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Metodologie 

Cercetarea are la bază un chestionar aplicat online, prin recurs la bazele de date cu medici ale 

Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”,1 la care s-a adăugat, cu valoare 

complementară, utilizarea canalelor de tip Facebook prin transmiterea invitației în grupuri 

specializate. Aplicarea chestionarelor s-a desfășurat în perioada 31.07 – 02.08.2016, având 

scopul evaluării situației valabilă raportat la acest moment, utilă ambelor părți aflate în 

negociere: reprezentanții medicilor și cei ai Guvernului. 

Pentru a evita contaminarea răspunsurilor cu informațiile promovate pe canalele noastre de 

comunicare am procedat la distribuirea invitațiile la completarea chestionarului pe pachete trei 

pachete diferite: medicii care au semnat petiție, medici care nu au semnat petiția și, 

complementar, utilizarea canalelor FB. În final, bazele de date au fost unificate, aplicându-se 

eliminarea suprapunerilor (personale care au utilizat două canale) pe baza adreselor de e-mail. 

Din numărul total de medici care au completat chestionarul au fost reținute spre prelucrare un 

număr de 1000 de completări realizate de medici care efectuează gărzi. 

Analiza răspunsurilor 

 

Încheierea contractelor individuale de muncă (CIM) cu timp parțial pentru gărzile 

suplimentare 

 

                                                           
1
 Bazele de date utilizate ca referință cuprind 15.000 de medici din sistemul sanitar. 
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La momentul derulării cercetării se constată întârzierea inițierii procedurii de negociere și 

semnarea a CIM-urilor cu timp parțial pentru gărzile suplimentare, doar cca. 10% dintre medici 

declarând că li s-a propus încheierea acestor contracte. 

 

 

Procentul medicilor care reclamă presiuni din partea unității pentru semnarea CIM-urilor 

suplimentare este relativ mic (6,2%). Dată însă fiind gravitatea situației, generată de faptul că 

astfel de presiuni intră sub incidența legii penale pe motivul afectării libertății muncii, el este 

suficient de relevant pentru a pune în discuție sesizarea organelor penale. 
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Intenția de a semna CIM-urile pentru gărzile suplimentare 

Constatând întârzierea procedurii de negociere și încheiere a CIM-urilor pentru gărzile 

suplimentare, considerăm că este relevantă intenția de a încheia aceste contracte. 

 

După cum se poate constata, marea majoritate a respondenților care efectuează gărzi nu au 

semnat și nu intenționează să semneze CIM-urile pentru efectuarea gărzilor suplimentare în 

condițiile în care nu le sunt acordate drepturile aferente, așa cum au fost solicitate.  
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Dintre medicii cărora li s-a propus deja semnarea CIM-ului cca. 73% au refuzat deja să facă 

acest lucru, majoritatea chiar și în contextul presiunilor exercitate de conducerea spitalelor. 

 

Care sunt revendicările a căror satisfacere v-ar determina să semnați CIM-ul cu timp 

parțial pentru gărzile suplimentare? 

Această întrebare evaluează prospectiv așteptările respondenților și nivelul de recompensă care 

le-ar satisface aceste așteptări, constituind totodată o indicație utilă pentru ambele părți aflate 

la masa negocierilor. 

 

La această întrebare au răspuns doar medicii care au afirmat că nu au semnat/nu intenționează 

să semneze CIM-urile dacă nu le sunt acordate drepturile. 

În principiu, răspunsurile sunt distribuite relativ unitar, între opțiuni existând diferențe mici. O 

analiză atentă indică totuși următoarea ierarhie a opțiunilor, utilizabilă în cadrul negocierilor: 

1. Acordarea sporului de noapte pentru gărzile suplimentare - 90,5%; 

2. Calcularea tarifului orei de gardă la nivelul salariului prevăzut de OUG nr. 20/2016 (la 

salariul aplicabil începând cu 1 august 2016) - 89,4%; 

3. Raportarea sporului de 25-75% la salariul de bază prevăzut de  OUG nr. 20/2016 - 83,1%; 

4. Acordarea sporurilor pentru condițiile de muncă aplicabile la locul de desfășurare a 

gărzilor - 83%; 

5. Dreptul la concediul de odihnă plătit  pentru CIM-ul cu timp parțial aferent gărzilor 

suplimentar - 76,6%. 
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Având în vedere strategia de acțiune bazată pe dovezi și luând în considerare o ponderare din 

perspectiva impactului, estimăm că aceasta va fi și „ordinea de negociere” adoptată de 

Federația „Solidaritatea Sanitară, fiind adaptată așteptărilor medicilor. 

Aspecte procedurale 

Abordarea acestor aspecte ține de procedura aplicabilă negocierilor cu Guvernul pentru 

acordarea drepturilor solicitate pentru medicii care efectuează gărzi suplimentare. 

 
 

În calitate de inițiatoare a demersurilor pe tema gărzilor și a protestului aferent, aflat la ora 

actuală în curs de desfășurare, Federația „Solidaritatea Sanitară” beneficiază de încrederea 

marii majorități a medicilor în reprezentarea intereselor în negocierile cu Guvernul.2 La capitolul 

alte organizații nu se înregistrează o distribuție uniformă a răspunsurilor. 

 

 

 

                                                           
2
 Luăm în considerare posibilitatea ca răspunsurile la această întrebare să fie contaminate de utilizarea canalelor 

de comunicare ale Federației „Solidaritatea Sanitară”. Ea este parțial infirmată de răspunsurile la întrebările privind 

apartenența sindicală, care indică faptul că ponderea respondenților care au calitatea de membri ai Federației 

„Solidaritatea Sanitară”. Precizăm că pentru acuratețe au fost eliminate răspunsurile tip NS/NR. 
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Comunicare și evaluare 

 

 

Întrebarea evaluează nivelul atenției medicilor la desfășurarea negocierilor și la rezultatul 

acestora, fiind relevantă pentru gradul de implicare. 

Câteva elemente de evaluare a activității, relevante pentru gradul de încredere în 

organizație/organizatori:  

 

Distribuția răspunsurilor tinde să  indice un nivel ridicat de nemulțumire față de rezultatul 

negocierilor desfășurate până acum. 
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Date factuale relevante 
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Impactul apartenenței sindicale 
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Distribuția răspunsurilor la această întrebare anulează ipoteza unei organizări sindicale, în 

sensul strict al termenului, ce stă la baza refuzului medicilor de a semnat CIM-urile pentru 

gărzile suplimentare. 
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Specialitatea dvs. 

Anestezie și terapie intensivă 13.5 Nefrologie 1.0 

Chirurgie generală 8.8 Neurochirurgie 1.0 

Obstetrică-ginecologie 8.0 Medicină de familie 0.8 

Pediatrie 7.4 Reumatologie 0.8 

Medicină internă 6.7 Oftalmologie 0.8 

Medicină de urgență 4.9 Neurologie pediatrică 0.5 

Cardiologie 4.8 Oncologie medicală 0.5 

Neurologie 4.8 Chirurgie cardiovasculară 0.5 

Ortopedie și traumatologie (specialitate care asimilează 
și Ortopedia pediatrică) 

4.5 Chirurgie vasculară 0.5 

Radiologie-imagistică medicală 3.9 Psihiatrie pediatrică 0.4 

Psihiatrie 2.9 Radioterapie 0.4 

Neonatologie 2.6 Recuperare, medicină fizică și 
balneologie 

0.4 

Otorinolaringologie (ORL) 2.5 Medicină legală 0.4 

Boli infecțioase 2.2 Stomatologie 0.4 

Pneumologie 1.9 Geriatrie și gerontologie 0.3 

Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă 1.8 Chirurgie orală și maxilo-facială 0.3 

Urologie 1.8 Chirurgie toracică 0.2 

Medicină de laborator 1.8 Medicină nucleară 0.2 

Gastroenterologie 1.7 Medicină de familie 0.2 

Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 1.2 Alergologie și imunologie clinică 0.1 

Hematologie 1.2 Dermatovenerologie 0.1 

Chirurgie pediatrică 1.1 Expertiza medicală a capacității de 
muncă 

0.1 

Farmacologie clinică 0.1   
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Județ Procent Județ Procent 

București 23.5 Neamț 1.1 

Cluj 12.0 Satu Mare 1.1 

Iași 9.6 Caraș-Severin 1.0 

Timiș 5.4 Dâmbovița 1.0 

Mureș 4.4 Vrancea .8 

Constanța 3.9 Gorj .7 

Brașov 2.8 Sălaj .7 

Bihor 2.6 Covasna .6 

Prahova 2.4 Ilfov .6 

Bacău 2.2 Teleorman .6 

Alba 2.1 Bistrița-
Năsăud 

.5 

Suceava 2.0 Buzău .5 

Galați 1.9 Călărași .5 

Sibiu 1.9 Giurgiu .5 

Vaslui 1.9 Harghita .5 

Botoșani 1.7 Tulcea .5 

Hunedoara 1.7 Brăila .4 

Argeș 1.6 Olt .4 

Dolj 1.4 Ialomița .3 

Vâlcea 1.2 Mehedinți .3 

Maramureș 1.1 Arad .1 
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Concluzii 

 

Cca. 87% dintre medicii care efectuează gărzi au refuzat sau intenționează să refuze încheierea 

CIM-urilor pentru gărzile suplimentare dacă nu le sunt acordate toate drepturile, așa cum au 

fost solicitate în mod public. 

Doar cca. 10% dintre medici declarând că li s-a propus încheierea acestor contractelor de 

muncă pentru gărzile suplimentare. 

Dintre medicii cărora li s-a propus deja semnarea CIM-ului cca. 73% au refuzat deja să facă 

acest lucru, majoritatea chiar și în contextul presiunilor exercitate de conducerea spitalelor. 

6,2% dintre medici au indicat existența presiunilor din partea conducerii spitalelor pentru 

semnarea CIM-urilor suplimentare. Ținând cont că astfel de presiuni intră sub incidența legii 

penale pe motivul afectării libertății muncii, el este suficient de relevant pentru a pune în 

discuție sesizarea organelor penale. 
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Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” 

Str. Col.Nicolae Holban 10 bis, Galați 

Telefon: 0336.106.365 

Fax: 0336:109.281 

Email: contact@cercetare-sociala.ro 

www.cercetare-sociala.ro 
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