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INFORMARE
26.10.2020
Azi, 26 octombrie 2020, ora 09,00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne,
desfășurat ședința Comisiei de dialog social, având pe ordinea de zi:

s-a

 Proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind instituirea unor
măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata
riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID – 19.
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Proiect_O_U_G_.pdf
La activitatea condusă de domnul Norocel - Pompiliu STROE, secretar de stat în
cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost convocaţi membrii Comisiei, conform Legii
dialogului social nr. 62/2011, şi au participat reprezentanţi din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne și reprezentanţii confederaţiilor patronale și sindicale.
Referitor la actul normativ aflat pe ordinea de zi, reprezentantul Direcției Medicale a
prezentat proiectul de ordonanța de urgență cu principalele schimbări preconizate:
 se va înființa un nou compartiment, Compartimentului Suport COVID – 19, în
cadrul Spitalului de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota” București aflat în
structura Ministerului Afacerilor Interne, care va avea încadrați medici rezidenți
anul IV-V și medici specialiști în gestionarea cazurilor COVID- 19,
 va fi valorificat personalul medical în specialitățile: anestezie terapie intensivă
(ATI), urgență, epidemiologie, radiologie, boli infecțioase, pneumologie, care
a promovat examenul de specialitate in anul 2020, dar care nu are post
asigurat, prin încadrarea lui, pe perioada situației de risc epidemiologic la
Compartimentului Suport COVID – 19, creat la Spitalului de Urgență „Profesor
Dr. Dimitrie Gerota” București,
 medicii încadrați vor putea fi detașati prin ordin al Șefului Departamentului
pentru Situații de Urgență, la unități sanitare aflate în nevoie, și vor contribui
astfel la asigurarea suportului medical pacienților confirmați pozitiv,
 la încetarea perioadei pentru care au fost angajați, medicii pot fi încadrați pe
perioadă nedeterminată, în unități sanitare din sistemul public, astfel încât săși poată exercita profesia de medic în țară,
 se evită pierderea medicilor prin migrarea lor în afara țării.
Vă asigurăm că organizația profesională este în continuare alături de dumneavoastră
și va veghea pentru respectarea tuturor drepturilor profesionale ale membrilor organizației.
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