezentant al statului.
Cu respect si deosebita consideratie
Presedinte CFSMR
Dr. Esanu Victor
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