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Introducere
Subiectul acestui document îl constituie evaluarea punctului de vedere al medicilor
privind demararea unor acțiuni de protest împotriva obligativității orelor de gardă care
depășesc durata normală a timpului de lucru aferent orelor de gardă, de 35 ore/săptămână
(până la concurența cu 48 de ore/săptămână).
Analiza a fost desfășurată de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”
(CCDSS), specializat în evaluări de acest tip având ca subiecți angajații din sectorul sanitar.
Precizări metodologice
Cercetarea are la bază un chestionar de opinie adaptat consultării publice.1 În cadrul
chestionarului au fost furnizate un set sumar de informații pe temele investigate, acestea
putând influența răspunsurile primite (datele furnizate de ea trebuind privite sub această
rezervă).
Chestionarul s-a adresat doar medicilor angajați în unitățile sanitare publice, care
efectuează gărzi, invitația de completare fiind transmisă:
- Către 12.548 de medici din toate regiunile țării, țintiți atât prin intermediul adreselor
de e-mail (din baza de date a CCDSS). Această variantă de diseminare a chestionarelor
apelează la persoane despre care știm cu certitudine că au calitatea de medici angajați ai
sectorului public de sănătate. Aceste persoane au primit chestionarul pe e-mai împreună cu
un cod unic de completare, având posibilitatea de a completa un singur chestionar. Au
răspuns la invitația de a completa chestionarul, adresată pe această cale, 421 medici. După
eliminarea chestionarelor începute de medicii care nu efectuează gărzi (identificați prin
intermediul unei întrebări dedicate) au fost reținute răspunsurile a 304 medici.
- Către toți medicii din sectorul public de sănătate care utilizează rețeaua de socializare
Facebook, prin aplicațiile specifice dezvoltate în cadrul acesteia. Au răspuns la invitația de a
completa chestionarul, adresată pe această cale, 877 de medici. După eliminarea
chestionarelor cu răspunsuri incomplete sau inițiate de medicii care nu efectuează gărzi au
fost reținute răspunsurile a 430 de medici.
Analiza comparativă a chestionarelor completate pe cele două canale nu a evidențiat
diferențe ale repartiției răspunsurilor mai mari de 3%.
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Chestionarul poate fi găsit aici: http://solidaritateasanitara.ro/platformacercetare/index.php?r=survey/index/sid/434939/lang/ro
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Selecția respondenților a fost una aleatorie, în funcție de dorința salariaților de a
răspunde invitației de participare la cercetare. Aplicarea chestionarelor s-a făcut în perioada
15 – 19 decembrie 2017, din numărul total de completări fiind reținute spre prelucrare (după
eliminarea doar a chestionarelor care nu au fost completate integral) un număr de 734
chestionare.
Analiza datelor obţinute prin intermediul aplicării chestionarelor a fost realizată prin
intermediul programului IBM SPSS versiunea 20, fiind realizate atât grafice pentru fiecare
întrebare, cât și corelații semnificative între itemii chestionarului.
Precizări privind conflictul de interese
Cercetarea s-a desfășurat în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială
„Solidaritatea” (CCDSS), instituție cu caracter autonom finanțată de Federația
„Solidaritatea Sanitară” din România. Autorii au calitatea de angajați ai CCDSS/FSSR.
Pentru a evita în cea mai mare măsură posibilă efectul biasului ideologic finanțarea
cercetărilor este realizată pe bază de programe multi-anuale, lipsind legătura directă
dintre rezultatele cercetărilor și nivelul de recompensă. De asemenea, autorii au evitat
interpretarea analitică a datelor, lăsând la îndemâna cititorilor încercările de a le
interpreta în mod obiectiv.
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Analiza datelor

Răspunsurile deschise indicate de majoritatea celor care au bifat varianta Altele la întrebarea
anterioară:
deja garzile pe decembrie s-au stabilit ,inseamna ca fiecare si le-a asumat .Poate ar fi mai bine sa fie pt
ianuarie .
Nu cred ca se poate materializa
În secția de chirurgie generală gărzile se prelungesc si cate 30 de ore , doar pentru că nucpoti lasa
pacientul pe masa si sa pleci la terminarea programului ; in consecinta , nu pot fi în asentimentul
celorlalți colegi
Unii efectuam garzi fara cim tp semnat
Imi e greu sa raspund daca e oportun, necunoscand exact faptul daca pot demisiona fara preaviz.
Consider ca protest util nu demisia colectiva ci suspendarea temporara a contractului de munca pana la
eliminarea obligativitatii garzilor
In garzi fac spaga deci merge
Vor avea medicii curajul acesta ? Eu subscriu !
ar fi imposibil; afecteaza tot sistemul de urgenta; eu lucrand in UPU, nu cred ca vom fi toti uniti vreodata
am semnat deja graficul de efectuare norma de baza inclusiv garzi,pana finele anului,demisia conf
codului muncii pot sa mi o dau ,anuntant angajatorul cu cel putin 15 zile inainte,restul se numesc
consecinte.
Da, doar ca nu o sa obtinem niciodata coeziunea necesara, demersul este tardiv, pentru ca perioada de
preaviz se intinde pana dupa sarbatori
eu efecuez garzi , fara sa am CIM pentru aceste garzi
Nu e o masura fezabila.
demisia din cim u timp partial nu cred ca este solutia,vom ramane cu garzile obligatorii pana la
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48ore/sapt,iar pt restul garzilor se vor face contracte cu medici adusi din afara.Unii sunt deja in aceasta
situatie,au cu spitalul doar cim pt garzi ,unde au trecut o medie -nr ore garda pe care le pot efectua pe
luna.in situatia in care ne dam toti demisia din cim cu tp,se desfiinteaza liniile garda,vor ramane doar
upu/cpu care pot monitoriza pana la 24 ore,si solicita a doua zi consult specialitateșspitalele vor
economisi banii pt garzi,vom fi obligati cf legii salarizarii in vigoare sa muncim 48 ore/sapt fara a
beneficia macar de liber pt ce depaseste 40 ore/sapt(timp de munca in codul muncii)
conform legii demisia vine la pachet cu un preaviz de 14 zile. deci trec sarbatorile pina demisia produce
efecte.
Să nu semnăm noul act adițional
Exista colegi si in numar destul de mare, ce nu vor participa la acest tip de protest din motive financiare.
mi se pare un pic prea radicală această măsură care ar trebui să fie ultima dintr-o serie graduală. Pentru
că, pentru a deveni realitate, contractele actuale ar trebui reînoite. Ori, dacă nu vreau să fac decât un
număr decent de ore de gardă nu mă poate obliga nimeni să fac mai multe ore de gardă neplătite
(incluse în salariul de bază) decât cele 20 de ore care rotunjesc activitatea mea la 40 de ore pe
săptămână.
Nu cunosc condițiile contractului individual de muncă cu timp parțial
Orice forma de protest al medicilor din spitalele publice, de stat, impune asigurarea obligatorie, sub
sanctiune penala, a minim 30% din activitate, pentru acoperirea urgentelor. Cum serviciile de urgenta
din spitalele de stat s-au transformat in centre de permanenta pentru orice prezentare, la orice ora,
asistenta medicala de urgenta va fi acoperita obligatoriu, pe guvernanti ne interesandu-i altceva decat
aceasta activitate acoperita. Deci, nu vad cum ar rezolva problema o demisie in bloc din Contractul
Individual ar rezolva situatia.
Noi, medicii rezidenti, nici nu existam in garzi adica nu ne sunt platite, doar celor au noroc si efectuaza
garzi de sectie. Insa, celor care fac garzile de urgente nu primesc nimic, indiferent de an!
Blocarea activitatii din garda prin greva generala
concediu colectiv
O vor face foarte putini, chiar daca acum multi se bat cu pumnul in piept.Mai bine o actiune pe durata
mai scurta, dar unde sa existe siguranta ca vor participa mai multi.
Este prea târziu, lista de garzi pe Decembrie (si Ianuarie 2018) a fost deja făcută si aprobată. Aceasta
acțiune ar fi oportuna anterior întocmirii listelor de garda pe luna următoare
N-o să fie concordanță între vorbe și fapte, adică solidaritate de acțiune pe această temă!
Nu se va realiza niciodata o demisie colectiva a medicilor chiar si numai din contractul aditional. Garzile
sunt facute si nu pot fi lasate libere.
Sa nu te prezinți în garda e o abatere foarte grava. Un alt medic din secție TREBUIE SA RĂMÂNĂ ÎN
SPITAL pana la asigurarea schimbului ! Nu înțeleg Cum s-ar putea desfășura o astfel de acțiune și cine
și Cum va răspunde de consecințe.
Da, dar din ianuarie.
Consider oportuna aceasta actiune, dar experienta TUTUROR demersurilor anterioare a aratat un
imens esec datorat dupa parerea mea pe de o parte intelegerii gresite a juramantului Hipocratic ( care
nu este unul de saracie!) iar pe de alta datorita dorintei de castig a unor colegi care au consultat/ operat
pacienti care nu erau urgente dar fusesera refuzati de colegi AFLATI IN GREVA.
Este o actiune oportuna dar nu va avea efect in perioada sarbatorilor, CIM-ul cu timp partial putand fi
reziliat cu un preaviz de 15 zile lucartaoare! Pe de alta parte sunt sectii in care, chiar cu cele 48 de ore
pe saptamana "obligatorii" sunt atat de putini medici angajati inact nu se acopera toate garzile dintr-o
luna. Pe de alta semnarea CIM-ului cu timp partial a creat doar posibiliatea platii legale a orelor de
garad efectuate in plus fata de norma de baza, nu reprezinta o obligatie asumata de a efectua un numar
"X" de ore de garda.
Ar trebui gasite alte cai de a fi fortati sa mentina saptamana de lucru la 36 si nu la 48 ore! Din pacate nu
exista o unitate intre deciziile medicilor pt ca nu ati creat cate un nucleu sindical in fiecare spital care sa
afle si problemele locale si sa-i apere pe medici!!!!
inutil - conf legii demisia este cu preaviz de 15 zile
Oportuna dar dificil de realizat tinand cont de ce inseamna o greva in ceea ce inseamna ingrijirea
oamenilor bolnavi
Negociere
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Greva
greva generala
Greva Generala
Greva generala
Greva
Greva
Greva
Greva generala
Greva generala
Greva generală
grava generala
Greva generala
Consultul urgentelor si nimic altceva sau greva japoneza sau neefectuarea de internați pana nu a
reglementează legea
Greva
Proteste generale , dar cu menținerea liniilor de gardă.
Nu am cim tp
Greva
Greva generala
Greva
Greva generala
Sa refuzam sa consultam pacienti timp de cateva zile
greva generala
Greva
Greve in spitale, medicii sa nu isi mai faca meseria pana cand se vor "trezii" cei de la putere.
greva
Greva
greva
greva generala
Greva generala
toate formele de protest
anuntarea colegiului medicilor,si luare de masuri perfect legale impotriva obligativitativitatii garzilor.
Greva
Blocarea internarilor in regim de Ambulator, Blocarea investigatiilor ce nu reprezinta urgenta medicala
Greva
Greva
Proteste in strada
Limitarea activitatii la urgentele medicale.
Greva japoneza
Greva generala pana la solutionarea problemei. Asigurarea asistentei medicale pt situatiile de urgenta
trebuie mentinuta.
DA.Demisia in masa din sistemul public,respectiv spital
greva
Greva
Greva
greva. nu de avertisment sau japoneza ci generala
Greva
Să nu semnăm noul act adițional
Greva
Greva
Ne efectuarea garzilor in ianuarie
Discuții insistente cu ministrul sănătății.
Greva generala
greva
grevă generală, adevărată
Greva generala
GREVA
Greva
Greva japoneza
Greva generala
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demonstrie, greva japoneza
trebuie actionat in justitie
greva
Greva, miting
greva JAPONEZA iar sindicatele sa caute orice modalitate de a negocia cu guvernantii referitor la
porblemele din sanatate.
greva
greva
Greva
Greva
Clarificarea exprimarii :..." garzile efectuate in afara programului de baza de 35 de ore pana la 48 de
ore var fi garzi obligatorii..."vor fi trecute (sau platite conform) tarifului salariului de baza...?
Greva , proteste, demers prin avocatul poporului , comunicate în presa privind încălcarea codului
muncii , acorduri scrise cu guvernanții ( v-ați așteptat sa se tina de cuvânt? De unde onoare la
asemenea indivizi ? ) gărzile care nu pot fi acoperite de medicii din spital pot fi contractate cu medici
dinafară spitalului.
Greva
Greva
greva
Greva
Greva
Greva
greva
prezentarea rezultatului acestui sondaj de opinie MS
o luare de pozitie in Parlament, Senat
Oprirea activ o ora except urgente
greva
greva, cu respectarea garzilor
greva
GREVA GENERALA IN TOT SISTEMUL SANITAR CU PARTICIAPREA TUTUROR CATEGORIILOR
PROFESIONALE
Greva
Greva
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Informațiile furnizate de medicii care au bifat Altele la întrebarea anterioară:
Parafa jos.
de ce sa asteptam pana in februarie?
Din punctul meu de vedere este necesara o greva precoce, nu una în Februarie 2018
Consider ca este oportun mai devreme
Da incepand cu 01.01.2018 !!!
dar in luna ianuarie chiar!
Da, dacă nu se pierd drepturile obținute pana acum (modul de plata al orelor de garda,
posibilitatea de a alege numărul de gărzi suplimentare normei de baza de 35 de ore pe sapt)
Mai devreme
Mai devreme, grevele astea anuntate cu mult timp inainte nu se concretizeaza niciodata ca
intervin promisiunile si zaharelul
da M.S.sa scoata posturi de medici la concurs si sa mai scoata pensionarii inca o data la pensie
pentru ca au mai depasiti virsta de 70 ani si cred poate ei sa odehnasca
In Ianuarie 2018, ce asteptati ???
nu cred ca se rezolva ceva cu o greva generala in sistemul public.
Sunt decis sa plec in strainatate
Este cam tarziu
Mai repede ar fi si mai bine.Daca apuca sa schimbe legea, nu stiu ce vom mai
face.
DA dar vedeti comentariul anterior
Inca cred in o negociere cu persoane logice!
Chiar și în Ianuarie
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Răspunsurile pentru varianta Altele:
da ,pina la ...75% in timpul sapt deci de la 0,001% ,pina la...
Aproximatie
Cu salariul actual
Functie de salariu , înghețate la valoarea din 2017
Tariful orar aferent salariului de bază
34 lei
sporul maxim prevăzut de lege
neplatind tarif ore suplimentare
tarif orar al salariului de incadrare pe luna ianuarie 2017
tariful cu care vor fi platite incepand cu ianuarie 2018
In fctie de salariul din 2017
Depinde cat da pacientu
acelasi tarif orar
600 ron zi saptamana
pe baza nivelului salariului de bază din august 2016
pe baza salariului de bază stabilit prin OUG din 08 iunie 2016
la nivelul salariului de bază din august 2016
la nivelul salariului din august 2016
norma de baza va fi 48 ore/sapt,maxim.ce sa plateasca in plus?nu inteleg despre ce vorbiti.intrebati
consiliul european care se ocupa de dreptul muncii!!
La salariul de baza
spor 75% luni- joi, si 100% vineri-duminica (aproximativ), dar blocat in cuantum la momentul actual
sporul aferent incadrarii
50
50
cel din leafa de baza, fara sporuri
Diferit in funcție de orele de Weekend și orele in timpul saptamanii
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Concluzii

a) Demisia medicilor care efectuează gărzi din Contractul individual de muncă cu timp
parțial (CIMTP) pentru efectuarea gărzilor suplimentare normei de bază și să refuze
efectuarea gărzilor din cadrul acestui contract în semn de protest împotriva introducerii
obligativității gărzilor în aceeași perioadă.
- Cca. 70% dintre medicii care efectuează gărzi consideră oportună inițierea acestei forme de
protest;
- 80% dintre medicii care efectuează gărzi și-au exprimat dispoziția de a-și da demisia din
CIMTP în semn de protest.
- 73% dintre medicii care efectuează gărzi ar prefera, totuși, înlocuirea acestei forme de
protest cu o grevă organizată în luna februarie 2018.
b) Organizarea unei greve în luna februarie 2018:
- 93% dintre medicii care efectuează gărzi consideră oportună organizarea acestei greve;
- 96% dintre medicii care efectuează gărzi ar participa la această grevă în momentul în care ea
ar fi organizată.
c) Nivelul de cunoaștere al prevederilor legale privind modalitatea de plată a gărzilor
suplimentare:
- 94% dintre medicii care efectuează gărzi nu cunosc cum vor fi plătite gărzile suplimentare în
perioada următoare.
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