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Aviz-motiva(ie
la proiectul Hotiririi Guvernului o,Pentru modificarea Regulamentului

privind salarizarea angajafilor din institufiile medico-sanitare publice incadrate
in sistemul asiguririi obligatorii de asisten{i medicali' aprobat prin Hotirirea

Guvernului nr. 837 12016"

Federalia Sindicala ,,Sdndtatea" din Moldova a examinat proiectul HotbrArii

Guvemului ,,Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angaj a{ilor din

instituliile medico-sanitare publice incadrate in sistemul risigurdrii obligatorii de

asistenld medicala, aprobat prin Hotdrarea Guvemului nr.837/2016" qi vd comunicS

urmdtoarele.
Suslinem ini{iativa de maj orare a salariilor, in contextul Anului Lucrdtorului

medical, declarat prin Decretul Pregedintelui Republicii Moldova
25 mai2020, cdt qi in contextul Planului de acliuni al Guvemului

nr. 1575-VIII din
pentru anli 2020-

2023, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr. 636/2019, in vederea realizlrll
obiectivului ,,6.19. imbundtdlirea condiliilor de muncd qi motivare corespunzbtoare a

vederea realizdrii

angajalilor din sistemul de sdndtate".
Federalia Sindicala ,,Sdndtatea" din Moldova pledeazd pentru majorarea cu

l00Yo a salariilor angajatilor din sistemul de s6n6tate.

Totodatd, ne exprimdm ingrijorarea, fiindcd proiectul nominalizat prevede

maj orarea st 30o/o a mdrimii salariilor de funclie doar ale personalului medical

(r.nedici, asistente medicale, infirmiere), ale conducdtorilor auto din serviciul de

asisten{d medicald urgentd prespitaliceascd, dar nu prevede majorarea salariilor
pentru: personalul administrativ-gospoddresc (specialiqti cu studii superioare,

specialigtf cu studii medii de specialitate, funclionari administrativi, muncitori

calificali, muncitori necalificali) 9i funcliile de vicedirectori-nemedici, adjunclilor
(nemedici) ai directorului/medicului-qef/qefu1ui, qefilor de deparlamente (nemedici),

contabilului-qef, qefului serviciului economic-financiar, goferilor serviciului

,,Aviasan".
Reieqind din cele menlionate mai sus, Federa{ia Sindicald ,,Sdndtatea" din

Moldova, reprezentant al tuturof angajafilor din sectorul sdndt[trii, avizeazd poziliv

proiectul nominalizat cu condilia majoririi mirimii salariilor de funcfie pentru

toate catesoriile de salariati care cad sub incidenfa Regulamentului privind



salarizarea angajatitor din institufiile medico-sanitare publice incadrate in

sistemul usig,ril"ii oUligatorii de asisten{i medicalil aprobat prin Ilotirirea
Guvernului nr. 837 12016.

Solicitarea este intemeiatd pe argumentele fumizate de colectivele de muncd

care considere cd prestarea serviciilor medicale de calitate este condi{ionatd, inclusiv,

de implicarea peisonalul administrativ-gospoddresc qi funcliile de vicedirectori-

nemedici, adjunclilor (nemedici) ai directorului/mediculuiqef/qefu1ui,. qefilor de

dbpartarnente' (nemedici), contabilului-qef, gefului serviciului economic-financial,

goierilor serviciului ,,Aviasan". Angajatorii sunt ingrijorali de exodul personalului

nemedical spre sectorul real al economiei nalionale'

Cu respect,
Preqedinte Aurel Popovici
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