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Federația    Sindicală    Hipocrat   și  Camera   Federativă    a Sindicatelor 
 
 

Medicilor   din  România   încep   protestele 
 
 

 

Federația Sindicală "Hipocrat” din România – F.S. “Hipocrat” și Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România - 

CFSMR, membre a CNS "Cartel ALFA", au avut o întâlnire cu Ministrul Sănătății, dl. Patriciu Achimaș Cadariu, și cu Ministrul Secretar de 

Stat, Francisk lulian Chiriac. Discuțiile au vizat soluționarea revendicărilor salariaților din sănătate și nu s-au finalizat cu un calendar concret 

și realist pentru rezolvarea acestor probleme. 

În consecință Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România - CFSMR  și Federația Sindicală “Hipocrat" din  Romănia 

– FS “Hipocrat" încep protestele din 21 martie. 

Vă reamintim  că solicitările  F.S. "Hipocrat"  și  CFSMR  vizează: 

 
 

I.     Aplicarea   prevederilor     Legii   28412010  privind    salarizarea    unitară   ș i  î n 

sănătate   în sensul  reîncadrării   personalului    având  ca valoare  de referintă  

salariul  minim  brut pe  economie   de 1250 lei; 

2.     Acordarea     tuturor    sporurilor,     conform    dispozițiilor     legale:    ex.  pentru 

condiții  deosebite   de muncă,  sporul  de doctorat; 

3.     Respectarea     normei    de   muncă   și  a  timpului    de   muncă   ș i  de   repaus, 

reducerea   până   la  eliminare   a  deficitului   de personal.    Lipsa  personalului din  

sistemul   sanitar   duce  la o  normă  de  muncă  destul  de  mare,  mai  mult volumul  

de activitate   este mult  mai mare pe perioada   de înlocuire; 

4.     Asigurarea    în  regim  gratuit   a serviciilor   medicale   acordate   personalului 

angajat  în sistemul   de sănătate; 

5.     Creșterea     valorii     decontate     pentru     serviciile     medicale     din    spitale, 

ambulator    și medicina   de familie. 

 

Cu toată disponibilitatea arătată de reprezentanții Ministerului Sănătății, revendicările celor doua organizații sunt departe  de a fi 

rezolvate, deoarece nu s-au evidențiat încă soluții  concrete. În  concluzie, tergiversarea luării unor decizii la nivel guvernamental este cauza 

pentru care F.S. “Hipocrat" și CFSMR, sustinute ferm  de C.N.S. Cartel Alfa și Alianța Medicilor pentru Modernizarea Sistemului Medical, vor 

demara acțiuni de protest începând cu 21 martie 2016. 

Federațiile semnatare atrag atenția că în lipsa unei decizii rectificațive solicitate, se poate ajunge la escaladarea stării conflictuale, 

în perioada următoare mergând până la întreruperea partială a activității, disfuncțioanalitățile create căzând exclusiv în responsabilitatea 

Guvernului României. 

 

 


