ADRESE DEPUSE DE OBBCSSR LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ÎN ANUL 2018
Nr.
Crt.

1.

Nr. de ieşire
OBBCSSR

Nr. de intrare
Registratura MS

70/25.01.2018 4157/25.01.2018

Destinatar

Subiect

Domnului Ministru
dr. Florian Bodog
2. Direcția Generală,
Juridic și Resurse
Umane Domnului
Director General Ionuț
Sebastian Iavor
3. Centrul de Resurse
umane în sănătate
publică Doamnei
Director General
Marilena Chivu
Direcția Generală, Juridic
și Resurse Umane
Domnului Director General
Ionuț Sebastian Iavor

Revenire la adresa nr. 68594 / 18.12.2017 referitoare la proiectul de Lege privind exercitarea
profesiilor în sistemul de sănătate pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din
România:

1.

2.

71/25.01.2018 4153/25.01.2018

3.

90/ 01.02.2018

5676 / 01.02.2018
Ministerul
Sănătății

Cabinet ministru
Doamnei Ministru
Sorina Pintea

4.

140/13.02.2018

8273/13.02.2018
Ministerul
Sănătății

Direcția Generală,
Juridic și Resurse
Umane
Domnului Director
General Ionuț Sebastian
Iavor

I.
II.

PUNCTUL DE VEDERE AL OBBCSSR solicitat de Ministerul Sănătății prin doamna
consilier Daniela Mihăilescu la proiectul de lege aflat în dezbatere publică
Propunerile în termenul anunțat față de Proiectul de lege aflat în dezbatere publică

Revenire la adresa nr. 68593/18.12.2017 privind comunicarea punctului de vedere juridic al
Ministerului Sănătății față de caracterul de profesie medicală a membrilor OBBCSSR (biologi,
chimiști și biochimiști) care lucrează în laboratoarele de analize medicale și desfășoară un act
medical .
În legislația actuală, membrii OBBCSSR (biologi/chimiști și biochimiști) sunt:
considerați ”personal medico – sanitar” în Ordinul comun MS / CNAS 196/139/2017
(Anexa 19 Cap. II);
menționați la ”personal de specialitate din compartimentele paraclinice medicosanitare” în Legea salarizării nr. 153/2017 (Anexa nr. II Cap. 1 lit. b).
Memoriu privind:
▪ majorarea la data de 01.03.2018 a salariilor biologilor, chimiștilor și biochimiștilor
din sistemul sanitar în mod similar cu a colegilor medici cu specialitatea medicină de
laborator și asistenți medicali cu care lucrează în laboratoarele din sistemul sanitar
public,
▪ rezolvarea nedreptății introduse de Legea salarizării unice nr. 153/2017 prin textul
prevăzut la lit. b) alin (3) art. 38, pentru biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul
sanitar care nu au fost incluși la salarizarea personalului din sistemul sanitar public
cu o majorare de 100 % a salariilor la data de 01.03.2018.
Privind înlocuirea de urgență în Titlul IX al Proiectului de lege privind exercitarea
profesiilor în sistemul de sănătate pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din
România a denumirii de OBBCR (și a erorilor de scriere CBBCR, OIBBCR, Colegiul
Fizioterapeuţilor din România) cu denumirea de OBBCSSR în tot cuprinsul textului de
lege.
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ADRESE DEPUSE DE OBBCSSR LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ÎN ANUL 2018
Nr. de ieşire
OBBCSSR

Nr. de intrare
Registratura MS

Destinatar

Subiect

5.

148/14.02.2018

8563/14.02.2018
Ministerul
Sănătății

Cabinet ministru
Doamnei Ministru
Sorina Pintea

6.

175/19.02.2018

9622/20.02.2018
Ministerul
Sănătății

7.

180/20.02.2018

10098/21.02.2018
Ministerul
Sănătății

8.

194/22.02.2018

10415/22.02.2018
Ministerul
Sănătății

Direcția Generală,
Juridic și Resurse
Umane
Domnului Director
General Ionuț Sebastian
Iavor
Direcția Generală,
Juridic și Resurse
Umane
Domnului Director
General Ionuț Sebastian
Iavor
Cabinet ministru
Doamnei Ministru
Sorina Pintea

Prin care OBBCSSR solicită Ministerului Sănătății corectarea inechității salarizării chimiștilor,
biochimiștilor și biologilor din sistemul sanitar la data de 01.03.2018 prin emiterea unei OUG
de modificare a lit. b, art. 38 al Legii nr. 153/2017 astfel încât biologii, chimiștii și biochimiștii
să fie alături de medici și asistenții medicali la creșterea salariului în data de 01.03.2018.
Revenire la adresa nr. 140/13.02.2018 (înregistrată la MS cu nr. 8273/13.02.2018) privind
înlocuirea de urgență în Titlul IX al Proiectului de lege privind exercitarea profesiilor în
sistemul de sănătate pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România a denumirii
de OBBCR (și a erorilor de scriere CBBCR, OIBBCR, Colegiul Fizioterapeuţilor din
România) cu denumirea de OBBCSSR în tot cuprinsul textului de lege.
Solicitarea unui punct de vedere din partea MS, prin raportare la prevederile Legii nr. 460/2003
cu privire la situația particulară (însă prin extindere extrem de întâlnită în ultimii ani) cu privire
la absolvenții de studii de licență în profilul fizică, specializarea fizică – chimie (sistem anterior
Bologna).

9.

196/22.02.2018

10.

207/26.02.2018

10416/22.02.2018
Ministerul
Sănătății
10991/26.02.2018
Ministerul
Sănătății

Nr.
Crt.

Cabinet ministru
Doamnei Ministru
Sorina Pintea
1.

2.

3.

Cabinet ministru
Doamnei Ministru
Sorina Pintea
Direcția Generală,
Juridic și Resurse
Umane Domnului
Director General Ionuț
Sebastian Iavor
Direcția Management
și Structuri Sanitare
Doamnei director
Doina Tănasă

Privind înlocuirea de urgență în Titlul IX al Proiectului de lege privind exercitarea
profesiilor în sistemul de sănătate pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din
România a denumirii de OBBCR (și a erorilor de scriere CBBCR, OIBBCR, Colegiul
Fizioterapeuţilor din România) cu denumirea de OBBCSSR în tot cuprinsul textului de
lege.
Solicitarea audiență

Privind:
- retragerea de pe site-ul www.ms.ro în Titlul IX al Proiectului de lege privind retragerea de
pe site www.ms.ro de la secțiunea ”Transparență decizională” a titlului IX din Proiectul de
lege privind reglementarea profesiilor din sănătate afișat;
- o întâlnire urgentă a reprezentanților Ministerului Sănătății cu reprezentanții corpului
profesional OBBCSSR.
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Nr.
Crt.

11.

12.

Nr. de ieşire
OBBCSSR

264/07.03.2018

265/07.03.2018

Nr. de intrare
Registratura MS

12728/07.03.2018
Ministerul
Sănătății

12729/07.03.2018
Ministerul
Sănătății

Destinatar

4.

Centrul de Resurse
umane în sănătate
publică Doamnei
Director General
Marilena Chivu

1.

Cabinet ministru
Doamnei ministru
Sorina Pintea

2.

Centrul de Resurse
umane în sănătate
publică
Doamnei
Director
General
Marilena Chivu
Doamnei
consilier
superior dr. Violeta
Sburlea

1.

2.

13.

266/07.03.2018

14.

20.03.2018
Solicitare
online

12730/07.03.2018
Ministerul
Sănătății
Ministerul
Sănătății

Cabinet ministru
Doamnei ministru
Sorina Pintea
Direcția Management
și Structuri Sanitare
Doamnei
director
Doina Tănasă

Cabinet ministru
Doamnei ministru
Sorina Pintea
1.

Cabinet ministru
Doamnei ministru
Sorina Pintea

2.

Centrul de Resurse
umane în sănătate
publică
Doamnei
Director
General
Marilena Chivu

Subiect

Revenire la adresa nr. 1110/04.12.2017 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 68183/
14.12.2017 privind înființarea a două noi specialități pentru specialiștii cu studii superioare
(biologi, chimiști și biochimiști) care lucrează în laboratoarele de analize medicale:
1. Imuno-biochimie medicală (sau o altă denumire agreată de Ministerul Sănătății),
2. Chimie clinică (sau o altă denumire agreată de Ministerul Sănătății).

Solicitare privind:
-

retragerea de pe site www.ms.ro de la secțiunea ”Transparență decizională” a titlului IX
din Proiectul de lege privind reglementarea profesiilor din sănătate afișat;

o întâlnire urgentă a reprezentanților Ministerului Sănătății cu reprezentanții corpului
profesional OBBCSSR în vederea discutării Titlului IX al Proiectului de lege privind exercitarea
profesiilor în sistemului de sănătate.
Revenire la adresa nr. 1129/18.12.2017 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 68593 /
18.12.2017) referitor la CARACTERUL de profesie medicală a membrilor OBBCSSR
(biologi, chimiști și biochimiști) care lucrează în laboratoarele de analize medicale și
desfășoară un act medical.
Solicitare audiență pentru discuții cu privire la textul Proiectului de lege privind exercitarea
profesiilor în sistemul de sănătate și invitării legale a OBBCSSR la ”elaborarea normelor
specifice și a reglementărilor privind profesiunea de biochimist, biolog și chimist din sistemul
sanitar”.
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ADRESE DEPUSE DE OBBCSSR LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ÎN ANUL 2018
Nr.
Crt.

Nr. de ieşire
OBBCSSR

Nr. de intrare
Registratura MS

Destinatar

Subiect

15.

333/21.03.2018

15201/21.03.2018
Ministerul
Sănătății

Cabinet ministru
Doamnei ministru
Sorina Pintea

Solicitare privind o întâlnire urgentă a reprezentanților Ministerului Sănătății cu reprezentanții
corpului profesional OBBCSSR în vederea discutării Titlului IX al Proiectului de lege privind
exercitarea profesiilor în sistemului de sănătate.

16.

370/29.03.2018

16720/29.03.2018
Ministerul
Sănătății

Cabinet ministru
Doamnei ministru
Sorina Pintea

Solicitare privind o întâlnire urgentă a reprezentanților Ministerului Sănătății cu reprezentanții
corpului profesional OBBCSSR în vederea discutării Titlului IX al Proiectului de lege privind
exercitarea profesiilor în sistemului de sănătate.

17.

382/02.04.2018

17120/02.04.2018
Ministerul
Sănătății

Centrul de Resurse
umane în sănătate publică
Doamnei Director General
Marilena Chivu
Doamnei consilier superior
dr. Violeta Sburlea

Solicitare privind numele, prenumele, profesia, gradul chimiștilor, biologilor și biochimiștilor
care au participat la elaborarea Proiectului de lege privind exercitarea profesiilor în sistemul de
sănătate afișat pe site-ul www.ms.ro la data de 06.12.2017 și criteriile care au stat la baza
selectării lor.

18.

426/13.04.2018

18698/13.04.2018
Ministerul
Sănătății

Ministerul Sănătății

Scrisoare deschisă adresată Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Justiției Sociale
Protest împotriva umilirii profesiilor noastre
Cu privire la inechitatea salarizării biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar.

19.

439/18.04.2018

19646/18.04.2018
Ministerul
Sănătății

Cabinet ministru
Doamnei ministru
Sorina Pintea

Revenire la:
1. memoriul depus în data de 01.02.2018 nr. 5676 / 01.02.2018 de la Registratura
Generală a Ministerului Sănătății prin care vă aduceam la cunoștință nedreptatea
introdusă de Legea salarizării unice nr. 153/2017 prin textul prevăzut la lit. b) alin (3)
art. 38, pentru biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar care nu au fost
incluși la salarizarea personalului din sistemul sanitar public cu o majorare de 100 %
a salariilor la data de 01.03.2018;
2.

adresa depusă în data de 14.02.2018 cu nr. 8563/14.02.2018 de la Registratura
Generală a Ministerului Sănătății în care vă solicitam corectarea inechității salarizării
chimiștilor, biochimiștilor și biologilor din sistemul sanitar la data de 01.03.2018 față de
salarizarea colegilor lor de laborator, medici și asistenți medicali;

la care nu am primit răspuns solicitând acordarea unor coeficienți de salarizare
corespunzători competenței profesionale a biologilor, chimiștilor și biochimiștilor din
sistemul sanitar din România.
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