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Nr. B42/ 20.05.2020

Către:
Ministerul Sănătății
În atenția domnului Ministru,
Dr. Nelu Tătaru
Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România, în calitate de organizație sindicală
reprezentativă la nivel de sector ”Sănătate. Activități Sanitar-Veterinare”, vă solicită demararea
negocierilor cu cele două federații reprezentative la nivel de sector în vederea stabilirii sporului
de 30% acordat pentru condiții de pericol deosebit, acordat conform prevederilor art. 7 din
Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni
medicale împotriva COVID-19.
Solicitarea declanșării negocierilor are la bază următoarele prevederi legislative:
-

Art. 162 alin. 3 din Codul Muncii conform căruia „Sistemul de salarizare a personalului
din autoritățile şi instituțile publice finanțate integral sau în majoritate de la bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor
speciale

se

stabileşte

prin

lege,

cu

consultarea

organizațiilor

sindicale

reprezentative”;
-

Art. 96 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar sănătate pe
anii 2019-2021, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 1206/2019, în conformitate cu
care sporurile pentru condiții de muncă, generic, se stabilesc cu consultarea
federațiilor reprezentative și sunt parte a contractului colectiv de muncă;

-

Prevederile Legii nr. 467 /2006 și

ale Directivei

2002/14/CE a Parlamentului

European privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților
conform cărora consultarea are loc în vederea negocierii unui acord privind deciziile
prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. c din Legea nr. 467/2006;

„Doar împreună putem reuși!”

-

Art. 23 din Legea nr. 153/ 2017 prin care se stabilește regula generală aplicabilă
tuturor sporurilor conform căreia locurile de muncă şi categoriile de personal, precum
și mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă se stabilesc cu consultarea
federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate;

-

Art. 7 alin. (1) lit. b) din Anexa II Cap. II a Legii salarizării nr. 153/2020, în conformitate
cu care sporurile pentru condiții deosebit de periculoase, situație în care din punct de
vedere juridic se află și sporul de 30% acordat în baza legii nr. 56/2020, sunt stabilite
de comun acord cu federațiile reprezentative semnatare ale contractului colectiv de
muncă la nivel de sector.

Având în vedere termenul de 15 zile prevăzut de legea nr. 56/2020 până la care
prevederea legală ce instituie acordarea sporului de 30% trebuie să devină aplicabilă, vă
solicităm să stabiliți cu celeritate data întâlnirii pentru declanșarea negocierilor în vederea
stabilirii unui acord.
Cu stimă,

„Doar împreună putem reuși!”

