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 Întâlnirea de la Craiova a dat posibilitatea reprezentanților regionali ai să 
aducă în atenția dlui ministru Eugen Nicolăescu statistica I.N.S pe perioada 2007-2012 referitoare la evoluția 
numărului de salariați în sistemul public, din care rezultă că din sistem au plecat aprox. 

. De asemenea, au fost 
prezentate dlui ministru și necesitatea introducerii în proiectele pilot a cel puțin unui spital de 
monospecialitate, precum și speranța că motivul pentru care spitalele își vor schimba statutul nu îl 
reprezintă art. 26 alin. (1) din proiectul pilot, care precizează că ”

”. 

”Solidarității Sanitare” 

23.000 de asistenți 
medicali, 780 de medici și 5.408 salariați din categoria personalului auxiliar și TESA

imobilele..., precum și aparatura medicală 
pot fi închiriate sau cesionate, după caz, unor persoane fizice ori juridice...
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Craiova, 03 septembrie 2013 - Întâlnire regională pe tema reformei sanitare

„ Sanitară”Solidaritatea  

: “Trebuie să recunoașteți că la multe 
spitale, nu dau nume acum, dar la multe spitale, pe normele astea 
comuniste pe care le avem, de normare a muncii, aveţi exces de 
personal, dar nu faceţi nimic pentru asta, doamnelor si domnilor 
manageri, si vă sfătuiesc să vă faceţi ordine pentru că nu mai merge 
mult aşa. Bugetul pe 2014 se va înrăutăţi la spitale”.

, coordonator regional : 
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Eugen Nicolăescu

Ion Măruță ”Solidaritatea Sanitară”
 personalul nemedical este excedentar, fapt imposibil av nd n 

vedere normativele de personal i efectele OUG 
34/2009, personalul medical, respectiv medicii i 
asisten ii medicali sunt absolut insuficien i, fiind 
mult sub normativele de personal fapt care  
conduce a supraîncărcarea cu sarcini a 
personalului, la depășirea constantă a 
programului de lucru, având drept rezultat 
epuizarea celor rămași, dublată de creșterea 
riscului de erori profesionale

”în cazul în care nu vom găsi
resurse suplimentare de 

finanțare a sistemului sanitar
nu vom avea de-a face decât
cu o înlocuire a unui sistem
de salarizare nesatisfăcător

cu un altul 
la fel de nesatisfăcător”

Craiova, 03 septembrie 2013
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