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Buletin Informativ    Ed. II nr. 4

Anexa nr. 10 la Regulamentul de sporuri
este eliminată din proiectul de Hotărâre de Guvern

21 martie 2018, sediul Ministerului Sănătății

A 6-a rundă de negocieri cu federațiile reprezentative 

din sistemul sanitar, pe tema Regulamentului de sporuri

Ieri, 21 martie 2018, s-a consumat o nouă rundă de negocieri pe tema Regulamentului de sporuri, aplicabil în sistemul sanitar 

public. Pe fond, poziția Federației ”Solidaritatea Sanitară” în negociere a rămas în continuare cea stabilită în cadrul Consiliului de 

Coordonare  Extraordinar de săptămâna trecută și comunicată d-nei ministru Sorina Pintea (documentul oficial poate fi accesat aici: 

https://solidaritatea-sanitara.ro/Nr_B28_20_03_2018_MS_Solicitare-eliminare-Anexa-nr.-10_Regulament_Sporuri.pdf), respectiv 

menținerea imperativă a cuantumului sporurilor pentru toate categoriile profesionale care nu beneficiază de creșterea salariului de 

bază de la 01 martie 2018, pentru a elimina riscul scăderilor salariale și aplicarea unui mecanism care, pe de o parte să garanteze 

https://solidaritatea-sanitara.ro/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/03/Nr_B28_20_03_2018_MS_Solicitare-eliminare-Anexa-nr.-10_Regulament_Sporuri.pdf
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un model etic de distribuire, pe de altă parte să conducă la atingerea aceluiași cuantum al sporurilor din ianuarie 2018 pentru categoriile 

profesionale ce beneficiază de majorările salariale de la 01 martie 2018. Întrucât ultima formă a Anexei nr. 10 la Regulament nu respecta 

principiile enunțate de Federația ”Solidaritatea Sanitară”, am solicitat eliminarea acesteia din proiectul de Hotărâre de Guvern, 

documentul oficial mai-sus amintit confirmând acest lucru.

În aceste condiții, Ministerul Sănătății va propune un nou format al Hotărârii de Guvern privind Regulamentul de sporuri, 

prezentat în cadrul negocierilor de ieri, care nu va mai cuprinde Anexa nr. 10 (documentul este accesibil doar membrilor ”Solidaritatea 

Sanitară”, liderii sindicatelor afiliate fiind în posesia acestuia).

Unul dintre câștigurile esențiale în negocierile ce durează de mai bine de 9 luni de zile, asupra căruia foarte puține organizații s-

au aplecat, ce transpune de fapt strategia exclusivă a 

Federației ”Solidaritatea Sanitară” din România, îl 

constituie forma Anexelor 1-8 ale Regulamentului. Forma 

actuală a acestora garantează, față de prima versiune a 

regulamentului din iulie 2017 în care sporurile pentru 

condiții de muncă începeau de la 1%, un nivel minim 

pentru fiecare categorie de sporuri (de exemplu: 

procentele pentru sporurile pentru condiții de muncă 

deosebit de periculoase au devenit 65%-85%, din forma 

inițială 1%-85%). 

Din punctul de vedere al Federației ”Solidaritatea 

Sanitară”, modelul etic ce are la bază principiului 

solidarității între categoriile profesionale pentru a proteja 

unele categorii profesionale de pierderea veniturilor 

trebuie să aibă o aplicare tranzitorie, doar pentru 

perioada martie - decembrie 2018 și trebuie să conțină 

niveluri minime cu posibilitatea, pe de o parte de a atinge 

cuantumul sporurilor aferent lunii ianuarie 2018 și de 

către categoriile profesionale ale căror salarii de bază vor 

crește începând cu luna martie 2018, pe de altă parte 

depășirea acestuia în condițiile existenței disponibilităților 

financiare.

Costul solidarității trebuie să fie egal distribuit între 

categoriile de salariați care beneficiază de creșterea 

salariului de bază, respectiv creșterea salariului brut/net. 

Acesta a fost de fapt motivul esențial pentru care 

Federația ”Solidaritatea Sanitară” a respins Anexa nr. 10, 

„taxa de solidaritate” constituită pe baza reducerii 

cuantumului sporurilor față de 1 ianuarie 2018 nefiind distribuită procentual în mod uniform, ratându-se astfel respectarea principiului 

solidarității. Utilizarea principiului solidarității trebuie făcută respectând principiul ierarhizării sporurilor pe tipuri de locuri de muncă 

simetric cu ierarhia salariilor de bază.

 Tot în cadrul negocierilor de ieri cu d-na ministru Sorina Pintea, Federația ”Solidaritatea Sanitară” și-a menținut poziția în ce 

privește recunoașterea formală a mai multor categorii profesionale (moașe, tehnicieni etc.) drept parte a categoriei profesionale generic 

denumită ”asistente medicale”, în vederea aplicării grilei salariale valabilă pentru anul 2022, începând cu 01 martie 2018 (membri 

sindicatelor ”Solidaritatea Sanitară” pot afla informații referitoare la acest subiect de la liderii de sindicat).

Din partea Federației ”Solidaritatea Sanitară” din România au participat la negocierile din 21 martie 2018: Viorel Rotilă, Manager; Lidia 

Celmare, Copreședinte; Vasile Andrieș, Vicepreședinte; Traian Palade, Șef Departament Juridic.

Ultima oră: Astăzi, 22 martie 2018, va avea loc la sediul Ministerului Sănătății ședința Comisiei de Dialog Social în care se va dezbate 

noua formă a Hotărârii de Guvern pe tema Regulamentului de sporuri.
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