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Még nagyobb zavart 

okozott az egészség-

ügyben a beígért 

jelentős béremelést 

követő első fizeté-

sek kézhez kapása: 

a rendszert immár 

teljes zavar jellemzi.

Abszurd helyzet alakult ki 
az egészségügyben, miután 
múlt hét végén több alkal-

mazott kézhez kapta az egységes 
bértörvény alkalmazása utáni el-
ső, márciusi fizetését. Vannak 
ugyanis olyan munkavállalók, 
akiknek bére a minisztériumi 
ígéreteknek megfelelően megkét-
szereződött, másoknak ellenben 
több ezer lejjel csökkent a jut-
tatása. Sorina Pintea egészség-
ügyi miniszter eközben immár 
igyekszik visszafogottabb hangot 
megütni, pénteken ugyanis elis-
merte, hogy az ágazatban dolgo-
zók mintegy 10 százalékának a 
fizetése kevesebb lesz, mint az 
előző hónapban. Javaslata sze-
rint – „pillanatnyi megoldásként” 
– a hiányt a kórházak saját bevé-
telükből pótolhatják, így azonban 
újabb furcsa helyzet állhat elő: a 
menedzsereknek dönteniük kell 
arról, hogy a rendelkezésre ál-
ló többletpénzt beruházásokra 
vagy pótlékokra költik. A megle-
petések sora ugyanakkor folyta-
tódhat, hiszen az alkalmazottak 
egy része csak ma szembesül 
azzal, hogy a valóságban ho-
gyan fordítódnak le a szaktárca, 
illetve a kormány által az euró-
pai uniós szintű bérek.

„A pofátlanság netovábbja”

Az egészségügyi bérrendszer 
módosításainak anomáliáira pa-
naszkodott a Krónikának a Ko-
lozs megyei sürgősségi kórház 
kórbonctani intézetének egyik 
asszisztense is. Elmondta, a pót-
lékok lefaragása nyomán 1100 
lejjel csökkent a fizetése, holott 
rendkívül veszélyes körülmé-
nyek között dolgozik. „A pofátlan-

ság netovábbjának tartom, hogy 
miközben hónapokon keresztül 
horribilis béremeléssel ámított 
bennünket az egymást váltó va-
lamennyi kormány egészségügyi 
minisztere, sokunknak csökkent 
a fizetése. Bár a mi munkánk 
olyan, hogy nem sokan cserél-
nének velünk, hiszen rákos vagy 
krónikus megbetegedésnek va-
gyunk kitéve, a minisztérium 
nem törődik velünk” – magyaráz-
ta az egészségügyi dolgozó, hoz-
zátéve: megérti ama több tízezer 
pályatársát, aki külföldön kere-

si a boldogulását. Kedvezőbb, de 
furcsa helyzetbe került a bras-
sói gyermekkórház igazgatója is, 
aki azért mondott le menedzseri 
állásáról, mert ebben a tisztség-
ben „csak” 4900 lejt keresett vol-
na továbbra is, sebészként pedig  
10 900 lejes fizetést vihet ha-
za, előbbinek ugyanis nem jár-
nak a különböző pótlékok. Liviu 
Muntean az Adevărulnak azt nyi-
latkozta: nem tartja ezt tisztes-
ségesnek, hiszen szerinte egy 
igazgatónak jóval nagyobb a fele-
lőssége, mint egy orvosnak. „Ne-

hogy azt gondolja bárki is, hogy 
ezek után az orvosok el fogják 
vállalni a kórházvezetést” – fo-
galmazott a volt menedzser. Liviu 
Muntean arról is beszámolt: mi-
vel a szaktárca az alapbérkeret 
30 százalékára korlátozta a pót-
lékok mértékét, számos alkal-
mazottnak – az adminisztratív 
személyzet tagjainak és az ápo-
lóknak – jelentősen, 500–700 lejjel 
csökkent a fizetése, ugyanis eddig 
a többlet aránya elérte a 75 szá-
zalékot. A helyzet állítólag a töb-
bi brassói kórházban is hasonló.

Érthetetlenül alakuló bérek

Az ország más részeiben is 
akadnak olyan intézmények, 
ahol érthetetlen módon alakul-
tak a bérek: a Suceava megyei 
sürgősségi kórházban például 
van olyan alkalmazott, akinek 
közel 7000 euróra nőtt a fize-
tése, miközben kollegája 3000 
lejjel kevesebb pénzt visz ha-
za ebben a hónapban – muta-
tott rá Mihai Ardeleanu szóvivő. 
A Hotnews.ro hírportál ugyan-
akkor értesült, hogy számos 
esetben a városi kórházakban 
nagyobb fizetéseket kapnak az 
orvosok, mint a megyei intéz-
ményben, holott rendszerint az 
utóbbi látja el a súlyosabb esete-
ket. Az anomáliára Iulian Pope, 
a Sanitas alelnöke is rámuta-
tott, aki szerint ez a bértörvény 
egyértelmű hibájának tudható 
be, amit sürgősen javítani kell. 
A Hotnews úgy tudja, egyes in-
tézményekben úgy igyekeznek 
valamelyest kiegyenlíteni az 
eltéréseket, hogy azok, akik-
nek nagyobb mértékben nőtt 
az alapfizetésük, kisebb pótlé-
kot kapnak, akiknek pedig nem-
igen módosult az alapbére, ők 
nagyobb többlethez jutnak. Ez 
viszont teljes zavarhoz vezet a 
rendszerben, hiszen ellentmond 
az elvnek, miszerint a nagyobb 
pótlék a nagyobb felelősségért, 
illetve a veszélyes munkakörül-
ményekért jár. Eközben olyan 
kórházak is akadnak, ahol az 
alapbért a napokban kapják meg 
az alkalmazottak, a pótlékokat 
pedig 20–25-e körül adják ki, így 
járnak el például a marosvásár-
helyi megyei kórházban. Oana 
Grigore, a szaktárca szóvivője 
hangsúlyozta: ez nem minisz-
tériumi szinten hozott döntés. 
Tudor Pop, a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) képvi-
selője, az alsóház egészségügyi 
bizottságának tagja úgy véli, 
ezzel mindössze elodázzák az 
újabb spontán sztrájk kirobban-
tására okot adó pillanatot.

A Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház vezetőségétől 
mára kaptunk ígéretet az al-
kalmazottak fizetéseivel kap-
csolatban.

KŐRÖSSY ANDREA

Egyes alkalmazottak fizetése megkétszereződött, mások juttatása több ezer lejjel csökkent

Kiadták a béreket: zavar az egészségügyben

Teljes zavart okozott az egészségügyi bérrendszer módosítása. Nem tudja a jobb kéz, hogy mit akar a bal
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Jóváhagyta Klaus Johannis állam-
fő a bűnvádi eljárás elindítását 
az 1989-es forradalom ügyében 
három akkori meghatározó ve-
zető, Ion Iliescu volt elnök, Petre 
Roman volt miniszterelnök és 
Gelu Voican Voiculescu korábbi 
miniszterelnök-helyettes ellen. 
Az ügyészség emberiesség elleni 
bűncselekmények miatt nyomoz.
Augustin Lazăr legfőbb ügyész 
április másodikán azért kérte az 
elnök engedélyét, mert a hatályos 
törvények szerint a vádhatóság 

csak akkor indíthat nyomozást 
volt kormánytagok ellen, ha ah-
hoz az államfő is beleegyezését 
adja. A katonai ügyészség másfél 
éve, 2016 novemberében kezd-
te el újból vizsgálni az 1989-es 
forradalom aktáit emberiesség 
ellen elkövetett bűncselekmény 
gyanújával, azt követően, hogy 
a forradalmárokat tömörítő bu-
karesti December 21. Egyesület 
több tagja pert nyert Románia 
ellen az Emberi Jogok Európai 
Bíróságán (EJEB), amiért Romá-

nia nem szolgáltatott igazságot 
a forradalom sebesültjeinek és a 
halálos áldozatok hozzátartozói-
nak. Iliescu, Roman és Voiculescu 
a hatalmat akkor átvevő Nem-
zeti Megmentési Front (FSN) 
tagjai, vezetői voltak. A katonai 
ügyészség szerint a FSN már 
december 22-én, estétől tény-
legesen gyakorolta a végrehaj-
tói és a törvényhozói hatalmat, 
és az akkori politikai és katonai 
vezetés hatalmának megőrzé-
se érdekében hozta azokat az 

intézkedéseket, amelyek sok 
ember halálához, testi és lelki 
sérüléséhez vezettek.
Ion Iliescu Johannis döntésé-
re reagálva közölte: nem lepte 
meg, de nem érti, milyen jogi 
érvekre hivatkozva vonnák fe-
lelősségre. Blogbejegyzésében 
tagadta, hogy államcsíny tör-
tént volna, és megjegyezte: jó 
lett volna, ha sikerül tárgyalásos 
úton megvalósítani az átmene-
tet, ahogy az Magyarországon, 
Lengyelországban vagy Cseh-

szlovákiában történt. Leszögezte: 
meglátása szerint ő a kötelessé-
gét tette, és emelt fővel áll meg a 
történelem ítélőszéke előtt.
Mint arról beszámoltunk, a leg-
főbb ügyészség decemberben 
jelentette be: a nyomozás új ered-
ményei alapján egyértelmű, hogy 
1989 decemberében, a forrada-
lom idején az ország történeté-
ben egyedülálló összetettségű és 
mértékű katonai diverzió történt 
az új hatalom legitimálása érde-
kében.  (B. L.)

Indulhat a bűnvádi eljárás Iliescuék ellen




