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sporuri/salarizare

Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară”, împreună cu cei ai Federației Sanitas, s-au
întâlnit astăzi cu Ministrul Gabriel Petrea pentru a discuta problemele urgente din sectorul sanitar.
Întâlnirea a vizat informarea Guvernului asupra principalelor solicitări, așa cum sunt prezentate
mai jos. Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” au solicitat Ministrului Gabriel Petrea
medierea unei întâlniri cu Primul-Ministru, în vederea soluționării problemelor prezentate pentru
a evita situația unui conflict colectiv de muncă în întregul sector public de sănătate, determinat de
riscul scăderilor salariale.
1.
Problemele ridicate de aprobarea Regulamentului de sporuri pentru salariații din Sănătate,
respectiv necesitatea modificării anexei nr. 2 la legea nr. 153/2017. Reprezentanții „Solidaritatea
Sanitară” au indicat riscul ca majoritatea salariaților din Sănătate să fie afectați de pierderi salariale
începând de la 1 ianuarie, respectiv 1 martie 2018. Punctele sensibile prezentate sunt următoarele:
·
Necesitatea modificării plafonului de 30% aferent sporurilor și celorlalte elemente salariale
raportat la volumul salariilor de bază. În condițiile menținerii acestei limite de 30%, acordarea
sporurilor pentru condiții de muncă devine imposibilă;
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·
Introducerea plafonului minim
pentru sporuri, în condițiile actuale
acestea putând fi acordate și în cuantum
de 1%;
·
Respectarea principiului
drepturilor câștigate (este și cazul
tichetelor de masă, rămase descoperite
pentru perioada ianuarie-decembrie
2018);
·
Reintroducerea personalului
nemedical (TESA) în categoriile de
personal beneficiare de sporuri pentru
condiții de muncă.
2.
Necesitatea modificării Legii
153/2017 în ce privește pe de o parte
derogarea de la limita de 30%, pe de altă parte problemele specifice diferitelor categorii
profesionale, cum este cazul obligativității gărzilor medicilor până la atingerea maximului
programului de lucru de 48 de ore/săptămână.
În același timp, reprezentanții Federației ”Solidaritatea Sanitară” au semnalat problema gravă ce
ar putea fi generată de un eventual transfer al contribuțiilor în salariul de bază al salariatului, care,
în special în cazul asistentelor medicale dar și al personalului auxiliar și nemedical, riscă să
conducă la scăderi ale venitului salarial net.
3.
Situația negocierii contractului colectiv de muncă. Reprezentanții Federației „Solidaritatea
Sanitară” au evidențiat dificultățile întâmpinate în cadrul acestor negocieri care au condus atât la
lipsirea salariaților din Sănătate de existența
Contractului colectiv de muncă la nivelul acestui sector
cât și la riscul pierderii unor drepturi fundamentale,
mai ales majoritatea drepturilor de Concediu de
odihnă suplimentar, aferente condițiilor de muncă.
Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” au
indicat faptul că negocierile la contractul colectiv de
muncă, respectiv la anexa acestuia - Regulamentul de
sporuri, riscă să conducă la un conflict colectiv de
muncă, în absența intervenției rapide a PrimuluiMinistru în sensul solicitării revendicărilor prezentate.
În secundar pe agenda întâlnirii a figurat și problema
modificării legii nr. 62/2011, reprezentanții Federației
„Solidaritatea Sanitară” prezentând câteva soluții noi pentru îmbunătățirea dialogului social.
Reprezentanții Federației ”Solidaritatea Sanitară” prezenți la întâlnirea cu dl. Ministru Gabriel
Petrea: Viorel Rotilă - Manager, Lidia Celmare - Copreședinte; Gabriel Predica - Vicepreședinte;
Traian Palade - Șef Departament Juridic.
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