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Momentul Adevărului:
Regulamentul de sporuri aplicabil în sistemul sanitar
scoate la iveală toate erorile legii salarizării
singura logică a construcției anexei nr. 10 la Regulament o constituie solidarizarea profesiilor
O nouă negociere a avut loc astăzi, 07
martie 2018, la sediul Ministerului Sănătății, cu
cele două federații reprezentative din sectorul
sanitar, respectiv Federația ”Solidaritatea
Sanitară” și Federația Sanitas, pe tema
Regulamentului de sporuri aplicabil în sistemul
sanitar public.
Negocierea s-a axat pe reglementările
aplicabile în anul 2018, respectiv pe anexa nr. 10
la Regulament (reamintim că asupra celorlalte
nouă anexe, majoritatea propunerilor Federației
”Solidaritatea Sanitară” au fost preluate în forma
Regulamentului publicată pe site-ul ministerului).
Ministerul Sănătății, 07 martie 2018
Astăzi a fost momentul în care adevărul pe care
”Solidaritatea Sanitară” îl demonstrează de un an de zile a ieșit la iveală: limita de 30% impusă în Sănătate pentru sporuri în general va
conduce la scăderea dramatică a nivelului sporurilor pentru condiții de muncă. De facto, la această anexă a Regulamentului de sporuri,
aplicabilă începând cu luna martie 2018, au participat trei actori: Ministerul Muncii, Guvernul și Parlamentul României, care au refuzat în
mod consecvent să excepteze sistemul sanitar sau cel puțin să elimine anumite categorii de cheltuieli salariale din această limită de
30%. Pe formă, Ministerului Sănătății i-a revenit rolul de a transpune anexa astfel încât să se încadreze în constrângerea bugetară de
30%. Astfel se rezumă criteriul, recunoscut de Ministerul Sănătății, după care a fost construită anexa aplicabilă în anul 2018: o formă de
solidarizare a categoriilor profesionale cărora le crește semnificativ nivelul salariului de bază de la 01 martie 2018 cu celelalte categorii
profesionale ce riscau să piardă din venitul salarial net, în condițiile inexistenței fondurilor financiare pentru acoperirea sporurilor la
nivelul salariilor de bază și a respectării încadrării în procentul de 30%.
În mod evident, la acest moment nu există o altă variantă decât identificarea unor resurse financiare suplimentare pentru
asigurarea cel puțin a nivelului actual al sporurilor, soluția asigurărilor complementare redevenind de actualitate, concomitent cu
modificarea legii salarizării nr. 153/2017 și introducerea excepției de la limita de 30%.
În aceste condiții, situația creșterilor salariale nete se schimbă semnificativ față de ceea ce anunțau guvernanții, inclusiv în ceea
ce privește medicul (majorările salariale nete reale, exprimate procentual, pot fi vizualizate aici: http://www.solidaritateasanitara.ro/attachments/article/20979/Analiza_Anexa_10_Regulament.pdf).
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Tabelul de mai sus reprezintă un extras din Anexa nr. 10, respectiv cuantumul pentru anul 2018 aferent unui spor de 75%
pentru fiecare funcție, pe fiecare gradație (de la 0 la 5, corespunzător vechimii în muncă), din unități clinice.
Anexa nr. 10 la Regulamentul de sporuri poate fi vizualizată integral la această adresă: https://solidaritateasanitara.ro/anexa-10-la-regulamentul-de-sporuri/.
În aceste condiții negocierile nu s-au încheiat astăzi, Ministerul Sănătății indicând că va interveni asupra formei
anexei nr. 10 la Regulamentul de sporuri. O nouă rundă de negociere cu federațiile reprezentative este programată în
cursul săptămânii viitoare. După această ultimă rundă de negociere, organizațiile sindicale membre ale Federației ”Solidaritatea
Santiară” vor decide care va fi poziția organizației în raport cu forma finală a anexei nr. 10 propusă de Ministerul Sănătății.
Este de reținut, de asemenea, faptul că ideea unor sporuri în cuantumuri fixe în sistemul sanitar împotriva căreia
”Solidaritatea Sanitară” s-a poziționat încă de la apariția acesteia, a fost lansată încă de anul trecut în timpul mandatului ministrului
Florian Bodog, fiind susținută de anumite organizații, inclusiv în cadrul unor întruniri pe tema legii salarizării aplicabilă în sectorul
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sanitar.
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