ACORD
Privind eliminarea intenției Guvernului de a prevedea obligativitatea gărzilor care depășesc limita de 35 de
ore de lucru/săptămână aferente programului normal de lucru de la norma de bază și sprijinirea asigurării
continuității activității medicale prin intermediul gărzilor de către federațiile sindicale semnatare ale
prezentului acord, prin mijloace specifice de acțiune

Preambul
Luând în considerare situația existentă, caracterizată de desfășurarea tuturor gărzilor care depășesc limita de
35 de ore de lucru/săptămână aferentă programului normal de lucru și normei de bază prin intermediul
Contractelor Individuale de Muncă cu Timp Parțial (în continuare CIMTP);
Ținând cont de intenția Guvernului de a modifica prevederile legii 153/2017 în privința gărzilor prin
intermediul unei Ordonanțe de Urgență, în acord cu solicitările partenerilor sociali și cu respectarea
drepturilor medicilor la libertatea muncii;
Având în vedere faptul că toate federațiile sindicale semnatare ale prezentului acord susțin menținerea
sistemului actual de organizare a gărzilor, compus din orele de gardă obligatorii aferente completării
programului de lucru de la norma de bază de 35 de ore/săptămână și de gărzile suplimentare normei de
bază, desfășurate printr-un contract separat, respectiv CIMTP;
Între
Guvernul României, reprezentant de Primul Ministru
Și
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România, în calitate de organizație sindicală reprezentativă la nivelul
sectorului „Sănătate. Asistență Sanitar - Veterinară”;
Federația „Sanitas” în calitate de organizație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului „Sănătate.
Asistență Sanitar – Veterinară”;
Federația Ambulanța, în calitate de organizație sindicală reprezentativă la nivel de grup de unități;
Federația Hipocrat, în calitate de organizație sindicală reprezentativă la nivel de grup de unități

A survenit prezentul
Acord:

”

întocmit RV, FSSR

1

Art. 1. (1) Părțile asumă respectarea libertății muncii medicilor și a tuturor angajaților din Sănătate.
(2) Eliminarea termenului obligativitate în privința gărzilor care depășesc timpul de muncă săptămânal de
35 de ore, respectiv a caracterului de obligativitate a acestora, este una dintre formele de respectare a
libertății muncii.
(3) Obligativitatea amintită la alin. (2) este înlocuită de pachetul de măsuri stimulatorii pentru asigurarea
continuității asistenței medicale prin intermediul gărzilor.

Art. 2. (1) Părțile asumă faptul că asigurarea permanenței asistenței medicale prin intermediul gărzilor este în
interesul comun, obligându-se să facă toate demersurile care decurg din atribuțiile lor legale pentru
îndeplinirea acestui obiectiv.
(2) Părțile înțeleg să utilizeze toate instituțiile de dialog sociale și libertățile aferente negocierii și încheierii
contractelor colective de muncă pentru introducerea unor prevederi ce au ca scop îndeplinirea obiectivului
prevăzut la alin. (1).

Art. 3 (1) Federațiile sindicale semnatare ale prezentului acord se angajează să răspundă tuturor solicitărilor
de sprijin în vederea asigurării continuității asistenței medicale adresate de partea patronală în cadrul
mecanismelor de dialog social, oferind soluții adecvate în rezolvarea problemelor punctuale ivite.
Art. 4 (1) În vederea optimizării procesului de organizare a gărzilor, părțile convin instituirea unei Proceduri
de organizare a graficului de gărzi în cadrul contractului colectiv de muncă la nivel de sector Sănătate și în
contractele subsecvente.
(2) Procedura prevăzută la alin. (1) va include, spre exemplu:
-

Mecanismele de consultare a medicilor la elaborarea graficului de gărzi.

-

Repartiția echitabilă a numărului de gărzi per medic în fiecare lună. Calculul pentru monitorizarea
respectării acestui principiu se face anual.

-

Formele de stimulare suplimentară a medicilor pentru acoperirea graficului de gărzi.

Art. 5 (1) Pentru asigurarea continuității asistenței medicale prin intermediul gărzilor părțile convin că o
soluție utilă pentru unități o constituie încheierea Contractelor Individuale de Muncă (în continuare CIM) cu
medicii care nu au norma de bază în unitate.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) CIM-urile pot fi:
a) CIMTP pentru medicii care au norma de bază într-o altă unitate sanitară;
b) CIM în vederea efectuării gărzilor pentru medicii care nu au o normă de bază într-o altă unitate sanitar.
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Art. 6 (1) Având în vedere respectarea principiului continuității în rezolvarea cazurilor/tratamentul
pacienților, medicii din cadrul unității au dreptul de primă opțiune în privința numărului de gărzi pe care le
vor efectua în fiecare lună.
(2) Dacă graficul de gărzi nu este complet prin aplicarea prevederilor alin. (1) el va fi completat prin
includerea în graficului de gărzi a medicilor care nu sunt angajații unității (nu au norma de bază în unitate).

Art. 7 (1) Asigurarea completării liniei de gardă are caracter de prioritate pentru toți medicii din cadrul unei
unități sanitare publice, raportat la desfășurarea activității în altă unitate sau sub o altă formă, constituind o
obligație morală.
(2) Medicii care dovedesc lipsă de diligență în mod repetat raportat la prevederile alin. (1) pot pierde dreptul
de opțiune în organizarea graficului de gărzi, așa cum este el amintit la alin. (4).
(3) Modalitățile concrete de aplicare a prevederilor alin. (2) al prezentului articol vor fi prevăzute în cadrul
Procedurii de organizare a gărzilor, anexă la contractele colective de muncă.

Art. 8 (1) Părțile prezentului acord recunosc împreună că deficitul de medici poate constituie un impediment
esențial în asigurarea continuității asistenței medicale prin intermediul gărzilor în cazul unor linii de
gardă/secții/spitale.
(2) Singura soluție eficientă pentru rezolvarea problemei precizată la alin. 1 o constituie angajarea numărului
de medici necesar.
(3) Pentru asigurarea continuității asistenței medicale prin intermediul gărzilor, în situația prevăzută la alin.
(1) unitățile vor utiliza instituția CIM-ului cu timp parțial, încheind astfel de contracte cu medici care nu sunt
angajați ai unității.

Art. 9 (1) Părțile convin că o formă eficientă de stimulare a medicilor pentru efectuare a gărzilor necesare
asigurării continuității actului medical o constituie acordarea aceluiași tarif orar pentru ora de gardă cu cel
aferent normei de bază.
(2) Unitățile care se confruntă cu o lipsă acută de medici pot decide aplicarea prevederilor alin. (1) ca formă
de stimulare.
(3) Părțile se angajează să efectueze toate diligențele necesare pentru identificarea resurselor necesare în
vederea aplicării prevederilor alin. (1) tuturor medicilor care efectuează gărzi în unitățile publice de sănătate.
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Art. 10 (1) Între părți acest acord are statutul prevăzut de art. 153 din Legea nr. 62/2011.
(2) Acest acord este opozabil tuturor organismelor de conducere ale unităților sanitare publice din
România și instituțiilor statului.

Art. 11 (1) Acest acord nu constituie o renunțare la alte drepturi, prezente sau viitoare, pe care le au
salariații din Sănătate.

Art. 12 Denunțării acestui Acord îi sunt aplicabile principiile simetriei juridice și ale consensului.

Acordul a fost încheiat astăzi, ……………, într-un număr de … exemplare (câte un exemplar pentru fiecare
parte).

Guvernul României
Primul Ministru …
….

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România
……
Federația Sanitas
…..
Federația Ambulanța
…..
Federația Hipocrat
….
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