
 

 În baza dreptului la replică, solicităm ziarului Mesagerul de Neamț 
publicarea unui comentariu la cele afirmate în articolul ’’Asistenții medicali se 
revoltă împotriva organizației profesionale’’.  

 

În urmă cu câteva zile, în Mesagerul de Neamț a fost publicat un atac 
demagogic împotriva organizației profesionale, atac orchestrat de la centru, dar cântat 
fals și lamentabil de domnul Ionuț Nistor, reprezentant sindical. Pălăria de lider 
sindical este prea mare pentru colegul nostru și-i recomand să citească mai multă 
legislație pentru a fi suficient de obiectiv. 

 Sindicatul Solidaritatea Sanitară se află într-o campanie furibundă de racolare 
de noi membri sindicali și cum poți face acest lucru decât spunând oamenilor ce vor 
să audă? 

 După această scurtă introducere, să ne și prezentăm: Ordinul Asistenților 
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România reprezintă 
organizația profesională constituită în baza OUG 144 / 28.10.2008 și aprobată prin 
Legea 278 / 2015 care, la rândul ei, respectă Directiva Europeană 2005/36CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005. Deci, organizația 
profesională este obligată să respecte legea. În acest moment, legiuitorul 
intenționează modificări la toate legile de exercitare a profesiilor liberale din sistemul 
medical. 

 De cine trebuie să vă apere, domnule Ionuț Nistor, organismul profesional?, 
conform celor afirmate de dumneavoastră, iar în privința sancțiunii, bănuiesc că vă 
referiți la culpele medicale, dar până la a vă lămuri dumneavoastră cu aceste dileme, 
ale apărării și ale sancțiunii, există prezumpția de nevinovăție. După logica 
dumneavoastră și instanțele sunt o aberație, pentru că acolo trebuie să ți se 
dovedească vinovăția și, la fel, există prezumpția de nevinovăție. Cred că ar trebui să 
mai citiți puțin înainte de a vă arunca în comentarii. Organismul profesional apără 
demnitatea profesională, demnitate apărată de nenumărate ori oficial, răspunzând prin 
adrese pentru soluționarea unor plângeri și neoficial, prin discuțiile purtate cu 
manageri, cu șefi de secții, etc. 

 Avizul de liberă practică nu se achită. Acesta se obține de către asistenții 
medicali ce-și exercită profesia, în baza creditelor acumulate și a asigurării de 
malpraxis. 

 Solidaritatea Sanitară și colegul nostru au uitat de celelalte acte normative și 
aici vorbim de Legea 95, de reglementările impuse de Autoritatea Națională de 
Management al Calității în Sănătate (ANMCS), de Codul Muncii, pe care angajatorul 
trebuie să le respecte și să investească în resursa umană ce-și desfășoară activitatea în 
unitățile sanitare indiferent de mărime. Ignorând sus-menționatele acte normative, 
angajatorul și sindicatele și-au plasat responsabilitatea pregătirii profesionale pe 
umerii angajaților (asistenți medicali, medici, farmaciști, etc). Organismul 
profesional, constantând o lipsă de interes din partea angajatorilor, a fost nevoit să se 
mobilizeze și să transforme cerința legii în practică, realizând cursuri, simpozioane, 
conferințe, congrese pentru că, altfel, era imposibil să avizeze asistenții medicali. 



 Este mult mai ușor să arăți cu degetul înspre organizația profesională decât să 
întrebi angajatorul, în calitate de lider sindical despre planul de pregătire 
profesională, despre fila de buget alocată pregătirii profesionale și, în cazul în care ele 
nu există, să te lupți pentru obținerea lor. Sindicatul Solidaritatea Sanitară la Neamț, 
mai precis la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, a luptat atât de tare cu 
angajatorul încât, în loc să-l determine pe acesta să cumpere uniforme pentru 
angajați, a reușit performanța să le cumpere sindicatul membrilor din cotizația de 
membru, ceea ce este o aberație. 

 La fel, îl întreb pe domnul lider sindical unde a fost atunci când colegii noștri 
din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț nici în luna septembrie a anului 2017 
nu-și primiseră drepturile salariale cuvenite în baza legii, în urma absolvirii 
examenului de grad principal sesiunea noiembrie 2016, drepturi obținute, în final, de 
către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din 
România filiala Neamț după discuții și negocieri atât cu reprezentanții Consiliului 
Județean Neamț, cât și cu reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Piatra 
Neamț? 

 În privința reavizării, mi se pare decent ca o persoană ce nu și-a exercitat 
profesia mai mult de 4 ani să treacă printr-un proces de reatestare a competenței 
profesionale, organismul profesional garantând în fața societății civile calitatea 
serviciilor prestate de către asistentul medical. Organismul sindical susține teza că nu 
prea avem nevoie, pentru că nu ne pierdem competențele profesionale și nu se 
justifică reatestarea. Aș dori să explice această teză și asociațiilor de pacienți și să-i 
întrebe pe pacienți dacă se simt în siguranță lângă un asistent medical ce nu și-a 
exercitat profesia mai mult de 4, 6, 10 ani, conform tezei sindicale. 

 În privința liberei asocieri, nimeni nu oprește asistentul medical să se înscrie în 
cât mai multe asociații științifice, fundații științifice, societăți culturale, dar ar fi cu 
adevărat o aberație să avem în județul Neamț 20 organisme profesionale ale 
asistenților medicali, 20 organisme profesionale ale medicilor, ale farmaciștilor, etc. 
De ce să nu avem în municipiul Piatra Neamț și mai multe primării? Restul îl las la 
latitudinea imaginației dumneavoastră. 

 Solidaritatea Sanitară solicită, de asemenea, ’’abolirea taxei de exercitare a 
profesiei’’, altfel spus, a cotizației de membru. Așa, în baza simetriei, cerem și noi 
abolirea cotizației de membru sindical care, dacă veți avea curiozitatea să aflați, este 
dublă sau chiar de două ori și jumătate față de cea de la Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. 

 În privința controlului financiar exercitat de instituțiile statului, o altă aberație, 
ne supunem legislației financiar – contabile, Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț depunând 
conform legii documentele lunare și anuale solicitate de instituțiile în drept. 

 De asemenea, se mai solicită limitarea calității de membru în structurile de 
conducere și am să-i întreb pe domnii Viorel Rotilă și Ionuț Nistor la al câtălea 
mandat sunt, iar în instituțiile pe care aceștia le reprezintă neexistând relații de tip 
neo-feudale? 



 Se solicită apoi crearea unui fond național pentru finanțarea formării 
profesionale. Banii de unde să vină, domnule Ionuț Nistor, dacă mai sus am solicitat 
abolirea taxei de exercitare a profesiei? De la stat sau de la sindicat, dacă la Ordinul 
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România 
abolim taxa de exrcitare a profesiei? 

 În privința echivalării universitare ce a reprezentat stindardul sub care 
Solidaritatea Sanitară, pe tot parcursul anului 2016, a luptat pe facebook, vreau să 
explic că nu vorbim de o echivalare, ci de o continuare de studii, iar în acest moment 
mingea este la Ministerul Educației Naționale și-l rog pe domnul Viorel Rotilă să ne 
pună la dispoziție toate adresele prin care a solicitat și a purtat dialog cu facultățile de 
medicină din România în vederea demarării procesului de continuare de studii și ce a 
obținut. 

 Aceste lupte ’’fratricide’’ între reprezentanții asistenților medicali nu-și au 
rostul, dialogul, susținerea ideilor comune și adresele oficiale cred că ar trebui să 
guverneze relațiile dintre organizația profesională și sindicat pentru că, până la urmă, 
s-ar putea să ne trezim că, în încrâncenarea luptei, pierde tocmai cel pe care ne batem 
cu pumnii în piept că îl reprezentăm, adică asistentul medical. 

 

 Cu stimă, 
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