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Nr. 356 / 27.03.2018

HOTĂRÂREA nr.1
Având in vedere faptul că:
-

-

-

2/3 dintre membrii OBBCSSR au participat la sondajul ”Survey Monkey” efectuat de
OBBCSSR pentru a afla opțiunea individuală a fiecărui membru al OBBCSSR pentru un
cuantum fix sau procentual al cotizației;
78% dintre membrii OBBCSSR care au participat la sondaj au exprimat opinia pentru un
nivel fix al cotizației de 30 de lei indiferent de locul de muncă din sistemul sanitar public
sau privat;
salarizarea membrilor OBBCSSR este diferită în funcție de gradele profesionale atât în
sistemul sanitar public cât și privat;
punctajul obținut de OBBCSSR pentru membrii săi de la CNAS este diferit în funcție de
gradele profesionale ale membrilor săi - vezi Evoluția punctajului acordat de CNAS
membrilor OBBCSSR,

constatând ca majoritatea calificată a membrilor OBBCSSR și-au exprimat opinia pentru un nivel fix al
cotizației indiferent de locul de muncă din sistemul sanitar public sau privat și
în baza art. 24 lit. c) din Legea 460/2003, Consiliul Național al OBBCSSR emite următoarea
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HOTĂRÂRE

Art. 1 Membrii OBBCSSR activi angajați cu contract individual de muncă în sistemul sanitar public si
privat plătesc o cotizație în cuantum fix lunar corelat cu gradul profesional și punctajul CNAS începând
cu data de 01.03.2018 după cum urmează:
-

biochimiștii, chimiștii și biologii fără grad profesional plătesc o cotizație în cuantum fix lunar
de 20 de lei;

-

biochimiștii, chimiștii și biologii cu grad profesional specialist plătesc o cotizație în cuantum
fix lunar de 25 de lei;

-

biochimiștii, chimiștii și biologii cu grad profesional principal plătesc o cotizație în cuantum fix
lunar de 30 de lei.

Art. 2 În nici un caz, cotizația de membru al OBBCSSR nu va depăși de 1% din salariul de bază
(brut).
Art. 3 Membrii OBBCSSR care au alt statut față de cel precizat la art. 1 care doresc să-și păstreze
calitatea de membru al OBBCSSR plătesc o cotizație în cuantum fix lunar de 10 lei.
Art. 4 Biologii, biochimiștii și chimiștii care au un contract de PFA / PFI plătesc cotizația de membru
1 % din venitul anual facturat pentru anul calendaristic precedent (ex. la începutul anului 2018 trebuie
să aibă achitată cotizația pentru anul 2017).
Art. 5 Prezenta Hotărâre, Notificarea către angajatori privind modificarea cotizației de membru al
OBBCSSR începând cu data de 01.03.2018 precum si Modelul de cerere către angajator (componente
ale prezentei Hotărâri) se publică pe pagina oficială www.obbcssr.ro la Rubrica ”Cotizația” și sunt aduse
în cel mai scurt timp la cunoștință tuturor membrilor OBBCSSR.
Art. 6 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de către Biroul Executiv Național al OBBCSSR în ședința sa
din data de 17.03.2018 în baza majorității calificate a opțiunilor individuale ale membrilor OBBCSSR,
de către Consiliul Național în data de 27.03.2018 și intra in vigoare la data de 01.03.2018.
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