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A D R E S A 

In atentia Presedintelui CNS « Cartel Alfa » Bogdan Iuliu Hossu

Stimate domnule presedinte. 

Prin prezenta CFSMR doreste sa va atraga atentia asupra urmatoarelor probleme.

In ultima varianta a regulamentului de sporuri, la articolul 13 se stipuleaza. -  

« Sporurile prevăzute în anexele la prezentul regulament se plătesc cu încadrarea în sumele

prevăzute pentru cheltuieli de personal aprobate prin bugetul anual de venituri şi 

cheltuieli, cu acordul sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la 

o federaţie reprezentativă pe grup de unită i/sectorț ...“ 

Cu alte cuvinte din negociere sunt din nou excluse sindicatele afiliate la o confederatie 

reprezentativa. 

Avand in vedere ca:

1. Experienta negocierii regulamentului de sporuri doar cu cele 2 federatii 

“reprezentative”, (confederatiile fiind excluse din negociere) a aratat ca 

documentul rezultat din procesul de dezbatere a fost unul total nesatisfacator, 

imperfect, generand disensiuni si proteste in sistem;



2. Faptul ca aceste doua federatii “reprezentative” nu au in componenta sa 

specialisti in domenii importante precum – farmacisti, morfopatologi, biologi, 

infectionisti, pneumo-ftiziologi s.a. aduce la excluderea din procesul negocierii 

a unui numar mare de salariati, actele normative rezultate avand nevoie de 

modificari substantiale, inca de la momentul publicarii.

In concluzie, consideram ca excluderea federatiilor afiliate la confederatiile 

reprezentative din procesul de negociere, (atat la nivel de minister cat si la nivel

de institutie sanitara), este o eroare  grava a procesului de dialog social. 

Corectarea acestei disfunctionalitati este de maxima urgenta, actele normative 

rezultate fiind de o importanta majora pentru veniturile tuturor salariatilor din 

sistem.

Cu respect si deosebita consideratie.
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