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            În domeniul sanitar s-au acumulat multiple insatisfacții datorate factorului politic, 

perturbând relația normală medic-pacient.  

            În acest context încadrăm și recenta adresă a Ministerului Sănătății, nr 2386/2016, 

privind salarizarea gărzilor, emisă vineri, 29.07.2016, cu aplicare de luni, 1.08.2016. Această 

adresă nu a inclus, la data emiterii,  modul de reglementare a timpului de muncă,  

specificându-se că aceasta se va face ulterior, printr-o ordonanță de urgență a guvernului. Noi 

clarificări privind modul de aplicare au fost aduse prin mass-media, pe data de 07.08.2016. 

Reamintim că aceste clarificări se referă la un contract ce ar fi trebuit să fi fost semnat de 

către medici și conducerile spitalelor până pe data de 1.08.2016.  

            Considerăm că modul de comunicare a acestor acte normative este cu totul deficitar și 

nu are nimic în comun cu modul acceptat în lumea civilizată pentru un contract civil între 

două părți cu drepturi egale, iar Colegiul Medicilor nu a fost parte în negocierea acestor acte 

normative.   

            Contractele pe care colegii noștri ar trebui să le semneze sunt contracte individuale de 

muncă, între un medic și un anumit spital. Membrii Colegiului Medicilor sunt persoane libere, 

cu discernământ și înaltă capacitate intelectuală, dar situația personală a fiecărui medic în 

relația cu spitalul poate să fie diferită, de la un caz la altul. În același sens și spitalul public, în 

calitate de angajator este o entitate individuală. În plus, comunicarea și, după cum se vede, 

negocierea actelor normative sunt încă în derulare. 

             În acest context, Colegiul Medicilor din Iași a luat decizia firească să asiste membrii 

săi  individual, pentru a lua o decizie corectă, prin consultații juridice competente, oferite de 

avocații săi, ce pot fi contactați la adresa de email a Colegiului, collegiumiasi@gmail.com.  

             Colegiul Medicilor din Iași nu poate să nu remarce vina factorului politic în 

întârzierea nepermisă a unor reforme structurale și modul în care legislația actuală parazitează 

o relație firească, nobilă, între medic și pacient.  

              Colegiul Medicilor Iași, ca entitate ce reprezintă breasla medicilor, își arată 

disponibilitatea pentru a fi parte activă în elaborarea unui nou statut al medicului, în raport 

corect cu constrângerile societății actuale.  
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