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Federaţia „Solidaritatea Sanitară“ din România2

În cadrul întânirii de astăzi, 02 februarie, între reprezentanții Federației ”Solidaritatea Sanitară” și dl. ministru Patriciu 

Achimaș-Cadariu, subiectul central l-a constituit abordarea sistemică a salarizării personalului din Sănătate. 

Am reiterat domnului ministru solicitările noastre privind eliminare disfuncționalităților salariale, după cum urmează:

 

Conform estimărilor noastre, bazate pe calculele făcute de unitățile sanitare în urma solicitărilor noastre, eliminarea 

disfuncționalităților salariale va conduce la o creștere medie a veniturilor tuturor angajaților din unitățile sanitare cu peste 

20%. Ministrul Sănătății ne-a promis toată susținerea domniei sale pentru eliminarea disfuncționalităților prezentate.

Ulterior eliminării disfuncționalităților actuale este evidentă necesitatea introducerii unui nou sistem de salarizare care 

să asigure pe de o parte un nivel salarial conform cu statusul social, iar pe de altă parte să permită creșteri salariale 

suplimentare în baza unor criterii și a unei proceduri de evaluare obiective. Discuțiile despre un astfel de sistem nu pot fi 

făcute în afara celor despre finanțarea sistemului sanitar, motiv pentru care milităm pentru o creștere a nivelului veniturilor 

sistemului, proporțional cu o creștere a ponderii salariilor în totalul cheltuielilor FNUASS, cel puțin la nivelul statelor 

europene (aprox. 55%).

În vederea asigurării unei creșteri salariale durabile, Federația „Solidaritatea Sanitară” a propus un set de soluții de 

reformă a finanțării sistemului sanitar, care includ introducerea asigurărilor complementare, concomitent cu definirea clară 

a pachetului de bază, implementarea în favoarea sistemului sanitar românesc a Directivei UE nr. 24/2011 precum și 

revenirea la nivelul anterior de contribuții la FNUASS. Reprezentanții Federației ”Solidaritatea Sanitară” au adus în discuție 

și problema calității vieții profesionale a salariaților, în strânsă corelație cu calitatea serviciilor medicale, concept ce trebuie 

să fie parte a Strategiei pentru Sănătate 2014-2020. 

La propunerea dlui ministru Patriciu Achimaș-Cadariu, dezbaterile pe tema suplimentării finanțării sistemului sanitar în 

vederea creșterii inclusiv a resurselor de finanțare a salarizării personalului, atât din punct de vedere strategic cât și tehnic, 

vor continua începând cu data de 15 februarie 2016. 

- eliminarea discriminărilor salariale; - raportarea sporurilor la salariul de bază; - plata tuturor drepturilor pentru 

gărzile medicilor; - echivalarea asistentelor medicale. 

salarizare

malpraxis

echivalare

gărzi

Salarizarea în sistemul sanitar

02 februarie 2016, Ministerul Sănătății

o abordare a creșterilor salariale din perspectiva creșterii finanțării sistemului sanitar
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Federația ”Solidaritatea Sanitară” a 

readus în atenția dlui ministru Patriciu 

Achimaș-Cadariu problema echivalării 

asistentelor medicale cu școală postliceală. 

Într-o expunere sintetică, am prezentat dlui 

ministru procedura firească de echivalare, 

cu cele două componente: echivalarea 

studiilor postliceale și completarea 

acestora în vederea licențierii, după 

modelul belgian. Reamintim că echivalarea 

salarială a asistentelor medicale a fost 

sesizată de Federația ”Solidaritatea 

S a n i t a r ă ”  d r e p t  u n a  d i n t r e  

disfuncționalitățile specifice sistemului 

sanitar semnalate în cadrul negocierilor pe 

tema legii salarizării unitare, luând în 

considerare respectarea principiului ”la 

muncă egală, salariu egal”. Documentul 

conținând această propunere, înaintat dlui 

ministru Patriciu Achimaș-Cadariu,      

p o a t e  f i  a c c e s a t  l a  a d r e s a :  

Ministerul Sănătății consideră că o 

soluție la problema echivalării ar putea-o 

constitui înființarea Centrului de formare a 

personalului medical, problema echivalării 

asistentelor medicale fiind rezolvabilă în 

cadrul acestui organism, în colaborare cu 

universitățile. 

Î n t r u c â t  p ro b l e m a  e c h i va l ă r i i  

asistentelor medicale este de fapt o 

problemă generată de sistemul nefiresc de 

formare profesională a acestei profesii, 

având și acordul de principiu al Ministerului 

Sănătăți i ,  Federația ”Solidaritatea 

Sanitară” susține în continuare renunțarea 

la  multiplele tipuri  de formare 

profesională inițială a asistentelor 

medicale.

http://www.solidaritatea-sanitara.ro 

/attachments/article/20417/Propuneri_Le

ge_Salarizare_Solidaritatea_Sanitara.pdf

Echivalarea
asistentelor medicale

Malpraxis
schimbarea unei paradigme

Argumentele în favoarea schimbării actualului sistem malpraxis, 

expuse domnului ministru Patriciu Achimaș-Cadariu de către  dl. Viorel 

Rotilă - președintele F.S.S.R., pornesc de la realitățile actuale: avem un 

sistem care nu profită sub nicio formă pacientului aflat într-o situație de 

prejudiciu și care culpabilizează aproape de fiecare dată cadrele medicale, 

în ciuda studiilor realizate pe această temă ce arată că în procent majoritar 

culpa pentru apariția unor astfel de cazuri aparține sistemelor.

În condițiile păstrării actualului sistem malpraxis și perpetuării 

acestuia, riscul cel mai mare îl constituie dezvoltarea a ceea ce se numește 

”medicina defensivă”, sistem dezvoltat în special în Statele Unite,  care însă 

produce costuri semnificative și pe care România nu și le poate permite.

Propunerea pe care Federația ”Solidaritatea Sanitară” a făcut-o în 

cadrul întâlnirii de astăzi domnului ministru Patriciu Achimaș-Cadariu se 

referă la schimbarea actualului sistem malpraxis cu sistemul despăgubirii 

pacienților în caz de prejudiciu, noul sistem urmărind cu prioritate 

despăgubirea pacienților care au suferit un prejudiciu și nu culpabilizarea 

medicului/asistentei medicale. Într-un astfel de sistem, astfel cum este el 

funcțional în statele nordice, numărul pacienților despăgubiți ar crește 

semnificativ.

La propunerea domnului ministru Patriciu Achimaș-Cadariu, Federația 

”Solidaritatea Sanitară” va participa la modificarea/elaborarea legislației 

în ceea ce privește malpraxisul, aceasta fiind de altfel parte a Planului 

strategic pe anul 2016 al Ministerului Sănătății.

O analiză comparativă între cele două sisteme poate fi vizualizată la 

adresa:http://www.cercetare-sociala.ro /media/ k2/attachments/ 

CCDSS_Studiu_privind_sistemul_de_despagubire_a_pacientilor_prejudi

ciati_aplicabil_in_Romania.pdf 

http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/20417/Propuneri_Lege_Salarizare_Solidaritatea_Sanitara.pdf
http://www.cercetare-sociala.ro/media/k2/attachments/CCDSS_Studiu_privind_sistemul_de_despagubire_a_pacientilor_prejudiciati_aplicabil_in_Romania.pdf


Federaţia „Solidaritatea Sanitară“ din România4

 B
u

le
ti

n
 In

fo
rm

at
iv

  E
d

iţ
ia

 I 
N

r. 
2

9

La negocieri au participat din partea Ministerului Sănătății  dl. ministru Patriciu Achimaș-Cadariu și dl. secretar de stat 

Francisk I. Chiriac iar din partea Federației „Solidaritatea Sanitară”: Viorel Rotilă - președinte, Lidia Celmare - prim- 

vicepreședinte, Ștefan Nicolae - vicepreședinte, Andrieș Vasile - secretar federal, Gabriel Predica - secretar federal.

Gărzile medicilor
dreptul la plata integrală a muncii prestată în cadrul gărzilor 

Asemenea dreptului asistentelor medicale la echivalare salarială, și plata tuturor drepturilor medicilor aferente orelor 

de gardă constituie o disfuncționalitate specifică sistemului sanitar sesizată de Federația ”Solidaritatea Sanitară” din 

România în negocierea noii forme a legii salarizării unitare. Subiectul a fost reluat astăzi de reprezentanții noștri prezenți  la 

întâlnirea cu dl. ministru Patriciu Achimaș-Cadariu, existând la momentul actual toate argumentele juridice pentru plata 

atât a sporului de noapte cât și a sporurilor pentru condiții de muncă pentru toate orele de gardă, indiferent că acestea sunt 

parte a programului normal sau a programului suplimentar de lucru, precum și plata sporului pentru orele suplimentare - 

solicitare pe care Federația ”Solidaritatea Sanitară” a adresat-o pentru toate categoriile de salariați din unitățile sanitare 

(argumentația juridică poate fi accesată de către oricare medic interesat la următoarea adresă: 

).

La momentul actual, în urma solicitării Federației ”Solidaritatea Sanitară”, Ministerul Sănătății a solicitat unităților 

sanitare o situație cu referire la impactul financiar al plății tuturor drepturilor medicilor aferente gărzilor. 

http://www.solidaritatea-

sanitara.ro/ attachments/article/20063/ Nr_B18_18_02_15_MS_NB_Argumentatie_Garzi_Medici.pdf

Între problemele personalului din sistemul sanitar abordate la întâlnirea de astăzi cu domnul ministru Patriciu Achimaș-

Cadariu s-au regăsit și disfuncționalitățile organismelor profesionale, ”Solidaritatea Sanitară” semnalând problema 

nefirească a plății cursurilor EMC, în condițiile în care salariații sunt obligați prin lege să cotizeze către OAMGMAMR și CMR. 

Totodată, am semnalat și problema medicilor rezidenți a căror carieră se încheie în condițiile în care nu trec examenul  

pentru medic specialist, adoptarea unei strategii a Ministerului Sănătății pentru introducerea unui management 

profesionist al resurselor umane la nivelul unităților sanitare publice, utilizarea fondurilor structurale pentru formarea 

profesională a salariaților.

http://www.solidaritatea-sanitara.ro/attachments/article/20063/Nr_B18_18_02_15_MS_NB_Argumentatie_Garzi_Medici.pdf
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