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Rezultatele primei runde de negocieri a 

Federației ”Solidaritatea Sanitară” cu Guvernul

Vineri, 21.01.2022, reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) au avut o primă rundă de 

negocieri, pe tema revendicărilor organizației, cu reprezentanții Guvernului. Delegația Guvernului a fost condusă de 

premierul României, domnul Nicolae-Ionel Ciucă, alături de care s-au aflat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, 

Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii.

Redăm în continuare sinteza celor prezentate și argumentate de reprezentanții FSSR precum și răspunsurile 

reprezentanților Guvernului:

A. Prezentarea contextului general

Profesioniștii din sănătate se află de aproape doi ani în prima linie a unei lupte fără precedent (premierul fiind cel mai în 

măsură să înțeleagă acest lucru). Alături de menținerea dispozitivelor de luptă profesioniștii din sănătate au îndurat și 

îndură o serie de privațiuni similare celor militare:

- Concediile de odihnă suspendate/ne-efectuate.

- Detașări și chemări la ordin, în funcție de nevoile unităților.

- Echilibrul dintre viața profesională și viața personală desființat pentru sprijinul interesului social

În acest context, profesioniștii din sănătate au nevoie de sprijinul moral și de cel material pentru a putea duce această 

luptă în continuare. 

B. Sprijinul material (indicat în ordinea priorităților):

Sprijinul material este indicat de revendicările Federației „Solidaritatea Sanitară” ce vizează acordarea drepturilor 

salariale. Ele se împart în două categorii:

1) Intervențiile menite să refacă tratamentul echitabil al tuturor lucrătorilor din sănătate:

a. Creșterea salariilor de bază la nivelul prevăzut de legea 153/2017 pentru acest an pentru toate categoriile de 

salariați.

b. Raportarea sporurilor pentru condiții de muncă la salariile de bază în plată pentru toate categoriile de salariați.

Alături de dreptul legitim al lucrătorilor din sănătate, susținut de protestele FSSR, trebuie reținute și alte aspecte 

importante. Dacă nu sunt adoptate rapid câteva modificări și nu va fi indicat traseul acordării acestor drepturi legitime 

atunci există riscul apariției unei stări de anomie socială în rândurile celor aflați în luptă.

Viorel Rotilă,
manager FSSR

Nicolae Ciucă,
prim-ministru
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 - Semnele deja au început să se ivească, cel mai evident exemplu fiind acțiunile de mutare a 

salarizării personalului TESA pe Anexa nr. 7 (în loc de Anexa nr. 8). Nu este vorba doar de acțiuni în 

instanță, ci și de schimbări deja aprobate de unele consilii județene sau municipale

- La final ne vom trezi cu o amplificare a diferențelor de salarizare în rândul acelorași categorii 

profesionale, accentuând problemele deja existente.

Pentru eliminarea inechităților care afectează salarizarea personalului nemedical/TESA, 

”Solidaritatea Sanitară” a solicitat:

- Mutarea acestor categorii de personal în 

Anexa nr. II din legea salarizării, pentru a 

beneficia de majorarea drepturilor 

salariale concomitent cu toți salariații 

din sistemul sanitar. 

- I n t r o d u c e r e a  a c e s t e i 

categorii de personal, în 

m o d  e x p r e s ,  î n 

Regu lamentu l  de 

sporuri aplicabil 

s e c t o r u l u i 

sanitar (HG nr. 

153/2018).

2) Intervențiile ce au ca scop 

acordarea drepturilor legale pentru 

toate categoriile de salariați:

- Raportarea tuturor sporurilor la 

salariile de bază actuale.

- Plata gărzilor medicilor cu tariful orar al 

normei de bază.

Poziția Guvernului față de solicitările privind sprijinul material

- Guvernul consideră legitime solicitările FSSR. Ele nu pot fi onorate în regim de urgență din 

următoarele motive:

- Sunt prioritare alocările financiare pentru asigurarea protecției sociale prin 

compensările la energie, de care beneficiază inclusiv salariații din sănătate;

- Riscul deficitului excesiv (și sancțiunilor U.E. consecutive) este o altă 

cauză a imposibilității de satisfacere imediată a solicitărilor de natură salarială.

- Mutarea personalului nemedical-TESA în Anexa nr. II din legea 

salarizării (legea nr. 153/2017) face obiectul negocierilor cu Ministerului 

Sănătății și Ministerului Muncii. Pe legislația actuală creșterea salariilor de 

bază pentru aceste categorii de salariați se poate face doar odată cu salariații 

din aceeași categorie din toate sectoarele de activitate, fapt care necesită 

resurse financiare care nu sunt încă disponibile.

- Solicită un răgaz pentru a depăși criza din energie și a re-evalua eficiența 

strategiei bazată pe creșterea încasărilor bugetar. În momentul în care vor fi evidențiate 

resursele necesare va fi discutată acordarea unei noi tranșe de creștere a salariilor de bază 

și restul drepturilor solicitate.
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C. Sprijinul moral

Sprijinul moral solicitat de reprezentanții FSSR vizează două categorii de reforme:

1. Recunoașterea unor drepturi evidente:

a. Recunoașterea stagiului de cotizare suplimentar (cel mai frecvent în cazul medicilor care efectuează gărzi) și a 

drepturilor conferite de acestea.

b. Recunoașterea schimbului de tură ca timp de muncă. 

Răspunsul Guvernului: Aceste două solicitări urmează a fi evaluate, discuția pe tema urmând să fie reluată la 

întâlnirile ulterioare.

2. Includerea în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR) - prin modificarea acestuia - a reformelor 

structurale prevăzute în Contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar sănătate.

Există două argumente esențiale pentru modificarea PNNR: acesta conține vicii de formă și de fond.

a. Viciul de formă esențial îl constituie faptul că nu a fost discutat cu partenerii de dialog social, deși aquis-ul comunitar 

și prevederile legale prevăd această obligație.

b. Viciul de fond (cauzat în bună măsură de viciul de formă) îl constituie faptul că PNNR nu a inclus măsurile de 

reformă prevăzute de CCM sector, asumate astfel instituțional de Ministerul Sănătății, respectiv:

a. Instituirea Sistemului Sectorial de Monitorizare a Bolilor Profesionale din Sănătate.

b. Constituirea Agenţiei Sectoriale pentru Coordonarea Formării Profesionale Continue şi a Fondului Unic de 

Finanţare a Formării Profesionale Continue a Specialiştilor din Sănătate.

c. Elaborarea Metodologiei privind constituirea procedurii auditului timpului de 

muncă, destinată evaluării încărcării suplimentare a personalului cu sarcini de 

serviciu şi a nevoii de personal.

d. Elaborarea Procedurii pentru Implementarea Echivalării Asistentelor 

Medicale Absolvente de Postliceală

e. Elaborarea Procedurii privind armonizarea vieţii 

profesionale cu viaţa de familie

f. Elaborarea Metodologiei de Organizare a Mentoratului, Adaptării şi 

Practicii Profesionale.

g. Elaborarea Procedurii privind organizarea şi efectuarea gărzilor în afara 

programului normal de lucru

h. Elaborarea Procedurii de stabilire a sporurilor pentru condiţii deosebit de periculoase la nivel de unitate

i. Elaborarea Procedurii stabilirii turelor/repartizării salariaţilor pe ture.

j. Elaborarea Procedurii de informare şi consultare a partenerilor sociali din sectorul sanitar.

Aceste măsuri vizează atât creșterea calității vieții profesionale a lucrătorilor din sănătate cât și creșterea calității 

serviciilor medicale, ele având o importanță strategică națională.

Lidia Celmare,
copreședinte FSSR

Adrian Câciu,
ministrul finanțelor

Andrei Baciu,
secretar de stat MS
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Câteva concluzii 
ale conducerii FSSR privind 
această primă rundă de negocieri

Poziția Guvernului:

- Nu înțelege cum de s-a ajuns la o astfel de situație; în același timp, admite că nu este prima sesizare 

de acest fel primită.

- Este de acord cu preluarea acestor solicitări în momentul în care se va putea negocia reașezarea 

PNRR (la începutul anului viitor).

- Partenerii sociali vor fi invitați la discutarea strategiei de implementare a actualelor prevederi.

Reprezentanții FSSR au evidențiat faptul că strategia organizație nu se 

rezumă doar la transmiterea și susținerea unor solicitări, ci sunt dublate 

de prezentarea soluțiilor tehnice pentru satisfacerea revendicărilor. 

Documentul ce conține aceste soluții a fost deja înaintat anterior 

Guvernului.

La negocieri au din partea Federației ”Solidaritatea 

Sanitară” au participat Viorel Rotilă - manager și Lidia 

Celmare - copreședinte.

- Evaluarea situației arată că o creștere a șanselor de reușită în privința 

obținerii revendicărilor de natură salarială în cel mai scurt timp poate fi 

generată de mobilizarea tuturor lucrătorilor din sănătate la proteste de 

amploare. 

Reamintim faptul că Federația „Solidaritatea Sanitară” a inițiat o astfel de acțiune la sfârșitul anului trecut cu 

rezultatele cunoscute de fiecare salariat. În măsura în care vor exista semnele disponibilității de mobilizare a 

lucrătorilor în viitor nu vom ezita să demarăm organizarea unor noi acțiuni în stradă. Vă reamintim în același 

timp că pentru susținerea revendicărilor FSSR avem organizat un protest permanent, invitându-vă să 

participați la el.

- Strategia de acțiune a Federației „Solidaritatea Sanitară” are în vedere ca acțiunile privind 

apărarea drepturilor lucrătorilor din sănătate cei mai defavorizați în acest moment (pe primul 

loc aflându-se personalul nemedical-TESA, urmat de personalul auxiliar sanitar) nu 

trebuie să fie însoțită de neglijarea drepturilor altor categorii de profesioniști și, mai ales, 

a acelor drepturi care profită tuturor lucrătorilor.

- Deoarece PNRR-ul conține o serie de prevederi ce vor avea un impact semnificativ 

inclusiv asupra salarizării, acțiunile pe tema acestuia sunt incluse în strategia de acțiune a 

FSSR.

- Considerăm că acțiunile privind obținerea unor noi drepturi trebuie dublate de diligența maximă 

privind păstrarea celor deja obținute prezența la dialogul social (negocierile cu Guvernul fiind parte a acestuia) 

și acțiunile pe tema PNRR făcând parte din această strategie.

Foto: gov.ro

George Agafiței,
consilier de stat

https://solidaritatea-sanitara.ro/planul-de-satisfacere-revendicarilor-aferente-mitingului-national-al-lucratorilor-din-sanatate/
https://solidaritatea-sanitara.ro/planul-de-satisfacere-revendicarilor-aferente-mitingului-national-al-lucratorilor-din-sanatate/
https://solidaritatea-sanitara.ro/protestul-pentru-drepturile-neacordate/
https://solidaritatea-sanitara.ro/protestul-pentru-drepturile-neacordate/


Adresa: București, Sector 3, Str. Lipscani nr. 53, Etaj III

Tel.: 0371.049.261 / Fax: 0371.608.501

Website: www.solidaritatea-sanitara.ro

E-mail: solidaritateasanitara@yahoo.fr

FB: www.facebook.com/solidaritatea.sanitara

Membră a C.N.S. Cartel  ALFA

Membră a EUROFEDOP
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