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Nr. 426 / 13.04.2018

SCRISOARE DESCHISĂ
ADRESATĂ
MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII și MINISTERULUI MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

PROTEST ÎMPOTRIVA UMILIRII PROFESIILOR NOASTRE

Noi, cei 3404 biochimiști, biologi și chimiști care lucrăm atât în sistemul sanitar
public cât și în sistemul sanitar privat din România, în laboratoare de analize medicale, în
laboratoare din Direcțiile de Sănătate Publică, în laboratoare de medicină legală și anatomie
patologică, în laboratoare din Centrele de Transfuzie Sanguină și în alte tipuri de laboratoare,
PROTESTĂM PUBLIC
în fața umilințelor și discriminărilor la care suntem supuși ca PROFESII de către
Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
În ce țară democratică un guvern recunoaște inechitatea unei legi în fața corpului
profesional dar salariile noastre, ale membrilor OBBCSSR, n-au fost dublate de la 01.03.2018
pentru că noi (chimiștii, biologii, biochimiștii) nu plecăm din țară ca medicii și asistenții
medicali?
Suntem mereu asemănați cu profesorii de biologie și chimie. Sunt foștii noștri colegi de
facultate, am absolvit aceleași studii universitare, avem aceleași diplome de licență , dar noi nu
suntem profesori, noi am decis să avem funcția/ocupația și profesia în sistemul sanitar.
Noi, membrii OBBCSSR, cu specialități medicale obținute prin examen național
organizat de Ministerul Sănătății la fel ca și pentru medici, suntem clasificați în Nomenclatorul
Clasificarea Ocupațiilor din România ca ”Specialiști în domeniul sănătății”.
Corpul profesional OBBCSSR o obținut această recunoaștere pentru noi deoarece noi
purtăm responsabilitatea sub semnătură și parafă a rezultatelor analizelor medicale.
70-80 % dintre diagnosticele medicale sunt puse de medicii clinicieni pe baza
rezultatelor analizelor medicale a căror responsabilitate noi o purtăm sub semnătură.
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2/3 dintre specialiștii care poartă responsabilitatea rezultatelor analizelor medicale
suntem noi, membrii OBBCSSR, biologii, chimiștii și biochimiștii din laboratoarele de analize
medicale.
Suntem recunoscuți prin lege RESPONSABILI DE ANALIZĂ ca și medicii cu
specialitatea medicina de laborator , avem aceleași atribuții și responsabilități la locurile de
muncă, fișele noastre de post sunt asemănătoare dar salariile noastre nu sunt asemănătoare.
Atunci de ce această discriminare a salarizării noastre față de colegii noștri medici dacă
munca noastră este asemănătoare?
De 88 de ani suntem menționați în legislația românească ca profesii chimiști și biologi
alături de medici în laboratoarele din sistemul sanitar.
Avem de partea noastră mulți colegi medici care recunosc importanța muncii noastre,
implicarea și profesionalismul în actul medical.
DE CE SUNTEM UMILIȚI ?
Nu cerem milă, cerem recunoașterea importanței muncii noastre pentru pacient.
La nivelul Uniunii Europene se intenționează din anul 2012 armonizarea pregătirii tuturor
specialiștilor în medicina de laborator în toate statele membre ale Uniunii Europene.
România are deja legislație națională care ne-ar permite oricând să putem fi cel de-al 6 stat
membru al Uniunii Europene care ar putea declara îndeplinirea condițiilor de armonizare
prevăzute în Platforma Comună de Pregătire (Common Training Framework).
Cu toate acestea, nu numai că niciun Ministru al Sănătății nu a implementat legislația națională
existentă, dar legislația națională existentă nici nu este respectată!
Armonizarea pregătirii este o cerință europeană pentru ca pacienții să aibă acces la același nivel
al serviciilor laboratoarelor de analize medicale în orice stat membru al Uniunii Europene și
pentru a se asigura libera circulație a profesioniștilor în cadrul Uniunii Europene!
Ministerul Muncii și Justiției Sociale ne-a răspuns în scris că nu ne dublează salariile
pentru că noi, biologii, chimiștii și biochimiștii nu plecăm din țară ca medicii și asistenții
medicali.
De aceea Ministerul Sănătății nu implementează legislația națională existentă deja
pentru armonizarea pregătirii profesionale , pentru că vă este frică că vom pleca din țară și noi
ca medicii și asistenții medicali și nu ar mai avea cine să facă analizele medicale ale pacienților?
Ne-ați umilit cu salarizarea, ne umiliți ca profesii minimizând importanța muncii noastre
pentru pacient comparându-ne cu colegii noștri profesori de biologie și chimie pe care noi îi
stimăm.
Veniturile noastre salariale lunare nete au scăzut semnificativ în luna martie fata de luna
februarie și ca urmare a diminuării sporurilor specifice activității noastre în laboratoarele de
analize medicale ajungandu-se la situația paradoxală în care un asistent cu studii postliceale are
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un venit net lunar mai mare decât noi, colegii din laborator biologi, biochimiști sau chimiști
cu 5 ani de facultate și cu responsabilități suplimentare.
Impactul bugetar este minim asupra fondului de salarii, deoarece noi, biologii,
biochimistii si chimistii din sistemul sanitar public, membri ai OBBCSSR, reprezentăm un
numar foarte mic de angajati din totalul personalului medical.

De ce nu respectați corelația studii – ocupații - responsabilitatea socială- salarizare ?
Așteptăm o explicație REALĂ pentru această situație.

Semnează
Președinte al OBBCSSR
Lector univ. dr. Chimist medical principal Constanța Popa

Membrii Biroului Executiv Național în exercițiu mandat 2016 – 2020
(tabel cu semnăturile olografe anexat)
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