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ÎMPREUNĂ, UNIȚI, BIOCHIMIȘTI, BIOLOGI și 

CHIMIȘTI, AM REUȘIT  
 

 

Toate reușitele OBBCSSR de până acum, dar mai ales cele  din anul 2020, nu ar fi fost 

posibile fără uriașa muncă necorespunzator remunerată a angajaților OBBCSSR și a 

colegilor din organele de conducere ale OBBCSSR cărora le mulțumesc public!  

 

Este o premieră prezentarea publică pe site www.obbcssr.ro a Proiectului Raportului de 

activitate al OBBCSSR având în vedere  situația actuală din anul 2020 a pandemiei cu noul 

coronavirus când distanțarea fizică este obligatorie ca și purtatul măștii în spațiile închise, fapt 

pentru care am considerat că cea mai bună soluție este ca: 

-  sinteza acțiunilor și activităților OBBCSSR din Proiectul  Raportului de activitate al 

OBBCSSR pentru mandat 2016-2020; 

- Proiectul Platformei  electorale a echipei OBBCSSR candidată la organele de conducere 

ale OBBCSSR pentru mandat 2020-2024, 

  pe care mi le  asum,  să fie prezentate public pe site-ul oficial al OBBCSSR  www.obbcssr.ro. 

Aștept și  accept orice propuneri, comentarii, pe marginea ambelor documente prin 

reprezentanții  filialelor teritoriale legal și democratic aleși la AGN pentru mandat 

2020-2024. 
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Activitatea OBBCSSR din mandatul 2016-2020 a avut cel puțin  

 

                10 REUȘITE INCONTESTABILE  

 
 

1. AM REUȘIT! să trec de Parlament Plx 600/2019 care a devenit Legea 51/27 iulie 

2020; 

2. AM REUȘIT! să RECÂȘTIG IERARHIA în laboratoare pentru toți membrii 

OBBCSSR din sistemul sanitar public și din sistemul sanitar privat de la 1 iulie 2020 

prin aplicarea Legii 51/27 aprilie 2020; 

3. AM REUȘIT! să cresc salariile colegilor din sistemul sanitar public de la 1 iulie 

2020 prin aplicarea Legii 51/2020; 

4. AM REUȘIT! să public patru GHIDURI privind COVID-19 in perioada aprilie - mai 

2020 disponibile public pe www.obbcssr.ro 

dintre care în limba engleza pe site-ul Federatiei Internationale de Chimie Clinica si 

Medicina de Laborator (IFCC) www.ifcc.org; Ghidul OBBCSSR este disponibil 

laboratoarelor din intreaga lume, România fiind pe harta științifică a lumii privind 

COVID-19; 

 

5. AM REUȘIT! să devenim membru afiliat din partea Romaniei la IFCC; 

6. AM REUȘIT! să devenim membru afiliat din partea Romaniei la EFLM (Federatia 

Internationala de Chimie Clinica si Medicina de Laborator); 

7. AM REUȘIT! să înființăm din nou  la Judecătorie Sindicatul MedicalBBC al 

membrilor OBBCSSR; 

8. AM REUȘIT! Retragerea de pe site www.ms.ro a Proiectului Legii profesiilor din 

sănătate în care la Titlul nostru corespunzător, nivelul nostru actual de calificare din 

Legea 460/2003 ( licența plus competența plus specializarea de 4 ani conform art. 12 

al Legii 460/20030 a fost redus numai la licența ( 3 ani după anul 2007); 

9. AM REUȘIT! să demonstrez Ministerului Sănătății că cei 58 de specialiști în 

Genetică, membri ai OBBCSSR, pun DIAGNOSTIC de LABORATOR în COVID-

19 pentru că susținem la MS examenul național de grad profesional SPECIALIST la 

fel ca și medicii, după 4 ani de specializare conform art.12 al Legii 460/2003 și după 

4 ani de experiență practică efectivă (aprox. 25.000 de ore! de experiență) 

10. AM REUȘIT! să câștig procesele intentate ÎMPOTRIVA OBBCSSR de unii membri 

activi ai OBBCSSR care au denigrat, defăimat și comis acțiuni ilicite împotriva 

OBBCSSR; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

[Autor] 4 

 

 

 

 

 

Voi înceca să prezint extrem de sintetic ACȚIUNILE care au făcut posibilă fiecare REUȘITĂ 

a OBBCSSR din anul 2020: 

 

 

1.AM REUȘIT! să trec de Parlament Plx 600/2019 care a devenit Lege a 51/27 iulie 

2020; 

Această reușită a fost posibilă urmare a : 

-relațiilor și disponibilității  mele la  dialog si colaborare ca reprezentant legal al 

OBBCSRR, a mea ca președinte legal și democratic ales al OBBCSSR,  cu instituțiile 

statului și reprezentanții lor,  în acest sens purtând corespondență scrisă cu Ministerul 

Sănătății : 

 Adresa nr. 992/25.04.2018 primită de OBBCSSR de la Ministerul Sănătății referitoare 

la  fondurile europene; 

 întâlnirile din anul 2018 de la Ministerul Sănătății, Minuta din data de 08.05.2018; 

Minuta din data de 11.05.2018, Minuta din 23.05.2018, Minuta din 18.07.2018); 

 Întâlnirea de la Ministerul Sănătății  cu reprezentanții  organizațiilor  profesionale,   

Minuta din 24.08.2018;  

 Adresa nr. 59811/13.11.2019 de la Ministerul Sănătății privind retragerea proiectului 

de Lege privind exercitarea profesiilor din sistemul de sănătate; 

 Anunțul public făcut de către Ministerul Sănătății (MS) că retrage Proiectul de Lege de 

pe site MS www.ms.ro – adresa nr. SP 130907/60524/27.01.2020 primită de la Direcția 

Relații cu Presa, Afaceri Europene și Relații Internaționale ; 

- relațiilor și disponibilității  mele la  dialog si colaborare ca reprezentant legal al OBBCSRR, 

a mea ca președinte legal și democratic ales al OBBCSSR, cu reprezentanții instituțiilor 

statului în acest sens având întâlniri cu: 
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 doamna deputat Mihaela Huncă la Parlamentul României în data de 10 iunie 2019 cu care am discutat 

despre  depunerea de către doamna deputat Mihaela Huncă la Parlamentul României a unei  inițiative 

parlamentare privind rezolvarea legislativă a inechității ierarhizării/ salarizării membrilor OBBCSSR  

de la 1 martie 2018. 
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 dl. secretar de stat Nelu Tătaru în data de 28.01.2020 alături de dr. Georgeta Sorescu vice 

președinte al filialei OBBCSSR București - Director de Imagine, Relații interne și externe și 

de Ovidiu Vrîncianu membru al Consiliului filialei OBBCSSR București, la sediul MS, privind 

solicitarea OBBCSSR de susținere  favorabilă de către MS în Parlament a Plx 600/2019 care 

continua traseul legislativ în Camera Deputatilor după începerea sesiunii parlamentare ordinare 

din anul 2020.  

 

 

 

 

 

 

Dl. secretar de stat Nelu Tătaru a promis în cadrul întâlnirii din 28.01.2020 susținerea favorabilă de 

către MS în Parlament a Plx 600/2019 fapt ceea ce s-a și întâmplat deoarece în data de 27.04.2020 

plenul Camerei Deputaților a votat PL-x nr. 600/2019 care a devenit Legea nr. 51/27.04.2020 publicată 

în M.O. nr. 340/2020 cu intrare în vigoare la 1 iulie 2020. 

 

                 În data de 21.04.2020 la  postul TV Antena 3 Ministrul Sănătății dl. Nelu Tătaru a subliniat că  

"am avut o discuție în acest sens cu președinta Ordinului Biochimiștilor (reprezentantul legal al OBBCSSR dna 

dr. în medicină Constanța Popa) și după ce trece pandemia vom avea împreună o discuție cu ministrul muncii 

și vom așeza sporurile (membrilor OBBCSSR) acolo unde trebuie ".  
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Afirmația a fost făcută de dl. Ministru al Sănătății Nelu Tătaru în timpul emisiunii de la Antena 3 la întrebarea 

realizatorului M. Gâdea dacă are în vedere o așezare a salarizării membrilor OBBCSSR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 cu Ministrul Muncii Violeta Alexandru conform Agendei Ministrului Muncii din 18.02.2020. Ora 

12:00. în data de 18.02.2020 
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La finalul întâlnirii din 18.02.2020 Ministrul Muncii Violeta Alexandru și eu în calitate de 

reprezentant legal al OBBCSSR am stabilit că vom avea  din nou  discuții după ce Ministerul 

Muncii va avea un punct de vedere oficial scris de la Ministerul Sănătății privind coeficienții 

de ierarhizare/ salarizare stabiliți în Legea 153/2017.  

 

 

Următoarea întâlnire dintre Ministrul Muncii Violeta Alexandru și reprezentantul legal al 

OBBCSSR nu a mai avut loc deoarece în data de 21.10.2019 Senatul a adoptat tacit PL-x nr. 

600/2019 privind creșterea coeficienților de ierarhizare/ salarizare ai biochimiștilor, biologilor 

și chimiștilor din sistemul sanitar stabiliți în Legea-cadru nr. 153/2017.  

 

 

 cu reprezentanții Ministerului Sănătății de la Ministerul Sănătății în data de 28.08.2020  la care 

a participat și dr. Georgeta Sorescu, membru al Biroului Executiv Național al OBBCSSR, unde 

au avut loc  discuții urmare a solicitării primite pe e-mail în data de 27.08.2020 de către 

reprezentantul OBBCSSR dr. Constanța Popa  ”pentru a discuta despre posibilitatea detașării 

unor biochimiști, biologi, chimiști din ordin,  la centrele de testare”. 
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Reprezentanții  OBBCSSR au depus  la registratura Ministerul Sănătății Adresa cu nr. 

Reg2/11103/ 28.08.2020 în care OBBCSSR a solicitat:   

 

 

1.modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 905/ 26.05.2020 conform 

Anexei la  adresă;  

 

 

2.aplicarea sporurilor  în sistemul sanitar public la salariile biochimiștilor, biologilor și 

chimiștilor majorate de la 1 iulie 2020 similar aplicării sporurilor pentru colegii din laboratoare 

medici și asistenți medicali. 

 

Deși sporurile sunt acordate în sistemul sanitar public conform Hotărârii Guvernului nr. 153 

din 30 martie 2018, art. 12, alin. (1): 

"Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă, categoriile de 

personal, mărimea concretă a sporului precum şi condițiile de acordare se face de ordonatorul 

de credite, cu consultarea SINDICATELOR reprezentative la nivel de UNITATE /sindicatelor 

afiliate la o federație reprezentativă pe grup de unități/sector în limita prevederilor din 

prezentul Regulament-cadru." deci sindicatele au atribuția negocierii sporurilor, 

reprezentanții  OBBCSSR  susțin creșterea sporurilor acordate membrilor OBBCSSR care 

lucrează în sistemul sanitar public (în sistemul privat OBBCSSR nu are temei legal de a 

interveni în relația angajat- angajator). 

 

 

Rezultatul acestei acțiuni concrete este că OBBCSSR așteaptă: 
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- modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 905/ 26.05.2020 conform 

Anexei depuse de OBBCSSR  la  adresă care să aducă clarificări utile și necesare pentru 

creșterea capacității României de testare pentru COVID- 19; 

- stimulente financiare propuse de către Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii 

pentru  implicarea membrilor  OBBCSSR în diagnosticul de laborator al noului coronavirus  în 

condiții de muncă extrem de grele, ca în saună, deoarece este interzisă utilizarea 

echipamentelor de aer condiționat dar se lucrează timp de 12 ore  cu echipament de protecție 

adecvat care determină transpirația excesivă. 
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2. AM REUȘIT! să RECÂȘTIG IERARHIA în laboratoare pentru toți membrii OBBCSSR 

din sistemul sanitar public și din sistemul sanitar privat de la 1 iulie 2020 prin aplicarea Legii 

51/27 aprilie 2020; 

Această reușită a fost posibilă urmare a sute de ”acțiuni”: 

- sute de e-mail-uri trimise deputaților, senatorilor, privind inechitatea salarizării membrilor 

OBBCSSR; 

- zeci de adrese, memorii trimise către toți decidenții din România,  la: 

 Guvern în atenția tuturor prim miniștrilor care au condus România în perioada 2017-2020; 

 Ministerul Sănătății în atenția tuturor miniștrilor care au condus România în perioada 2017-2020; 

 Ministerul Muncii în atenția tuturor  miniștrilor care au condus România în perioada 2017-2020; 

 Partidele politice parlamentare în atenția tuturor președinților care au condus aceste partide politice în 

perioada 2017-2020; 

 Biroul Permanent al Camerei Deputaților către toți membrii săi din toate partidele politice parlamentare 

care au condus Parlamentul României în perioada 2017-2020; 

 Grupurile  parlamentare ale partidelor politice  în atenția tuturor liderilor  care au condus aceste grupuri 

parlamentare  în perioada 2017-2020; 

 Comisiile de specialitate din parlamentul României în atenția tuturor președinților care au condus aceste 

comisii  parlamentare  în perioada 2017-2020; 

 Membrilor Parlamentului României – deputați și senatori; 

 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și adresa primită de OBBCSSR  de la 

CNCD; 

- peste  5000 de Petiții trimise de cătte membrii OBBCSSR tuturor parlamentarilor și forurilor 

decizionale din România. 

 

Obiectivul OBBCSSR și al meu a fost atins, după trei ani de muncă epuizantă. 

Începand din 27.04.2020, prin Legea 51/ 27.04.2020,  coeficientul nostru de 

IERARHIZARE, al biochimiștilor, biologilor și chimiștilor, membri ai OBBCSSR cu licență 

( 3 ani după anul 2007), la funcția de bază, unități clinice,  este 1,96 peste 1.63 al asistentului 

medical de laborator licențiat  ( 3 ani licență la medicină) cu drept de a urma un masterat și 

doctorat. 

În sistemul sanitar public coeficientul de IERARHIZARE din Legea 51/2020 este și coeficient 

de salarizare unică, fapt pentru care colegilor care lucrează în sistemul sanitar public le-au 

crescut salariile cu aprox. 25% prin aplicarea la 1 iulie 2020 a Legii 51/27.04.2020. 

Președintele Com.de Muncă deputatul PSD A.Solomon a scăzut coeficientul 3,17 pentru 

biochimiști, biologii și chimiștii principali - unități clinice din Plx 600/2-19 adoptat tacit de 

Senat  la coeficient 2.43 considerând că nu putem avea salarii ca profesorii universitari -

https://www.g4media.ro/de-ce-s-a-opus-psd-cresterilor-salariale-cerute-de-biochimistii-care-

fac-teste-pentru-covid-19-deputatul-adrian-solomon-a-acceptat-doar-cateva-sute-de-lei-in-

plus-vedeti-ce-salarii-cereau.html dar tot ne-am recâștigat IERARHIA din laboratoare 

prin Legea 51/27.04.2020! 
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3. AM REUȘIT! să cresc prin aplicarea Legii 51/2020 salariile colegilor din sistemul sanitar 

public de la 1 iulie 2020; 

 

Eu sunt reprezentantul legal al OBBCSSR dar lucrez în sistemul sanitar privat unde salariul 

este negociat direct între angajat - angajator, nu este stabilit de lege, așa cum se întâmplă în 

sistemul sanitar public, deci nu am luptat pentru obținerea creșterii propriului meu salariu ci 

am luptat  timp de trei ani 2017-2020, pentru un principiu, pentru  repararea unei inechități 

salariale privind IERARHIZAREA/salarizarea  membrilor OBBCSSR în Anexa II a Legii 

153/2017. 

Același număr mic de angajați ai organizației profesionale OBBCSSR împreună cu  membrii 

organelor de conducere ale OBBCSSR au desfășurat și muncă sindicală în absența unui sindicat 

reprezentativ al membrilor OBBCSSR care să le apere interesele salariale așa cum organizația 

profesională ne apără drepturile profesionale. 

Zeci de adrese, Memorii, peste 5000 de Petiții, privind inechitatea salarizării membrilor 

OBBCSSR de la 1 martie 2018, au fost gândite, redactate, trimise către toate instituțiile și 

autoritățile statului , monitorizate, de angajații OBBCSSR și membrii organelor de conducere 

ale organizației profesionale OBBCSSR. 

Sunt zeci de pagini cu aceste ACȚIUNI pe care probabil că le voi publica. 

Toate adresele OBBCSSR privind salarizarea trimise  către instituțiile autorizate ale statului 

român su primit același răspuns: 
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- 10.05.2017- Adresa Ministerului  Muncii și Justiției Sociale către organizația profesională 

OBBCSSR și către mine ca Președinte al organizației profesionale OBBCSSR:- ”Proiectul 

Legii salarizării este rezultatul negocierii cu sindicatele” – vezi FOTO; 

OBBCSSR este organizație profesională, nu este sindicat, nu are dreptul legal și nu a participat 

la nregocierile Guvernului cu ”sindicatele” privind ”Proiectul Legii salarizării”. 
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- 23.05.2018- Adresa Ministerului  Muncii și Justiției Sociale către organizația profesională 

OBBCSSR și către mine ca Președinte al organizației profesionale OBBCSSR – vezi 

FOTO: 

Legea 153/2017 ”act vormativ a fost elaborat cu consultarea ordonatorilor principali de 

credite pe fiecare familie ocupațională, a partenerilor sociali (confederațiile sindicale și 

patronale)”. 

OBBCSSR este organizație profesională, nu este partener social pentru că nu 

este ”confederațiile sindicale și patronale” și OBBCSSR nu este ”ordonator principal de 

credite pe fiecare familie ocupațională” deci eu în calitate de președinte al OBBCSSR, 

organizație profesională, nu aveam dreptul legal de a fi consultată la elaborarea Legii 

salarizării unitare 153/2017. 

 

 



 

  

[Autor] 17 

 

 

 

- 08.10.2018- Adresa Ministerului  Muncii și Justiției Sociale către organizația profesională 

OBBCSSR și către mine ca Președinte al organizației profesionale OBBCSSR – vezi 

FOTO: 

” gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se 

asigură de către fiecare ordonator de credite, care are obligația să stabilească salariile de 

bază”!!!  
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Adresele prezentate mai sus, primite de la  Ministerul  Muncii și Justiției Sociale de către 

organizația profesională OBBCSSR și de mine ca reprezentant legal și democratic ales, mi-au 

confirmat ceea ce eu știam deja ca fost deputat în Parlamentul României: 

1. ”Proiectul Legii salarizării este rezultatul negocierii cu sindicatele” 
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2. Legea 153/2017 ”act normativ a fost elaborat cu consultarea ordonatorilor principali de 

credite pe fiecare familie ocupațională, a partenerilor sociali (confederațiile sindicale și 

patronale)”. 

3. ” gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice 

se asigură de către fiecare ordonator de credite, care are obligația să stabilească salariile 

de bază”!!!  

În aceeași perioadă de timp organizația profesională OBBCSSR și eu ca reprezentant legal 

și democratic ales am primit răspunsul Consiliului Național pentru Combaterea 

Discriminării (CNCD)  

”Fiind în domeniul strategiilor sociale, diferențierea dintre medici și alte categorii de 

persoane cu studii superioare care lucrează în sistemul de sanitar, în privința salarizării, 

nu reprezintă discriminare conform prevederilor art.2alin.(1) di OG nr.137/2000.” 

Concluziile adreselor primite de către organizația profesională OBBCSSR și de mine ca 

reprezentant legal și democratic ales au fost clare: 

- MINISTERUL SĂNĂTĂȚII este  ordonator principal de credite al familiei ocupaționale 

din sistemul sanitar din care fac parte și biochimiștii, biologii, chimiștii angajați în sistemul 

sanitar public  și a fost consultat la elaborarea Legii 153/2017 ”act normativ a fost elaborat 

cu consultarea ordonatorilor principali de credite pe fiecare familie ocupațională” ; 

- MINISTERUL SĂNĂTĂȚII a fost consultat la elaborarea Proiectului de lege, a avut 

răspunderea și obligația legală a ”stabilirii salariilor de bază” ale biochimiștilor, biologilor 

și chimiștilor din sistemul sanitar PUBLIC în Legea 153/2017; 

- SINDICATELE, partenerii sociali (confederațiile sindicale și patronale) au fost 

consultate la elaborarea Legii 153/2017; 

- GUVERNUL  aflat la putere în anul 2017 a stabilit  în ”domeniul strategiilor sociale, 

diferențierea dintre medici și alte categorii de persoane cu studii superioare care lucrează 

în sistemul de sanitar, în privința salarizării” . 

Având în vedere concluziile prezentate mai sus cu documente, organele de conducere ale 

organizației profesionale OBBCSSR au înțeles că: 

1. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  ca membru al GUVERNULUI ROMÂNIEI  aflat la putere 

în anul 2017 a avut obligația legaă a ”stabilirii salariilor de bază” ale biochimiștilor, 

biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar PUBLIC în Legea 153/2017; 

 

NU Ministerul  Muncii și Justiției Sociale!!! 

2. SINDICATELE, partenerii sociali (confederațiile sindicale și patronale) au fost consultate 

la elaborarea Legii 153/2017; 

3. PARLAMENTUL ROMÂNIEI, ca forul legislativ al țării, este singura instituție din 

România care poate, dacă vrea, prin votul parlamentarilor, reprezentanți aleși ai poporului, să 

schimbe prin elaborarea unui alt act legislativ, ”diferențierea dintre medici și alte categorii de 
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persoane cu studii superioare care lucrează în sistemul de sanitar, în privința salarizării” 

adică numai Parlamentul României putea schimba ”diferențierea dintre medici în privința 

salarizării și biochimiștii, biologii și chimiștii care lucrează în sistemul sanitar PUBLIC, fapt 

pentru care organizația profesională OBBCSSR a organizat în fața Ministerului Sănătății,  

NU în fața Ministerul  Muncii și Justiției Sociale!!! 

2 proteste în fața sediului Ministerului Sănătății (MS): 

- în data de 20.04.2018 FOTO de la primul protest al OBBCSSR de la MS solicitând Guvernului și MS 

ca parte a Guvernului  un ”act normativ” respectiv un OUG pentru ” salarizarea corespunzătoare a 

membrilor OBBCSSR”. 

- Le mulțumesc tuturor colegilor prezenți la acest protest, pentru efortul lor uriaș, inutil după cum s-a 

dovedit pentru că nici Guvernul și MS nu au emis în anul 2018 un ”act normativ” respectiv un OUG 

pentru ” salarizarea corespunzătoare a membrilor OBBCSSR”. 

 

 

 
 

- în data de 11.05.2018 organizația profesională OBBCSSR a organizat cel de la al doilea 

protest al OBBCSSR în fața sediului  MS  

Le mulțumesc tuturor colegilor prezenți la acest protest, pentru efortul lor uriaș, care de acestă dată a 

fost materializat prin invitarea unei delegații a reprezentanților legali și democratic aleși la o discuție 

cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății.- vezi FOTO. 
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Delegația reprezentanților legali și democratic aleși ai OBBCSSR a avut posibilitatea să prezinte 

reprezentanților Ministerului Sănătății: 

 UMILINȚA salarizării membrilor OBBCSSR din sistemul sanitar PUBLIC de la 1 martie 2018 

prin aplicarea Legii 153/2018; 

 Faptul că organizația profesională OBBCSSR  a depus oficial la Ministerul Sănătății 

23 de adrese, petiții, solicitare de audiență, memorii, două scrisori deschise cu revenire  

privind Proiectul Legii profesiilor din sănătate,  exercitarea profesiilor de biolog, 

chimist și biochimist în sistemul sanitar inițiat în anul 2017 de MS ÎN PARALEL cu 

Legea salarizării unitare 153/2017 la care NU a primit răspuns în termenul legal . 

Urmarea discuției delegației OBBCSSR cu reprezentanții MS a fost faptul că organizația 

profesională OBBCSSR a  primit răspunsuri de la Ministerul Sănătății în aceeași zi, respectiv 

în data de 18.05.2018,  ora 13:08 la TOATE cele 17 adrese și reveniri la adrese trimise de 

către OBBCSSR la Ministerul Sănătății în perioada 19.12.2017 – 11.05.2018 ¡!!! 

Răspunsul reprezentanților Ministerului Sănătății că ”OBBCSSR nu este sindicat”, fapt care este real, 

corelat cu răspunsurile primite de către organizația profesională OBBCSSR de la Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale și de la CNCD , ne-au făcut să înțelegem că PARLAMENTUL ROMÂNIEI, ca forul 

legislativ al țării, este singura instituție din România care poate, dacă vrea, prin votul parlamentarilor, 

reprezentanți aleși ai poporului, să schimbe prin elaborarea unui alt act legislativ, ”diferențierea dintre 

medici și alte categorii de persoane cu studii superioare care lucrează în sistemul de sanitar, în 

privința salarizării” adică numai Parlamentul României putea schimba ”diferențierea dintre medici 

în privința salarizării și biochimiștii, biologii și chimiștii care lucrează în sistemul sanitar PUBLIC, 

fapt pentru care organizația profesională OBBCSSR a organizat  

 

- în data de 09.11.2018 organizația profesională OBBCSSR a organizat un nou protest de 

această dată în fața sediului Parlamentului; FOTO de la protestul din fața Parlamentului. 
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Protestul membrilor OBBCSSR  din fața sediului Parlamentului în data de 09.11.2018 a 

avut totuși un ecou parțial în sensul că: 

- mai mulți deputați ai PNL  

( deputatul Dan Vâlceanu - vezi FOTO )  

 

ne-au ascultat opiniile  și Deputatul Heiuș – vezi FOTO –ne-a sprijinit la Plx 422/2018 de a 

obține la Com. de Buget un coeficient de IERARHIZARE/salarizare a bbc la funcția de bază 

3,17 pentru angajații din  unități clinice. 
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Din nefericire pentru noi, Plx-422 inițiat de către deputații din Comisia pentru sănătate  la 

propunerea fostului ministru PSD al Sănătății dna Sorina Pintea, nu a trecut de votul 

parlamentarilor, dar PNL a inclus în programul de guvernare ”compensarea inechității 

produse de Legea salarizării unitare mai ales a biologilor și chimiștilor”- vezi FOTO. 
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Cu toate argumentele de mai sus prezentate cu dovezi, un grup de facebook ASOCIAȚIA BBC 

m-a găsit pe mine ”vinovata pentru salariile mici pentru că așa ne-au scris cei din MS”. 

Poate cu acest prilej,al publicării și  în baza dovezilor publice prezentate, o autoritate din 

România se autosesizează și găsește vinovatul pentru salariile mici ale membrilor OBBCSSR 

din perioada 1 martie 2018- 1 iulie 2020 și poate că îi și obligă pe vinovați să plătească colegilor 

banii pierduți de către aceștia din cauza lor. 

 

 

 

 
 

 

În Anexa II a Legii 153/2017 există  și alți profesioniști care nu au primit creșteri salariale la 1 

martie 2018 (psihologi, kinetoterapeuți, fizicieni, logoped, sociolog, profesor CFM) care la fel 

ca și biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar public NU au primit creșteri salariale 

de la 1 martie 2018! 

Faptul că Legea – cadru nr. 153/2017 nu a crescut salariile membrilor OBBCSSR din sistemul 

sanitar public  la 1 martie 2018 nu este o  faptă imputabilă președintelui- reprezentant legal al 

OBBCSSR dr. Constanța Popa pentru că și altor   profesioniști din sistemul sanitar psihologi, 

kinetoterapeuți, fizicieni, logoped, sociolog, profesor CFM nominalizați ca ” personal de 

specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare”  în Anexa II Legea 153/2017,  

care au propriile organizații profesionale și care nu o au reprezentant legal pe dr. Constanța 

Popa, Legea 153/2017 nu le-a crescut salariile la 1 martie 2018. 

 

Afirmația publică de pe grupul  de facebook ASOCIATIABBC este mincinoasă, 

denigratoare , defăimătoare și manipulatoare și nu este demonstrată cu dovezi.  
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Interesant este faptul că sindicatul Federația Solidaritatea Sanitară în postarea lor de pe pagina/ 

grupul oficial de Facebook  acuză ” organizatorul grupului FB” adică pe cei de pe grupul de 

grupul de facebook ASOCIAȚIA BBC de pierderea obținerii creșterilor salariale pentru 

biologi, chimiști, biochimiști, pentru că a existat ” un val de colegi care au ratat 

mecanismele”  prin ” jocul făcut de polul de putere în interiorul Colegiului"”” organizatorul 

grupului FB”). 

 

 
 

 

O instituție a statutului român poate că se va autosesiza și va stabili cum se fac vinovați  

 

” organizatorul grupului de fb” adică pe cei de pe grupul de grupul de facebook  

ASOCIATIABBC de ” pierderea obținerii creșterilor salariale”  pentru biologi, chimiști, 

biochimiști, ce ”mecanisme” au ratat aceștia care au condus  la ” pierderea obținerii creșterilor 

salariale” de către membrii OBBCSSR care lucrează în sistemul sanitar public.  
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Important este că AM REUȘIT! să modific Anexa II a Legii 153/2017 , să ne recâștigăm 

TOȚI IERARHIA din laboratoare iar  colegii din sistemul sanitar public, colegii din 

sistemul sanitar public primească  creșterea cu 25% a salariilor de la 1 iulie 2020! 

 

AM REUȘIT! mai târziu decât 1 martie 2018, mai greu, cu multă muncă , cu mult efort, 

dar este importantă REUȘITA! 

 

 

4.AM REUȘIT! să public patru GHIDURI privind COVID-19 în perioada aprilie - mai 2020 

disponibile public pe www.obbcssr.ro, unul în limba engleză pe site-ul Federatiei Internaționale 

de Chimie Clinică și Medicină de Laborator (IFCC) www.ifcc.org disponibil laboratoarelor din 

intreaga lume, România fiind în acest fel pe harta științifică a lumii privind COVID-19; 

 

Această reușită a fost posibilă urmare a activității și experienței mele în  : 

 munca didactică pe care o depun cu plata cu ora ca lector.univ. dr. al Facultății de 

Biologie din Universitatea București; 

 coordonarea schemelor de control extern al calităii pentru laboratoarele de analize 

medicale furnizate din anul 2006 de către un organizator național de control extern al 

calității; 

 introducerea  la Facultatea de Biologie a Universității București a programului de 

master ” Managementul calității pentru laboratoarele de analize medicale” la care am 

avut până acum zeci de masteranzi; 

 introducerea de către MS la solicitarea mea a  specialității ” Managementul calității 

pentru laboratoarele de analize medicale” la care am avut până acum zeci de candidați, 

mulți dintre ei promovând examenul național și devenind specialiști recunoscuți de 

către MS în ” Managementul calității pentru laboratoarele de analize medicale”; 

 activitatea desfășurată ca  evaluator al Comisiei de evaluare a spitalelor; 

 membru,  încă de la înființare,a Asociației Europene a Furnizorilor de Control Extern 

al Calității ( EQALM); 

 activitatea mea în domeniul medicinei de laborator ca doctor în medicină și Specialist 

European în Chimie Clinică și Medicina de Laborator ( EuSpLM); 

 schimbul de informații cu omologii europeni și internaționali din organizații 

profesionale și/ sau organizații non-profit științifice și academice în ceea ce privește 

pregătirea specialiștilor non-medici care lucrează în sistemul sanitar ; 
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 cărților pe care le-am scris și  publicat,  utile specialiștilor din sistemul sanitar; 

Este o mare bucurie să găsești întâmplător pe facebook poza  biroului unui specialist  pe 

care se află cartea mea mov” CATALOGUL ”. 

 Sigur că pot exista speculații că este un trucaj, dar dovada există că este o poză reală și 

există colegii mei care știu că le este foarte utilă în munca din laborator.. 
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 organizarea/ co- organizarea a peste 12 evenimente științifice naționale și internaționale 

(conferințe, simpozioane etc.); 

 coordonarea, ca formator de formatori a peste 140 de cursuri adresate specialiștilor din  

laboratoarele  medicale; 

 redactarea ca autor / co-autor a peste 24 de articole publicate în reviste ISI, indexate de BDI 

(Baze de date internaționale); 

 redactarea ca autor / co-autor a peste 40 de articole științifice din care 24 în domeniul asigurării 

și controlului calității în laboratoarele medicale; 

 participarea la peste 80 de evenimente științifice naționale și internaționale (2004 – prezent). 

 

 dezvoltarea și susținerea recunoașterii studiilor  membrilor OBBCSSR, rol activ care 

a fost recompensat de către Ministerul Educației Naționale, Centrul Național de 

recunoștere și echivalare a diplomelor ( CNRED) prin certificatul de apreciere pe care 

l-au acordat OBBCSSR în noiembrie 2019 în timpul mandatului meu actual de 

președinte-reprezentant legal al OBBCSSR.- vezi FOTO. 
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Nivelul de calificare al membrilor OBBCSSR a fost și este preocuparea mea constantă încă de 

la inițierea Proiectului Legii de reglementare a exercitării profesiilor de biochimist/ biolog/ 

chimist în sistemul sanitar din România  care a devenit Legea 460/2003, înființarea OBBCSSR 

în 24.04.2004 și funcționarea OBBCSSR din 2004-prezent. 

În Legea 460/2003 nivelul de calificare al membrilor OBBCSSR este licența în BBC 

plus ”competența de a efectua analize de laborator” ( un masterat, după anul 2011 cînd a apărut 

art. 154 al Legii 1/ 2011) plus SPECIALIZAREA de 4 ani conform art.12 al Legii 460/2003. 

Specializarea de 4 ani a membrilor OBBCSSR nu a fost încă organizată de către MS similar 

specializării medicilor și farmaciștilor, prin Hotărâre de Guvern, dar nu este o faptă imputabilă 

mie, ca președinte al OBBCSSR, deoarece numai Ministerul Sănătății și Guvernul României 

pot organiza specializarea membrilor OBBCSSR prin Hotărâre de Guvern. 

Preocuparea mea constantă privind nivelul de calificare al membrilor OBBCSSR are la bază 

faptul că membrii OBBCSSR încadrați pe funcțiile  de biochimist, biolog și chimist  din cadrul 

laboratoarelor din sistemul sanitar  desfășoară o activitate pentru pacient. 

Aprox. 80% dintre diagnosticele medicale și stabilirea conduitei terapeutice sunt efectuate de 

către medicii clinicieni pe baza rezultatelor analizelor medicale efectuate de către specialiști în 

laboratoare, 2/3 dintre aceștia fiind biochimiști, biologi și chimiști, membri activi ai OBBCSSR 

cu certificat de membru vizat anual. 

Diagnosticul de laborator al COVID-19 a demonstrat legitimitatea preocupării mele 

constante pentru NIVELUL DE CALIFICARE al membrilor OBBCSSR fără de care nu 

poate exista un diagnostic corect. 
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Profesiile de biochimist, biolog și chimist nu sunt reglementată la nivelul UE prin 

Directivă sectorială așa cum sunt reglementate profesiile de medic, asistent medical, 

farmacist. 

Fiecare țară are propriile reglementări naționale și în acest sens: 

 am purtat discuții și corespondență  ( în engleză, pentru știința  membrului 

OBBCSSR TM) cu reprezentanți ai organizațiilor europene și internaționale de 

profil, ai Parlamentului European,ș.a.pentru a ARMONIZA pregătirea 

specialiștilor non-medici din statele membre ale UE 
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- am scris cartea 
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și broșura  
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Am participat la întâlniri internațonale pentru a promova nivelul de calificare adecvat 

al tuturor specialiștilor din laboratoarele de analize medicale din întreaga lume având 

în vedere importanța rezultatelor analizelor medicale pentru pacient. 
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În data de 22 mai 2019 a avut loc la Barcelona întânirea reprezentanților naționali la European Federation 

in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). 

Am participant 21 dintre cei 40 de reprezenanți naționali la EFLM pentru a discuta stadiul armonizării 

pregătirii specialiștilor în Chimie Clinică și Medicină de laborator.  

Procesul armonizării pregătirii tuturor specialiștilor din laboratoarele în cadrul Uniunii Europene 

este un proces greoi datorită eterogenității situațiilor din fiecare stat membru al UE din punct de vedere al 

: pregătirii, denumirii calificării, atribuțiilor de la locul de muncă, existenței/ inexistenței reglementării 

naționale a profesiei/profesiilor, autoritățile competente din fiecare stat, ș.a.  

În calitate de reprezentant al României la EFLM am informat EFLM despre înregistrarea 

biochimișilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar din România în Registrul Profesiilor 

 ( RegProf) al Comisiei Europene ( CE) cu un nivel de calificare actual de 9 ani ( licența plus 

master plus specializare de 4 ani) prevăzut în Legea 460/2003 corespunzător lit.e) art.11 al Directivei 

Europene 36/2005.  
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În anul 2019 reprezentanți naționali au informat că în unele state membre ale UE profesioniștii ne-medici 

din sistemul sanitar ( ex. din Olanda) nu au o legislație națională și că unele  state în care există legislație 

națională privind biologii, chimiștii și biochimiștii din sistemul sanitar aceasta  nu este respectată ( ex. 

Grecia).  

 

 

În 2019 la Barcelona IFCC  mi-a acceptat prezentarea posterului ”Laboratoarele de analize medicale din 

România furnizează rezultate de calitate ” în care am demonstrat că unul dintre factorii care au condus 

la creșterea calității rezultatelor analizelor medicale din România în perioada 2008-2018  este nivelul 

ridicat de pregătire și profesionalismul personalului din laboratoarele de analize medicale din România 

dintre care 2/3 sunt biochimiști, biologi și chimiști. 
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În mesajul președintelui IFCC prof.dr. Khosrow ADELI către președintele OBBCSSR, Dr. 

CONSTANȚA POPA a menționat că “acesta poate fi un foarte folositor Ghid pentru 

laboratoarele din întreaga lume”. 

 

“This can be a very helpful guide for laboratories around the world. If you agree, we will 

add a link to this document on our IFCC website (under the IFCC Information Guide to COVID-

19). Here is a link to the IFCC webpage: 

https://www.ifcc.org/ifcc-news/2020-03-26-ifcc-information-guide-on-covid-19/” 

 

5.AM REUȘIT! să devenim membru afiliat din partea Romaniei la IFCC; Această reușită a 

fost posibilă urmare a activității deosebite depuse împreună cu secretarul general al 

OBBCSSR, dna biochim. Med. princ. Dorina Popa 
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6.AM REUȘIT! să devenim membru afiliat din partea Romaniei la EFLM (Federatia Internationala 

de Chimie Clinica si Medicina de Laborator); Această reușită a fost posibilă urmare a activității 

deosebite depuse împreună cu secretarul general al OBBCSSR, dna biochim. Med. princ. Dorina 

Popa 
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Urmare a preocupării mele constante pentru nivelul înalt de calificare al membrilor 

OBBCSSR, am putut informa EFLM că membrii OBBCSSR îndeplinesc condițiile de 

calificare impuse de Federația Europeană de Chimie Clinică și Medicină de Laborator 

(EFLM)  

 

 

 

 

și se pot înscrie în Registrul European al Specialiștilor în Chimie Clinică și Medicină de 

Laborator – EC 4  
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În urma transmiterii documentelor doveditoare ale corespondenței nivelului de calificare 

al membrilor OBBCSSR cu nivelul de calificare solicitat de EFLM  conform Tematicii 

European Syllabus 2018, mai mulți colegi, printre care și eu, am aplicat la EFLM și am 

fost înregistrați în Registrul European al al Specialiștilor în  Medicină de Laborator – EC 

4 ca EuSpLM. 
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7.AM REUȘIT! să înființăm din nou  la Judecătorie Sindicatul MedicalBBC al membrilor 

OBBCSSR; 

Este a doua reușită de înființare a unui sindicat al membrilor OBBCSSR Sindicatul 

MedicalBBC al cărui Statut eu l-am scris, sigla este tot concepția mea. 

Funcționarea Sindicatului MedicalBBC depinde însă de organizarea națională a acestuia, 

alegerea organelor naționale de conducere , înregistrarea la Ministerul Muncii și multe alte 

etape legale care trebuie parcurse pentru ca Sindicatul MedicalBBC să poată lupta pentru 

drepturile salariale ale membrilor OBBCSSR. 

Eu am prin lege interdicția de a ocupa o funcție în sindicat deci colegii interesați sunt rugați să 

facă funcțional și puternic Sindicatul MedicalBBC al membrilor OBBCSSR; 
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8. AM REUȘIT! Retragerea de pe site www.ms.ro a Proiectului Legii profesiilor din sănătate 

în care la Titlul nostru corespunzător, nivelul nostru actual de calificare din Legea 460/2003 

( licența plus competența plus specializarea de 4 ani conform art. 12 al Legii 460/20030 a fost 

redus numai la licența ( 3 ani după anul 2007). 

Este cu certitudine reușita cu care mă mândresc cel mai mult deoarece viitoarea Lege a 

profesiilor din sănătate este Legea care va înlocui actuala noastră Lege 460/2003 de 

reglementare a exercitării profesiilor de biochimist/ biolog/ chimist în sistemul sanitar din 

România și va stabili NIVELUL DE CALIFICARE al membrilor OBBCSSR. 

NIVELUL DE CALIFICARE al membrilor OBBCSSR este important pentru că stabilește 

IERARHIA din laboratoare și implicit SALARIZAREA membrilor OBBCSSR atât în sistemul 

sanitar public cât și în sistemul sanitar privat. 

Aceeptarea de către membrii OBBCSSR a unui NIVEL DE CALIFICARE numai de licență 

( 3. 4.5 sau șase ani la fără frecvență)  FĂRĂ actualele cerințe din Legea 460/2003: 

- art.1,alin (1) -  ” competența de a efectua analize de laborator” care este dată după anul 2011 

conform ary.154/ Legea 1/ 2011 de absolvirea unui program de master profesional; 

-  art. 12 – specializarea de 4 ani finalizată cu examen național organizat de MS , 

ne va schimba negativ actuala IERARHIE din laboratoare stabilită prin actualul nivel de calificare 

din Legea 460/2003. 

Le mulțumesc celor peste 700 de tineri colegi de la București, mai ales din laboratoare private,  

care au participat la Adunarea de dare de seamă și alegeri a filialei OBBCSSR București și care 

au înțeles că trebuie să mențină actualul  nivel de calificare din Legea 460/2003 ( licența plus 

masterat plus specializare de 4 ani) dacă vor o salarizare decentă conform IERARHIEI. 

Asistenții medicali licențiați cu licența de 3 ani la MEDICINĂ, cu drept de masterat și 

doctorat dar FĂRĂ a avea  în acest moment obligativitatea legală a  nivelului nostru  de 

calificare, sunt în acest moment cu un nivel de calificare inferior membrilor OBBCSSR ceea 

ce ne permite păstrarea IERARHIEI în laboratoare. 

Viitoarea Lege  a  profesiilor din sănătate este de importanță crucială pentru membrii 

OBBCSSR ale căror profesii sunt reglementate în acest moment de Legea nr. 460/2003 

deoarece va stabili nivelul de calificare al membrilor OBBCSSR: 

 numai licența (3 ani după anul 2007 ca și asistenții medicali licențiați) sau  

 licența plus ”competența” - program de master  plus specializare de 4 ani  (total  9 ani de studii) 

conform actualei legi de reglementare Legea nr. 460/2003 ceea ce va  permite membrilor 

OBBCSSR păstrarea IERARHIEI actuale în laboratoare între medic (10 ani de studii medicale- 6 

ani licența plus specializare de 4 ani) și asistentul medical licențiat (3 ani licența la medicină). 

Viitoarea lege  a  profesiilor din sănătate  cu capitolul privind exercitarea profesiilor de 

biochimist, biolog și chimist va înlocui Legea nr. 460/2003 are ca miză nivelul de calificare 

al fiecărei profesii din laborator  și IERAHIA din laborator (în sistemul sanitar public 

IERARHIA= salariu) . 

Proiectul  de lege  privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate publicat pe site 

www.ms.ro în data de 06.12.2017  în vederea dezbaterii publice avea scăzut numai la licență 

(care este 3 ani după anul 2007) nivelul de calificare actual de 9 ani  din Legea de reglementare 
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Legea nr. 460/2003 (licența plus ”competența” program de master plus SPECIALIZARE 4 ani 

conform art. 12 din Legea nr. 460/2003. 

 Un nivel de calificare numai  licență (care este 3 ani după anul 2007) al membrilor OBBCSSR 

este identic cu cel al asistenților medicali licențiați care au licența de 3 ani la medicină fapt ce 

ar conduce la schimbarea IERARHIEI în laboratoare -  biochimiștii, biologii și chimiștii SUB 

asistenții medicali licențiați. 

 În data 10.04.2017 pe site-ul www.psd.ro a apărut  Proiectului Legii Salarizării unitare în 

sistemul public devenit Legea-cadru nr.  153/2017 care a intrat în vigoare la 1 martie 2018 în 

care coeficientul de IERARHIZARE/ salarizare  corespunzător funcției de bază a unui biolog 

/ chimist / biochimist din sistemul sanitar  este 1.63 SUB cel de 1.67 al asistentului medical 

licențiat!!! (SÎC!) 

A devenit în acest fel  EVIDENTĂ legătura dintre scăderea nivelului de calificare numai la 

licență  (3 ani după anul 2007) al membrilor OBBCSSR în Proiectul  de Lege  privind 

exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate publicat pe site www.ms.ro în data de 06.12.2017  

în vederea dezbaterii publice și 

scăderea coeficientului de IERARHIZARE/ salarizare  corespunzător funcției de bază a unui 

biolog/ chimist/ biochimist din sistemul sanitar  este 1.63 SUB cel de  1.67 al asistentului 

medical licențiat în  

Legea salarizării unitare în sistemul public nr.  153/2017 care a intrat în vigoare la 1 martie 

2018. 

 În legea salarizării din anul 2010, Legea – cadru nr.  284/2010  coeficientul de 

IERARHIZARE/ salarizare  corespunzător funcției de bază a unui biolog/ chimist/ biochimist 

din sistemul sanitar  este 3.19 PESTE cel de 3.04 al asistentului medical licențiat deci în Legea 

– cadru nr. 153/2017 membrii OBBCSSR au pierdut un drept câștigat garantat de Constituție 

deoarece a scăzut IERARHIA din laboratoare, a scăzut salariul membrilor OBBCSSR din 

sistemul sanitar public, drept câștigat conform Constituției. 
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În Proiectul Legii profesiilor din sănătate care fost timp de doi ani  în transparență decizională 

pe site www.ms.ro  nivelul nostru de calificare actual - licență plus masterat plus specializare 

de 4 ani conform art.12 al Legii 460/2003 - A FOST REDUS NUMAI la licență (3ani dupa 

anul 2007). 

 

 

 

 

 
 

 

În data de 14.12.2017  și în data de 18.12.2017 după publicarea în 06.12.2017 pe site 

www.ms.ro a noii Legi a profesiilor din sănătate, OBBCSSR a depus și redepus la Ministerul 

Sănătății (în termenul legal conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională) 

Punctul de vedere și Propunerile privind Proiectul de Lege privind exercitarea profesiilor în 

sistemul de sănătate atrăgând atenția că nivelul de calificare al membrilor OBBCSSR propus 

în proiectul de lege este inferior actualului nivel de calificare din Legea nr. 460/2003 și încalcă 

principiul dreptului câștigat garantat de Constituție. 

 În perioada 19.12.2017-18.11.2019 OBBCSSR a depus oficial la Ministerul Sănătății 23 de 

adrese, petiții, solicitare de audiență, memorii, două scrisori deschise cu revenire  privind  

exercitarea profesiilor de biolog, chimist și biochimist în sistemul sanitar. 

Organizația profesională a  primit răspunsuri de la Ministerul Sănătății în aceeași zi, respectiv 

în data de 18.05.2018,  ora 13:08 la TOATE cele 17 adrese și reveniri la adrese trimise de către 

OBBCSSR la Ministerul Sănătății în perioada 19.12.2017 – 11.05.2018 . 

 Legea nr. 460/2003, actuala lege de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist și 

biochimist în sistemul sanitar prevede și organizarea OBBCSSR, lege în baza căreia 

OBBCSSR are organe de conducere în exercițiu alese legal, democratic, conform Legii nr. 

460/2003 și Statutului OBBCSSR:  

- Consiliul Național (CN) – art.32, alin.2 și art. 33 din Legea nr. 460/2003, 
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- Biroul executiv, organul de conducere între ședințele naționale ordinare ale Consiliului 

Național -  art.34 și 35 din Legea nr. 460/2003; 

- președintele – Directorul General al Biroului Executiv care ”conduce întreaga activitate 

curentă a OBBCSSR”- art.46 și art 47. lit. f) din Statutul OBBCSSR. 

Organele de conducere în exercițiu alese legal, democratic, conform Legii nr. 460/2003 și 

Statutului OBBCSSR nu au fost invitate în anul 2017  la discuții cu reprezentanții MS 

privind Proiectul Legii profesiilor din sănătate. 

 

În data de 15. Dec. 2017, DUPĂ ce  în data de 6 dec. 2017 fusese postat pe site 

www.ms.ro Proiectul Legii profesiilor din sănătate și după ce în data de 07.dec. 2017 

organizația profesională OBBCSSR a primit pe e-mail proiectul Legii profesiilor din 

sănătate , am aflat dintr-o postare – vezi FOTO – că ” au participat de trei ori la discuții 

cu reprezentanții MS” un grup de bbc-iști. 

 

 

Un grup de biochimiști, biologi, chimiști au fost PE ASCUNS de OBBCSSR în 2017 de "trei 

ori" la discuții cu reprezentanții Ministerul Sănătății privind "profesiile" ajutați de liderul 

sindicatului Promedica 

Grupul de biochimiști, biologi, chimiști care a fost PE ASCUNS de OBBCSSR în 2017 

de "trei ori" la discuții cu reprezentanții Ministerul Sănătății ajutați de liderul 

sindicatului Promedica nu a fost pentru discuții privind salariile deoarece scrie foarte 

clar în postare ” revendicările noastre au fost revendicări de reglementare a profesiei”. 
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Cine a fost în grupul de biochimiști, biologi, chimiști care a fost PE ASCUNS de OBBCSSR 

în 2017 de "trei ori" la discuții cu reprezentanții Ministerul Sănătății ajutați de liderul 

sindicatului Promedica pentru ” revendicările noastre au fost revendicări de reglementare a 

profesiei”? 

 

Grupul de facebook ASOCIATIABBC ne răspunde la întrebare : 

- un bioog principal care are postarea, care nu este membru al OBBCSSR, care nu are 

ALP, care lucrează ca biolog la UMF Carol Davila București  

împreună cu  

- ” președintele de filială M R E A” 

 



 

  

[Autor] 57 

 

 

 

”Președintele de filială” M R E A a dat o declarație pe proprie răspundere semnată olograf că 

a fost ”în MS ” PE ASCUNS de OBBCSSR. 
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Presedintele sindicatului Promedica a recunoscut în instanță  sub juramânt  ca a fost la 

Ministerul Sănătății cu un grup de BIOCHIMIȘTI, BIOLOGI ȘI CHIMIȘTI. 

 
 

Din declarațiile celor trei reiese clar că grupul de biochimiști, biologi, chimiști care a fost 

PE ASCUNS de OBBCSSR în 2017 de "trei ori" la discuții cu reprezentanții Ministerul 

Sănătății ajutați de liderul sindicatului Promedica pentru ” revendicările noastre au fost 

revendicări de reglementare a profesiei” 

NU au fost împreună cu organizația profesională OBBCSSR încălcând astfel Legea 

460/2003 și Statutul OBBCSSR. 
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NICIUN biochimist, biolog, chimist din grupul de biochimiști, biologi, chimiști care a fost 

PE ASCUNS de OBBCSSR în 2017 de "trei ori" la discuții cu reprezentanții Ministerul 

Sănătății ajutați de liderul sindicatului Promedica nu poate spune ca a fost la Ministerul 

Sănătății pentru drepturi SINDICALE SALARIALE deoarece: 

 

 Dna. L. G. spune clar ca au fost pentru PROFESIE; 

 Dna. M.R.E.A și președintele Promedica spun clar că au fost în 2017 la Ministerul 

Sănătății în baza celor 43 de ani de experiență ai  dnei. M.R.E.A în PROFESIE; 

Dna M.R.E.A recunoaște în declarația sub semnătură olografă că a fost în 2017 la Ministerul 

Sănătății la elaborarea Titlului IX NUMAI cu licență de 3 ani identică cu asistenții 

licențiați. 

 

O anchetă ar trebui să stabilească ce angajat al Ministerului Sănătății și de ce, a acceptat  de 

"trei ori" la discuții cu reprezentanții Ministerul Sănătății grupul de biochimiști, biologi, 

chimiști ajutați de liderul sindicatului Promedica pentru ” revendicările noastre au fost 

revendicări de reglementare a profesiei” în timp ce există legal organizația profesională 

OBBCSSR care are reprezentanți legali aleși democratic.  

După ce organizația profesională  OBBCSSR a  primit răspunsuri de la Ministerul Sănătății în 

aceeași zi, respectiv în data de 18.05.2018,  ora 13:08 la TOATE cele 17 adrese și reveniri la 

adrese trimise de către OBBCSSR la Ministerul Sănătății, 3 delegații ale reprezentanților legali 

aleși democratic ai OOBBCSSR au participat la discuții cu reprezentanții Ministerului Sănătății. 
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Relația instituțională organizația profesională OBBCSSR – MS este acum o relație 

instituțională normală de colaborare finalizată cu documente oficiale inclusiv 

promisiunea că MS va ține cont de propunerile organizației profesionale OBBCSSR la 

elaborarea oricăror acte legislative privind profesiile membrilor OBBCSSR.  
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La prima  întâlnire  de la sediul MS în data de 04.07.2018   a unei delegații a OBBCSSR cu 

reprezentanții MS  pentru discutarea Titlului IX  al Proiectului de Lege privind exercitarea 

profesiilor în sistemul de sănătate reprezentantul Ministerului Sănătății a prezentat  membrilor  

Biroului Executiv al OBBCSSR – BExN (organul de conducere al OBBCSSR conform art. 34 

și 35 din  Legea nr. 460/2003) Propunerile înregistrate la  Ministerul Sănătății  de către biolog 

R C C în numele unui grup de 246 biochimiști, biologi și chimiști  de modificare a ”Titlului IX 

Profesia de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar”. 

Reprezentantul Ministerul Sănătății a solicitat membrilor BExN al OBBCSSR formularea în 

cadrul întâlnirii de la Ministerul Sănătății a unui punct de vedere privind propunerile grupului 

de ”semnatari” 246  biochimiști, biologi și chimiști.  

Membrii Biroului Executiv al OBBCSSR au refuzat să discute și să formuleze în cadrul 

întâlnirii din data de 04.07.2018 de la Ministerul Sănătății un punct de vedere privind 

Propunerile grupului de biochimiști, biologi și chimiști deoarece NU le cunoșteau, NU 

fuseseră aduse la cunoștința membrilor OBBCSSR, NU fuseseră aduse la cunoștința conducerii 

OBBCSSR, NU fuseseră dezbătute democratic în cadrul OBBCSSR, solicitând transmiterea 

lor OFICIALĂ la OBBCSSR pentru a fi dezbătute DEMOCRATIC în cadrul OBBCSSR în 

vederea prezentării unui punct de vedere oficial în urma dezbaterii democratice din cadrul 

OBBCSSR. 
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 Membrii Biroului Executiv Național – BExN, organul de conducere al OBBCSSR  între 

ședințele naționale ordinare ale OBBCSSR conform art. 34 și 35 din  Legea nr. 460/2003, au 

solicitat ca documentele primite la Ministerul Sănătății de la pârât să fie trimise oficial la 

OBBCSSR pentru a fi analizate și dezbătute în cadrul democratic al organizației profesionale 

OBBCSSR. Fapt care s-a și întâmplat.  

Propunerile înregistrate la  Ministerul Sănătății  de către biolog R C C în numele unui grup de 

246 biochimiști, biologi și chimiști  de modificare a ”Titlului IX Profesia de biochimist, biolog 

și chimist în sistemul sanitar”au fost primite OFICIAL de la Ministerul Sănătății de către 

reprezentantul legal al OBBCSSR doctor în medicină Constanța Popa pe adresa oficială de 

e-mail presedinte@obbcssr.ro în data de Mie 04.07.2018 ora 10:17 de pe adresa de e-mail 

@ms.ro  cu mențiunea ”Acest mesaj a fost trimis cu importanță Maximă  mesajul ”Buna ziua, 

Va trimit scanate materialele despre care am vorbit la sedintă, sunt foarte voluminoase si vor 

veni 3 emailuri. In cel mai scurt timpe va trimit si adresa oficiala. Rog confirmati primirea. 

Multumesc”  

și  trei e-mail-uri : 

 În primul e-mail a fost primit  Comunicat al CMR,  

 În cel de-al doilea e-mail a fost primit  o adresă ”Către MS , Centrul de Resurse Umane în Sănătate 

Publică, Domnei director general Gabriela Angheloiu”  având în partea stângă sus numele  scris de 

mână și o semnătură, înregistrare la Ministerul Sănătății la Registratura Generală cu nr. 32497 din 28.6. 

2018 .  

 În cel de-al treilea e-mail a fost primit  un memoriu cu titlul ” Memoriu  privind propunerile de 

modificare ale ”Legii privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 200/2004 și reprezentativitatea participării biologilor, biochimilștilorr și 

chimiștilor în comisiile tehnicie pe această lege” .” înregistrat cu nr. 25944/24.05.2018 la Registratura 

Generală a Ministerului Sănătății, dar înregistrat și la Cabinetul Ministrului Sănătății cu nr.5807 

24.05.2018. - urmată de pagini cu ”semnatari” și ”semnături”. 

 Ministerul Sănătății a trimis OFICIAL ”rugămintea de a fi analizate și de a formula un punct de 

vedere” față de  propunerile formulate de un grup de ”semnatari” 246 de biologi, biochimiști și 

chimiști față de Proiectul de ”Lege privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 200/2004” reprezentantului  legal al OBBCSSR doctor în 

medicină Constanța Popa  adresa nr. 25944/32497 / 4 iulie 2018 a Centrului de Resurse Umane în 

Sănătate Publică semnată de doamna director general în data de 06.07.2018 cu nr. de intrare la 

OBBCSSR  737/06.07.2018.  

 Analiza documentelor depuse de către biolog RCC  la Ministerul Sănătății și primite oficial de la 

Ministerul Sănătății de către reprezentantul legal al OBBCSSR dr. Constanța Popa cu ”rugămintea de 

a fi analizate și de a formula un punct de vedere” a scos la iveală faptul  că: 

 

6.1.Ambele Memorii depuse de către biolog RCC  la Ministerul Sănătății  sunt semnate de către 

ACEEAȘI  246 biologi, chimiști și biochimiști care au fost declarați de către biolog RCC  că au 

semnat atât Adresa cu nr. 32497 din 28.6. 2018 cât și Memoriul înregistrat cu nr. 

25944/24.05.2018.  
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6.2.Biolog R C C  și-a asumat Ambele Memorii depuse  la Ministerul Sănătății ca ACEEAȘI 

persoană ”Biolog R C C Tel….. email memoriuBBC@yahoo.com” și paginile cu 

semnăturile ”semnatarilor”, deci:  

 

6.2.1 Biolog R C C  și-a asumat  conținutul  Memoriului  cu nr. 32497 din data de 28.6. 2018 care 

pe prima  pagină  la ”Titlul IX capitolul I”  propunerea  ”SAU se constituie  două organizații  

profesionale independente: (i) Colegiul Biochimiștilor și Biologilor Medicali (CBBM) și (ii) 

Colegiul Chimiștilor Medicali(CCM)” consecință juridică care se poate realiza numai cu 

scindarea / reorganizarea actualei organizații profesionale OBBCSSR care îi are ca membri 

pe toți biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar înregistrați în Registrul Unic 

Național deținut de OBBCSSR conform art. 25 din Legea nr. 460/2003 și pe care biolog RCC  

trebuia să îi consulte conform Statutului OBBCSSR art. 16, lit. (f) ”să supună dezbaterii în 

interiorul corpului profesional a oricărei probleme are legătură cu exercitarea profesiei”. 

 

 
 

 

 

6.2.2 Biolog R C C  și-a asumat conținutul  Memoriului înregistrat cu nr. 25944/24.05.2018 la 

Registratura Generală a Ministerului Sănătății înregistrat și la Cabinetul Ministrului Sănătății 

cu nr.580724.05.2018 în care:  

o  biolog R C C  face afirmațiile defăimătoare, mincinoase  și manipulatoare,  acuzații grave 

nedemonstrate, fără dovezi  la adresa președintelui OBBCSSR 

 ”Ne exprimăm reticența față de disponibilitatea doamnei Constanța Popa spre o 

abordare europeană” (paragraful 2 al memoriului) 
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 ”ne-au adus în situația să-i solicităm demisia” (ultima frază din paragraful 2 al 

memoriului) 

 ”Introducerea în rândul organizației profesionale a absolvenților de facultăți care 

nu sunt acoperiți de un curriculum de medicină de laborator, cum ar fi absolvenți 

ai facultăților de: Horticultură, Piscicultură, Petrochimie sau din industria textilei” 

(pct. 3 al memoriului) 

 a creat ”numeroase mono-specialități care nu sunt în concordanță cu EC4 European 

Syllabus, care de fapt are la bază un trunchi comun de discipline urmate de facultăți 

de medicină sau științe ce creează o multispecializare pe baza competențelor 

obținute și în cadrul Masteratelor profesionale” (pct. 4 al memoriului) 

 ”Tendința de monopol asupra tuturor activităților prin participarea în toate 

comisiile de la cele profesionale până la discuțiile cu sindicatele”(pct. 5 al 

memoriului) 

 a îngrădit ”dreptul de exprimare prin amenințarea celor care își exprimă opinii 

divergente, cu introducerea în comisii de disciplină pe motivul afectării imaginii 

organizației profesionale” (pct. 6 al memoriului); 

o biolog R C C  nu prezintă în Memoriul înregistrat cu nr. 25944/24.05.2018 nicio propunere 

la Legea profesiilor în  sistemul de sănătate, așa cum este titlul Memoriului; 

 

o biolog R C C  solicită Ministerului Sănătății  analizarea ”posibilității unui  dialog (NB. cu 

Ministerul Sănătății)  ”asupra Titlului IX și cu reprezentanții celor 246 de semnatari ai 

acestui memoriu”.  

 

 

6.2.3  biolog R C C  și-a asumat  cei ”246 de semnatari”  ai ambelor Memorii: Memoriul  cu nr. 

25944/24.05.2018 32497  și Memoriul cu nr. 32497 din 28.6. 2018, ”Semnatarii Memoriului 

(246 biologi, chimiști și biochimiști)”.  

Nicio semnătură dintre cele 246 de semnături depuse de către biolog R C C  nu este 

dată de către colegii săi pe o pagină al cărei titlu corespunde cu solicitările depuse de 

către  biolog  RCC la Ministerul Sănătății. 

6.2.4  biolog R C C  și-a asumat  cele ”246 de semnături” din paginile care urmează paginii cu 

titlul ”LISTE SEMNĂTURI PENTRU SOLICITAREA DEMISIEI DOAMNEI 

CONSTANȚA POPA DIN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL OBBCSSR” depuse ”împreună 

cu” Adresa – memoriu nr. 25944/24.05.2018 cu titlul ”MEMORIU Privind propunerile de 

modificare ale Legii privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și 

calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România și reprezentativitatea 

participării biologilor, biochimiștilor și chimiștilor în comisiile tehnice pe această lege”  

înregistrată cu nr. 25944/24.05.2018 la Registratura Generală a Ministerului Sănătății dar 

înregistrat și la Cabinetul Ministrului Sănătății cu nr. 5807/ 24.05.2018   urmată de 31 de  

pagini numerotate de mână în stânga sus a paginii  de la 1 la 31. 

6.2.5 biolog R C C  și-a asumat  faptul că nicio pagină depusă de către pârât la Ministerul 

Sănătății  pe care au ”semnăturile” ”semnatarii” Memoriului  cu nr. 25944/24.05.2018   

nu are titlul IDENTIC cu titlul  Memoriului  înregistrat de către pârât la Ministerul Sănătății 

cu nr. 25944/24.05.2018 la Registratura Generală a Ministerului Sănătății dar înregistrat și la 
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Cabinetul Ministrului Sănătății cu nr.5807 24.05.2018 cu titlul ” Memoriu  privind 

propunerile de modificare ale ”Legii privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate 

și pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 și reprezentativitatea participării 

biologilor, biochimiștilor și chimiștilor în comisiile tehnicie pe această lege” deci titlurile 

paginilor cu cele 246 de semnături sunt diferite de titlul Memoriului cu nr. 

25944/24.05.2018. 

6.2.6 biolog R C C  și-a asumat  faptul că NICIUNUL dintre cei 246 biologi, chimiști și 

biochimiști ”semnatari” cu ”semnăturile” depuse la Ministerul Sănătății ”împreună cu 

Memoriul nu a semnat afirmațiile și solicitarea analizării de către Ministerul Sănătății 

a posibilității ”unui dialog asupra Titlului IX și cu reprezentanții celor 246 de semnatari ai 

acestui memoriu” depuse de către biolog R C C    la Ministerul Sănătății și asumate   

ca ”Biolog R C C”. 

6.2.7 biolog R C C și-a asumat  faptul că  nu are temei legal să solicite Ministerul Sănătății ”și 

reprezentativitatea participării biologilor, biochimilștilorr și chimiștilor în comisiile tehnice 

pe această lege” deoarece adresa  depusă la Ministerul Sănătății cu nr. 32497 din 28.6. 2018 

și asumată ca ”Biolog R C C Tel ………. email memoriuBBC@yahoo.com” deși are 

titlul  ”Propuneri de modificare a Titlului IX” nu conține nicio propunere de modificare 

legislativă  a Legii profesiilor din sănătate! și nicio semnătură a colegilor membri ai 

OBBCSSR nu a fost dată de către membri OBBCSSR pentru a solicita Ministerului 

Sănătății ”și reprezentativitatea participării biologilor, biochimiștilor și chimiștilor în 

comisiile tehnice pe această lege.” 

6.2.8  biolog R C C și-a asumat  textul Memoriului  cu nr. 25944/24.05.2018  depus la Ministerul 

Sănătății împreună cu ”246 de semnături ” deci  și-a asumat nu numai ”semnatarii” de pe 

paginile depuse la Ministerul Sănătății  ci și ”semnăturile” semnatarilor (reale sau false). 

 

În   Registrul Unic Național  al membrilor  OBBCSSR  deținut legal de către organizația 

profesională OBBCSSR conform art.25 al Legii nr. 460/ 2003 există înregistrat un singur 

Biolog R C C  deci nu există dubii asupra persoanei biolog care a depus și și-a asumat 

depunerea celor trei documente la MS:   

 

Memoriul nr. 25944/24.05.2018     

Memoriul nr. 32497 din 28.6. 2018 

Pagina a doua   cu cei ”246 de semnatari”  și  prima pagină care  în antet ”246 de semnături   

deci biologul R C C și-a asumat  ”semnăturile”  depuse la Ministerul Sănătății  ale membrilor  

activi ai OBBCSSR. 

Lista numerotată de mână (26) are semnăturile a 62 de  ”semnatari” dintre care 29 de 

”semnatari”   au declarat  că au semnat o listă fără antet care a circulat printre Biochimiștii, 

Biochimiștii și Chimiștii prezenți la Protestul de la Ministerul Muncii, memoriu Guvern, pentru 

salarizare deci titlul listei 1 depusă la MS și asumată de către pârât este falsificat deoarece 29 

dintre cei 62 de ”semnatari” au declarat alte scopuri ale semnăturilor date de către ei, NU scopul 

din titlul listei (1) ( scris de mână (26). 
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Adevarul despre ”semnăturile”semnatarilor, membri activi ai OBBCSSR 
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În urma inadvertențelor constatate  în  documentele depuse la Ministerul Sănătății, în data de joi, 5 iulie 

2018, după primirea în data de 04.07 2018 pe e-mail oficial de la Ministerul Sănătății  a celor trei 

documente ”cu rugămintea de a fi analizate” OBBCSSR a trimis de pe adresa de e-mail   

consilier.juridic@obbcssr.ro   un e-mail tuturor membrilor OBBCSSR cu titlul  ”OBBCSSR - confirmarea 

semnaturii dvs. pe un Memoriu depus la MS privind Titlul IX” informând membrii OBBCSSR că  

 

”Singurul amendament nou propus de dvs. în Memoriul de modificare a PL -Titlul 

IX  (depus în numele dvs. de dnul C R  la MS) este scindarea OBBCSSR în două colegii:  

(1. Colegiul Biochimiștilor, Biologilor Medicali  și 2. Colegiul Chimiștilor Medicali” 

trimițând membrilor OBBCSSR atașate și documentele primite oficial de la Ministerul 

Sănătății). 

 

 Juriștii angajați ai OBBCSSR au trimis pe e-mail membrilor OBBCSSR  atașată lista cu 

semnături din  filiala  exact așa cum OBBCSSR a primit-o de la Ministerul Sănătății, pentru a  

comunica care este situația semnăturii membrilor OBBCSSR  pe tabel: 

 ” 
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 Eu am semnat acest Memoriu depus în numele meu de dl.C R la Ministerul Sănătății și îl susțin, 

inclusiv scindarea OBBCSSR; 

 Eu nu am semnat acest Memoriu depus în numele meu de dl.C R la Ministerul Sănătății; 

 Eu am semnat un memoriu/ lista de prezență la protestul de la MM privind salarizarea,  dar nu am 

semnat  aceste prevederi;” 

OBBCSSR a solicitat răspunsurile membrilor până pe data de 09.07.2018 menționând 

că  ”Dacă toate semnăturile sunt reale și dvs. doriți scindarea OBBCSSR astfel încât biologii, 

biochimiștii și chimiștii din același laborator să facă parte din organizații profesionale 

diferite vom consulta toți membrii OBBSSR”   adică toți cei 3500 de membri ai OBBCSSR își 

vor spune democratic opinia despre scindarea OBBCSSR. 

 

Membrii OBBCSSR au trimis la OBBCSSR e-mailuri și declarații pe propria răspundere în perioada 4 

iulie 2017 – 12.03.2020 în care au comunicat situația reală a semnăturii lor pe paginile depuse de către 

pârât la Ministerul Sănătății și asumate de către biolog RCC. 

 

81 dintre cei 239 de membri cu semnăturile pe paginile depuse  la Ministerul Sănătății și 

asumate de către  biolog RCC au trimis la sediul OBBCSSR declarații semnate olograf și e-

mailuri că nu au semnat propunerile depuse  la Ministerul Sănătății și asumate de către  biolog 

RCC și nu doresc scindarea OBBCSSR în două Colegii profesionale independente.  

 

În  Memoriu cu nr. 32497/28.06.2018 depus la Ministerul Sănătății,  asumat de către  biolog  

RCC și recunoscut  la interogatoriul de la Judecătoria Sectorului 2 București își ASUMĂ 

explicit semnăturile celor ”246 de biologi, biochimiști și chimiști care au solicitat acest lucru 

doamnei ministru Sorina Pintea în Memoriul cu nr. 25944/24.05.2018” dar 81 de membri activi 

ai OBBCSSR, colegi cu  biolog RCC,   dintre cei 246 de ”semnatari” au declarat: 

- 12 membri activi ai OBBCSSR că au semnăturile falsificate pe paginile depuse, asumate și 

recunoscute sub jurământ de către biolog RCC; 

Semnăturile declarate sub semnătură olografă falsificate ale celor 12 membri activi ai 

OBBCSSR din județele Argeș (1), Constanța (2), Dolj (9) se află depuse la Ministerul Sănătății 

și asumate t pe lista 26 poziția 62, pe  tabelul 2 pozițiile 8 și 9, pe tabelul 8 pozițiile 3 și 4, pe 

tabelul 13 pozițiile 3,13,14,15, 17, 21,22, deci cei 12 membri activi ai OBBCSSR nu au semnat 

nici lista 2, pagina (26) cu titlul scris de mână ”ADEZIUNE PENTRU DEMISIA 

CONSTANȚEI POPA” și nu au semnat tabelele 2,8 și 13 cu titlul scris la calculator ”Tabel 

nominal pentru solicitarea demisiei Constanța Popa din funcția de președinte al OBBCSSR” 

pentru că semnăturile lor sunt FALSE / falsificate. 

 

45 de membri activi ai OBBCSSR au semnăturile depuse la Ministerul Sănătății  pe diferite tabele 

cu titlul scris la calculator ” ”Tabel nominal pentru solicitarea demisiei Constanța Popa din funcția 

de președinte al OBBCSSR” dar cei 45 de membri activi ai OBBCSSR au declarat sub semnătură 

olografă sau pe e-mail că NU au semnat ”Tabel nominal pentru solicitarea demisiei Constanța Popa 

din funcția de președinte al OBBCSSR” ci au semnat pentru ”prezența la protest”, ” o listă fără 

antet”, ” o listă fără antet care a circulat pe WhatsApp, ” am semnat pentru salarizare”, etc. - 

conform declarațiilor celor 45 de membri activi și centralizate de OBBCSSR în tabelul 
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”CENTRALIZAREA declarațiilor cu ce au semnat membrii OBBCSSR versus ce ”capete de table”  au 

listele și cele 31 de tabele pe care se află semnătura lor” . 

biolog RCC a făcut  afirmații pe grupul de socializare ”ASOCIAȚIABBC” că ” Am spus și 

repet, nu am făcut nici un fals, nu am depus liste cu semnături false ori cu capete de tabel 

modificat” dar realitatea și dovezile îl contrazic : 

 

 NICIO pagină depusă, asumată și recunoscută în instanță NU conține capetele de tabel menționate  pe 

grupul de Facebook ASOCIAȚIABBC: 

- în data de 12 februarie 2018 C R a postat capătul de tabel .. 

- în data de 9 februarie  2018 CR a  postat  capătul de tabel .....  și a solicitat  ”să îl listați și să vă 

scrieți numele clar și semnătura, apoi îl pozați și  îl trimiteți pe e-mail” (fără a menționa adresa de 

e-mail). 

- În data de 5 aprilie 2018 C R a anunțat   protestul organizat în fața Ministerului Muncii în 20 aprilie 

2018 și  a postat capătul de tabel ”Tabel nominal cu bbc iștii care participă la Protestul din fața 

Ministerului Muncii în data de 20.04.2018” 

Nume/ prenume/ Localitate/ Semnătură-  

 

 

 Pagina cu Titlul ”ADEZIUNE PENTRU DEMISIA CONSTANȚEI POPA” scris de mână cu litere mari 

pe pagina cu numărul 26 neîncercuit scris de mână  nedatată este pe:  

  

- o pagină pe care este scris de mână ”lista 1” cu nume de la poz. 1 la poz. 22, 22 de nume scrise de 

mână și 22 de semnături ,  la poziția 1 se află și  și semnătura RCC ;  

- o pagină pe care este scris de mănă ”lista 2”, nedatată,   cu  nume/ prenume  scrise de mână de la 

poziția 23 la poziția 49 ( probabil continuarea pagini pe care este scris de mănă ”lista 1” ) 

 

Membrii activi ai filialei OBBCSSR București ……cu certificat de membru Seria B nr. ….. 

poz. 49 pe lista 2 depusă  la Ministerul Sănătății și …… cu certificat de membru Seria B nr……  

poz. 47 pe lista 2 depusă  la Ministerul Sănătății au dat declarații sub semnătură olografă în 

care au menționat că ”am ajuns la acel miting din greșeală, crezând că e mitingul organizat de 

OBBCSSR (NB – care se desfășura în fața sediului Ministerului Sănătății), ” am semnat o 

singură dată acea listă, ca act de prezență”  ceea ce demonstrează că este falsificat titlul listei 

2 ”ADEZIUNE PENTRU DEMISIA CONSTANȚEI POPA” deoarece cei  doi membri ai 

OBBCSSR  au semnat ”ca act de prezență” ”la acel miting”. 

 

Membrul activ al filialei OBBCSSR ……, doamna……, certificat  seria VS nr. ….. eliberat în 

data de 18.09.2019 - poziția 37 de pe lista 2  a declarat sub semnătură olografă că  ”am 

semnat doar pentru participarea la miting/protest, pentru nedreptățile legate de legea 

salarizării unitare”  dar semnătura dânsei se află  sub  titlul ”Adeziune pentru demisia 

Constanței Popa”  ceea ce demonstrează că titlul listei 2 este falsificat ceea ce demonstrează 

că biolog RCC  a depus liste cu semnături false ori cu capete de tabel modificat”. 

 

Declarațiile membrilor activi ai OBBCSSR că au semnat prezența la protest/ miting 

demonstrează că realitatea îl contrazice pe biolog RCC  deoarece titlul listelor 1 și 2 nu coincide 
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cu declarațiile  membrilor activi ai OBBCSSR pentru ce au dat semnătura lor, deci sunt 

falsificate titlurile listelor 1 și 2. 

 

 pagină  fără titlu (nu se cunoaște scopul pentru care au fost date cele 13 semnături de pe această 

pagină),  cu nume/ prenume  scrise de mână de la  poziția 50 la poziția 62  cu semnătură după fiecare 

nume/ prenume scris de mână care sunt probabil în continuarea listelor 1 și 2; 

 

 Poziția 59 de pe o pagină  fără titlu depusă la Ministerul Sănătății este a membrului  activ al  

filialei OBBCSSR …………….. cu o linie aparent de radiere,  la subsolul paginii scrie de 

mână (probabil  tot de către funcționarii Ministerului Sănătății? ca și la pagina pe care este scris 

de mănă ”lista 1”, numărul 26 neîncercuit, deoarece pare a fi același scris) ”cei radiați se 

regăsesc  și  în tabele ” dar numele/ prenumele și semnătura membrului  filialei OBBCSSR 

……………nu se regăsește pe niciun tabel dintre cele primite oficial pe e-mail de la 

Ministerului Sănătății de către reprezentantul OBBCSSR.  

Membrul activ al  filialei OBBCSSR ………..a declarat în comentarii făcute pe grupul  de 

socializare asociațiabbc că se bucură că s-a aflat adevărul privind semnăturile falsificate . 

 

Poz. 55 de pe o pagină   fără titlu depusă de către biolog RCC  la Ministerul Sănătății este a 

membrului  activ al  filialei OBBCSSR …………..care a trimis un e-mail în data de 09.03.2020  

în care precizează ” eu nu am semnat pentru scindarea Ordinului. 

 

Poz. 60  ……………membru  activ al  filialei OBBCSSR  …………., a cărei semnătură se 

află pe ACEEAȘI pagină fără titlu cu semnăturile membrului  activ al  filialei OBBCSSR 

……………..și membrului  activ al  filialei OBBCSSR………………., declară sub semnătură 

olografă că a semnat ”o listă fără antet care circula din mână în mână ca foaie de prezență la 

mitingul de protest împotriva actualei legi de salarizare din sănătate”. 

 

Grupul de socializare de pe Facebook ”ASOCIAȚIABBC” al biochimiștilor, biologilor și 

chimiștilor  "care lupta independent de organizatia profesionala  pentru drepturile cuvenite" 

însuși a postat că ”a realizat o mică investigație” privind semnăturile falsificate de la Dolj și a 

constatat că există semnături falsificate pe tabele și listele 1 și 2 depuse la Ministerul Sănătății 

și asumate de cătrebiolog RCC   - "in judetul Dolj pentru laboratorul din Sp. Judetean au fost 

obtinute dovezi clare in ceea ce priveste o parte din  semnaturile false. Vom trimite aceste 

dovezi pe diferite cai conducerii OBBCSSR ”. 

 

În data de 10.01.2020 pe adresa de e-mail presedinte@obbcssr.ro    președintele OBBCSSR  

dr.                 Constanța Popa a primit DOVEZI  de pe adresa de e-mail "bbcasociatia@gmail.

com"   privind                    transmiterea  de către         

biolog ……………., membru al filialei  OBBCSSR Dolj, a unui tabel cu semnături ale 

 membrilor    Filialei OBBCSSR Dolj, deși fusese informată că tabelul conține și semnături  
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falsificate.  

 

Membrul  activ al  filialei OBBCSSR Dolj ……………..are semnătura la   Poz. 55  pe pagina  

fără titlu depusă de către biolog RCC la MS, a declarat pe e-mail în 2020 că nu a semnat 

scindarea ”Ordinului” dar a  trimis de pe adresa de e-mail personală ”Tabel nominal pentru 

solicitarea demisiei doamnei Constanța Popa din funcția de președinte al OBBCSSR” cu 22 

de ”semnatari și 22 de  ” semnături” dintre care  7 ”semnatari ”  au declarat că ” semnăturile 

” sunt ” false, tabel pe care biologul RCC l-a  depus la Ministerul Sănătății cu numărul (13) 

scris de mână  în stânga sus a paginii . 

 

21 membri activi ai OBBCSSR au declarat sub semnătură olografă că au semnat ”prezența 

la miting”  dar semnătura lor se află depusă la Ministerul Sănătății pe tabelul cu titlul ”Tabel  

nominal pentru solicitarea demisiei doamnei Constanța Popa din funcția de președinte al 

OBBCSSR ”, data scrisă la calculator, 07.05.2018 și un tabel cu 4 coloane: nr. Crt/ Nume / 

Locul de muncă/ semnătura deci titlul listelor 1 și 2 este falsificat. 

 

Deși  21 membri activi ai OBBCSSR au declarat sub semnătură olografă că au semnat 

”prezența la miting” semnăturile lor NU se află depuse la Ministerul Sănătății  pe un tabel cu 

titlul ”Tabel nominal cu biologii, chimiștii și biochimiștii care participă la Protestul din fața 

Ministerului Muncii în data de 20.04.2018 ” așa cum a prezentat  CR capătul de tabel  pe grupul 

de facebook ”ASOCIAȚIABBC”– ceea ce demonstrează că biolog RCC a ”depus liste cu 

semnături false ori cu capete de tabel modificat”  și a adus un prejudiciu de imagine 

organizației profesionale OBBCSSR și membrilor săi. 

 

NICIUN tabel dintre cele prezentate de către RC  pe grupul de Facebook ”ASOCIAȚIABBC”  

NU are titlul  

”Tabel  nominal pentru solicitarea demisiei doamnei Constanța Popa din funcția de președinte 

al OBBCSSR ”și totuși toate tabele și listele depuse de către biolog RCC la Ministerul Sănătății 

au NUMAI aceste capete de tabel ceea ce demonstrează că biolog RCC a ”depus liste cu 

semnături false ori cu capete de tabel modificat” . 

 

 

ORIGINALELE tabelelor cu semnăturile reale sau falsificate ale membrilor 

OBBCSSR încă nu se știe unde se află și pot fi folosite oricând, de către oricine, în orice 

SCOP. 
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9. AM REUȘIT! să demonstrez Ministerului Sănătății că cei 58 de specialiști în Genetică, 

membri ai OBBCSSR, pun DIAGNOSTIC de LABORATOR în COVID-19 pentru că susținem 

la MS examenul național de grad profesional SPECIALIST la fel ca și medicii, după 4 ani de 

specializare conform art.12 al Legii 460/2003 și după 4 ani de experiență practică efectivă 

(aprox. 25.000 de ore! de experiență practică efectiv în Genetică); 
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Această reușită a fost posibilă urmare a intervențiilor mele în mass-media din timpul 

pandemiei cu noul coronavirus ca reprezentant legal al OBBCSSR ,  partener al mass-media, 

în perioada martie 2020 –24  august  2020 fiind  solicitată de către : 

 mai multe posturi de televiziune pentru intervenții în direct privind COVID-19 în timpul 

pandemiei cu noul coronavirus, o parte dintre intervențiile în direct fiind prezentate public pe 

pagina oficială a OBBCSSR www.obbcssr.ro , printre care:  

 RomâniaTV- -07.03.2020 -24.03.2020 -02.04.2020  

 Digi24 -09.04.2020 -14.04.2020  

 B1TV -07.04.2020  

 Antena3 -20.04.2020  
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 TVR1 -16.04.2020  

 

 

 

 

 

 

 mai mulți ziariști din presa scrisă printre care: 

 

 jurnalistul  Pavalasc   a publicat în urma interviului cu mine ca  reprezentant legal al 

OBBCSSR  articolul ”De ce s-a opus PSD creșterilor salariale cerute de biochimiștii care fac 

teste pentru COVID – 19” în care a obținut de la  deputatul Adrian Solomon, președintele 

Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, de ce deputații au scăzut coeficienții votați de 

Senat la PL - x  nr. 600/2019, de ce deputații au acceptat creșterea salariilor membrilor 

OBBCSSR cu doar a  câteva sute de lei în plus: ”Vedeți ce salarii cereau, ce voiau să le facă 

profesorilor universitari”. 
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 jurnalista Alina Neagu, 25 august 2020 Articol în Hotnews 

https://m.hotnews.ro/stire/24248837 

 

 

 

10. AM REUȘIT! să câștig procesele intentate ÎMPOTRIVA OBBCSSR de unii membri activi 

ai OBBCSSR care au denigrat, defăimat și comis acțiuni ilicite împotriva OBBCSSR. 

Până la data de 08.09.2020  OBBCSSR nu a dat in judecata niciun membru al OBBCSSR desi de trei ani 

pe cateva grupuri de facebook ( facebook este declarat spatiu public) , un grup de bbc isti denigreaza, 

defaimeaza si manipuleaza prin minciuni membrii OBBCSSR.  

OBBCSSR a fost dat in judecata de trei membri ai OBBCSSR: 

1. fostul presedinte, fost membru al filialei OBBCSSR Bihor B.M, care a pierdut procesul la fond;  

a facut apel si a castigat prin Hotarare definitiva a Judecatoriei Oradea retragerea calitatii de membru al 

OBBCSSR si ANULAREA propriei ALP pentru sase luni pentru neplata timp de sase ani a cotizatiei de 

membru si declaratii mincinoase ca a platit cotizatia, declaratii scrise, semnate si parafate cu stampila 

filialei Bihor. 

Daca va dori sa redevina membru al OBBCSSR va trebui sa depuna in anul 2021 cerere de inscriere in 

OBBCSSR si sa indeplineasca conditiile de inscriere valabile in acel moment. 

B.M este absolvent cu diploma de licență în fizică, specialitatea fizică-chimie,angajat chemist în sistemul 

sanitar la data de 24.04.2004, deci la înființarea OBBCSSR a beneficiat de dreptul câștigat. 

 

Raspunsul avocatului OBBCSSR privind Hotararea DEFINITIVA a Tribunalului Bihor de retragere a 

certificatului de membru si de anulare a ALP pentru sase luni chim.princ. B. M. 

Facem precizarea ca OBBCSSR a fost dat in judecata de chim.princ. B M in urma neplatii timp de 

SASE ani a cotizatiei de membru si folosirea timp de SASE ani a calitatii de membru si a functiei de 

presedinte al filialei OBBCSSR Bihor fara a avea legal acest drept. 

"1. La expirarea perioadei de 6 luni B M nu va mai fi presedinte al filialei OBBCSSR Bihor. 

 Filiala va avea ca presedinte pentru mandat 2020-2024 pe cel desemnat la alegerile din 2020. 

Deoarece in filiala OBBCSSR Bihor nu au avut loc alegerii in 2020, filiala va fi condusa conform 

Statutului de BExN care va fi ales in 2020-2024. 

2. Din punctul meu de vedere, analizand decizia instantei opinez asupra urmatoarelor; 

-termenul de 6 luni nu e precizat in sentinta de cand curge. 

 Pe cale de consecinta consideram ca data 12.08.2020. (ziua cand s-a anulat ALP cf adresa MS). 

Dupa 6 luni are dreptul sa solicite din nou sa fie membru al OBBCSSR depunand toate documentele 

cerute de Ordin la acest moment pentru dobandirea acestei calitati.  

Dupa expirarea termenului de 6 luni nu devine automat membru prin repunerea in situatia anterioara 

deoarece nu este vorba de suspendarea calitatii pe o perioada ci de anularea calitatii (chiar daca pe o 

anumita perioada si nu definitiv) .  

Dpdv juridic este diferenta intre suspendare si anulare.  

Suspendarea pe o anumita perioada determina automat repunerea in situatia anterioara dupa expirarea 

termenului de X luni de sanctiune, fara niciun fel de alte demersuri.  

Anularea calitatii de membru pe o anumita perioada inseamna ca dupa expirarea termenului poate 

solicita sa reintre in Ordin insa daca respecta conditiile de la acel moment pentru a dobandi aceasta 

calitate.  

Nu are relevanta daca a mai fost sau nu membru. 

  Daca era anulare definitiva nu mai avea dreptul sa mai solicite Ordinului sa ii aprobe sa devina membru.  
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Sintetizand pe pct.2- nu are dreptul, ci poate deveni membru al Ordinului numai daca in urma analizarii 

dosarului depus se constata ca acesta respecta cerintele actuale legale in vigoare  

Zi frumoasa, 

Av AP" 

 

 

RETRÁGERE, retrageri, – V. retrage. 

sursa: DEX '09 (2009) 

RETRÁGE, retrág, vb. III. 1. Tranz. A trage înapoi. A scoate, a lua înapoi ceva -sursa: DEX '09 (2009) 

Retragerea certificatului de membru presupune 

" a lua inapoi" certificatul de membru al OBBCSSR. 

Pentru a-l da membrului OBBCSSR " inapoi", membrul OBBCSSR trebuie sa il solicite si sa 

indeplineasca conditiile legale de a-l primi" inapoi". 

 

ANULÁ, anulez, vb. I. Tranz. 1. A declara nul, a desființa, a suprima sau a abroga un act, o 

dispoziție etc.; p. gener. a desființa, a suprima, a declara nul; - DEX '09 (2009) 

 

2. Fosta presedinta, fost membru al filialei OBBCSSR Dolj, M.R.E.A 

, care a castigat procesul la fond de a redeveni presedinte al filialei pentru ca a fost la MS in anul 2017 pe 

ascuns de OBBCSSR si fara mandat de la OBBCSSR a discutat despre profesiile noastre, nivelul nostru 

de calificare.  

A dat declaratie semnata olograf in care a recunoscut ca a fost la MS pe ascuns de noi dar instanta ne- a 

solicitat sa depunem dovezi ca a fost in MS pe ascuns de noi. 

 

In timp ce avocatul si jurista pregateau depunerea apelului OBBCSSR, au constatat cu documente ca 

fostul membru al OBBCSSR , M.R.E.A, nu a platit timp de doi ani de zile cotizatia de membru fapt 

pentru care a fost exclusa din OBBCSSR. 

Fosta presedinta a filialei OBBCSSR Dolj M.R.E.A nu a contestat decizia OBBCSSR in instanta fapt 

pentru care e pierdut definitiv calitatea de membru al OBBCSSR. 

 

3. Membrul activ al filialei OBBCSSR Calarasi RCC, biolog specialist, numit in septembrie 2019 

director executiv al DSP Calarasi, prin Ordin al fostului Ministru al Sanatatii dna Sorina Pintea, a dat 

in judecata reprezentantul legal al OBBCSSR si a cerut 90.000 lei despagubiri pentru ca presedintele 

OBBCSSR ar fi mintit cand a informat toti membrii OBBCSSR privind semnaturile falsificate depuse de 

el la MS si asumate de el. 

Prin Hotararea definitiva a judecatoriei sect. 2 a pierdut procesul intentat OBBCSSR si nu a primit cei 

90.000 de lei pe care ii cerea presedintelui OBBCSSR.  

Acelasi membru activ al filialei OBBCSSR Calarasi, RCC, a depus la Judecatoria Lehliu- gara cel de al 

doilea proces impotriva OBBCSSR pe care l- a pierdut la fond, instanta constatand ca este temeinica si 

legala HCN nr.4/19.01.2019 contestata de el. 

Acelasi membru activ al filialei OBBCSSR Calarasi, RCC, a facut apel si in data de 10.09.2020 a 

pierdut definitiv procesul prin Hotararea definitiva a Judecatoriei Calarasi. 

 

Am prezentat REUȘITELE obținute de către organizația profesionalkă OBBCSSR 

pentru membrii săi dar  
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ACTIVITATEA OBBCSSR este desfășurată pe mai multe planuri cu un număr extrem 

de redus de angajați și aș avea nevoie de sute pagini pentru a o prezenta: 

I. Activitatea legală curentă: corespondența cu membrii, eliberarea certificatelor de 

membru, a codurilor de parafă, a adeverințelor de sancțiuni și de monitorizare a 

educației medicale continue, a actualizării datelor în Registrul Unic, a răspunsului 

la diferite informații, posturi scoase la concurs, examene pe post, etc.  

 

 
 

Așa arată o parte dintre documentele unei ore de muncă a angajaților de la sediul 

OBBCSSR. 
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Sediul OBBCSSR – bibliorafturile cu dosarele profesionale ale membrilor OBBCSSR 

 

II. Organizarea cu sute de participanți a Conferinței Științifice anuale a OBBCSSR 

și program științific care demonstrează că suntem oameni de știință 
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III. ACTIVITATEA curentă în relația cu   CNAS pentru negocierea punctajului  bbc 

-iștilor : întâlniri, adrese oficiale   

OBBCSSR participă alături de alți reprezentanți la negocierea Normelor Co-Ca și stabilirea punctajului  

pentru că în anul 2006  eu am fost un vizionar și am introdus în lege OBBCSSR ca NEGOCIATOR al 

Normelor Co-Ca ALĂTURI de medici, asistenți medicali, reprezentanții patronatelor. 

Dna biolog medical principal  Nicoleta Stan este  președintele  Comisiei Naționale a OBBCSSR de      

negociere cu CNAS a Normelor Co- Ca și  ÎMPREUNĂ cu ECHIPA OBBCSSR a obținut în anul 2019 la 

NEGOCIEREA Normelor Co-Ca, pentru MEMBRII OBBCSSR : 

 la negocierea din 29.01.2019, PUNCTAJ CNAS al bbciștilor MEDICALI principali EGAL cu cel al 

medicului primar cu specialitatea medicina de laborator. 

 la negocierea din 19.11.2019, DOUĂ puncte suplimentare pentru FIECARE specialitate 

SUPLIMENTARĂ față de prima specialitate. 

Situația special din anul 2020 nu a permis aplicarea rezultatelor negocierii cu CNAS, discuțiile și 

negocierile vor fi reluate după pandemie. 

Puntajul CNAS este important pentru că dacă punctajul membrilor OBBCSSR este infim fașă de cel al 

altor profesioniști din laborator, nu există intenția de angajare a membrilor OBBCSSR din partea 
laboratoarelor medicale aflate în contract cu CNAS. 
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Am scris și am prezentat public  o sinteză a Raportului de activitate ca președinte al OBBCSSR. 

  

 

Sunt conștienă că acest Raport public de activitate poate fi citit de către orice cetățean care are 

acces la internet dar aceasta este intenția mea: să fie citit, inclusiv de către reprezentanți ai unor 

autorități care se pot autosesiza și pot declanșa acțiuni legale pentru că astfel de situații să fie 

măcar evitate în viitor. 

 

Sunt conștientă că pe lângă procesele intentate deja, mă expun riscului de a avea alte procese 

și de aceea prezint  public dovezile care susțin afirmațile mele. 
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Ca fiică a tatalui meu fost deținut politic în închisorile comuniste cu dovezi reale, pentru ca 

nimeni în România democratică, niciun om și nicio "entitate", să nu mai treacă prin ceea ce am 

trecut eu în ultimii trei ani: defăimare, denigrare fără dovezi, umilire publică, ș.a, 

 vă prezint o parte din umilința mea  personală, ca OM, din partea unor "intelectuali" pe 

grupul  de socializare de pe FACEBOOK ”ASOCIATIABBC”  înființat  în 2 febr.2018 să 

lupte ” independent de organizația profesională ( NB. OBBCSSR) pentru drepturile cuvenite”) 
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cu numele schimbat în ”MedicalScientistBBC” în 7 martie 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Timp de trei ani am tăcut, nu am luat atitudine, nu am dat în judecată pe niciunul dintre membrii 

activi ai OBBCSSR care m-au denigrat, defăimat, care au prezentat informații mincinoase 

despre mine, ca OM  dar și ca președinte – reprezentant legal al OBBCSSR pentru că  

umilințele noastre ca profesii, inclusiv a mea ca și chimist, cu IERARHIA sub cea 

asistentului medical licențiat le-am considerat deasupra UMILINȚEI MELE CA OM.  

Exprimarea publică a unor membri activi ai OBBCSSR , a unor colegi bbc iști 

intelectuali  la adresa mea ca OM  le las la latitudinea aprecierii fiecărui OM care le 

citește. 
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Aceasta este postarea biolog principal G. N. cu prezentarea  pozei ”entității” 
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Aceasta este afirmația despre mine ” din surse sigure” a unui biolog principal R. C. care 

nu este membru al OBBCSSR, nu posedă ALP, este angajat biolog la UMF Carol Davila 

și a fost numit în septembrie 2019 de către fostul ministru PSD al Sănătății consilier 

personal onorific - "la cap sigur nu se spala. Stiu din surse sigure” 
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Membrul activ al OBBCSSR  biolog specialist  R.C.C.  mă numește  ”Doamna 

Minciunica", tot el m-a dat în judecată, a cerut 90.000 de lei daune pentru prejudiciu de 

imagine și a pierdut definitiv procesul  prin Hotărârea definitivă a Judecătoriei sectorului 2. 
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Libertatea de exprimare a unor opinii față de mine a acestor "intelectuali" este garantată de 

Constituție dar numai în condițiile în care nu atinge dreptul meu la demnitate și imagine 

personală, dreptul meu constituțional pe care "intelectualii" l-au încălcat după cum prezint 

dovezi publice. 
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ADEVARUL 
Pentru aflarea adevărului privind umilirea noastra timp de trei ani, inclusiv la salarizarea de la 

1 martie 2018, avem în acest moment doua pârghii legale și extrem de multe DOVEZI pe care 

vă garantez că le voi folosi: 

1. Legea transparentei (voi solicita în continuare dezbaterea publică a Proiectului Legii 

profesiilor din sănătate); 

2. Procese în instanță pentru toți cei care au avut acțiuni ilicite împotriva OBBCSSR. 

Prima chemare în judecată este depusă deja de OBBCSSR la Judecătoria Lehliu - Gară, 

Călărași. 

Dosarul depus de OBBCSSR la instanță are 93 de pagini și 137 de dovezi în baza cărora 

solicităm instanței de judecată obligarea  biolog  R C C la:   

 

1. publicarea de către pârât pe cheltuiala sa în revista ”Viața Medicală”   și ziarul 

”Evenimentul Zilei” 

 a hotărârii ce se va pronunța în această cauză în situația în care se va stabili că biolog RCC  a 

produs prin afirmațiile și acțiunile săvârșite un prejudiciu onoarei, cinstei, demnității, 

prestigiului, reputației OBBCSSR, a membrilor săi și a reprezentantului său legal,  cu cheltuieli 

de judecată precum și pe: 

 grupul oficial de socializare al Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar 

din România (OBBCSSR) grup creat pe 23 mai 2018, ultima schimbare a numelui pe 8 octombrie 

2018; 

 grupul de socializare de pe Facebook  ”ASOCIATIABBC” creat în 2 februarie 2018  cu 

denumirea schimbată în ”MedicalScientistBBC” la 7 martie 2020; 

 grupul de socializare de pe Facebook  ”Grup comunitatea biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din 

România   creat în 8 ianuarie 2018 creat de ”Comunitatea biochimiștilor, biologilor și 

chimiștilor din România”   care a fost creată  în 29.11.2017 . 

  pagina de socializare de pe Facebook  Comunitatea biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din 

România  creată  în data de 29.11.2017; 

 

2. încetarea  săvârșirii acțiunilor ilicite prin care vatămă dreptul la reputație, prestigiu, onoare, 

demnitate, propria IMAGINE la adresa reclamantului Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și 

Chimiștilor în sistemul sanitar din România (OBBCSSR), a membrilor săi și a reprezentantului 

său legal. 

 

3. retragerea de către pârât de la Ministerul Sănătății (MS) a celor trei documente primite 

oficial – DOVADA 1 și DOVADA 2 - de către reprezentantul legal al OBBCSSR dr. 

Constanța Popa  cu ”rugămintea de a fi analizate și de a formula un punct de vedere”;  
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3.1 retragerea de către pârât de   la Ministerul Sănătății a  Adresei - Memoriului 32497/28.06.2018 DOVADA 3 - cu 

titlul  ”PROPUNERI de modificare a Titlului IX”  cu propuneri ”propuse individual sau colectiv de cei 246 de biologi, 

biochimiști și chimiști care au solicitat acest lucru doamnei ministru Sorina Pintea în  Memoriul cu nr. 

25944/24.05.2018””  care au propus ” SAU se constituie două  organizații profesionale independente: Colegiul 

Chimiștilor Medicali (CBBM) și Colegiul Biologilor, Biochimiștilor Medicali (CBBM)”   

cu motivarea că ”Înființarea a două organizații independente este necesară pentru înscrierea în registrele europene 

de medicină de laborator (EC4CR) sau genetică(ErLG)”  (SÎC!) deci  

propunerea producerii consecinței juridice a  scindării/ reorganizării OBBCSSR  în ”două  or

ganizații profesionale independente: Colegiul Chimiștilor Medicali (CBBM) și Colegiul 

Biologilor, Biochimiștilor Medicali (CBBM)” deoarece nu este susținută de nici un membru al 

OBBCSSR după cum demonstrăm instanței cu dovezi;   

3.2 retragerea de către pârât de   la Ministerul Sănătății a Memoriului  nr. 25944/24.05.2018 

DOVADA 4 - cu titlul ”MEMORIU Privind propunerile de modificare ale Legii privind 

exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România  și reprezentativitatea participării biologilor, biochimiștilor și 

chimiștilor în comisiile tehnice pe această lege” deoarece  este falsă  neconținând nicio 

propunere de modificare a ”Legii privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate” ci  

numai afirmații defăimătoare, mincinoase și manipulatoare la adresa reprezentantului legal al 

OBBCSSR doctor în medicină Constanța Popa după cum vom demonstra instanței cu dovezi; 

3.3 a paginilor cu cele  246 de semnături  DOVADA 5 - (de fapt 239) ale membrilor 

OBBCSSR  care există  încă la Ministerul Sănătății pe 31 de tabele și  liste, care nu sunt depuse 

în ORIGINAL ci sunt fotocopii (SÎC)!,  care   conțin semnăturile falsificate a 12 membri ai 

OBBCSSR și 69 de semnături reale ale membrilor OBBCSSR  date pentru un scop de membrii 

OBBCSSR dar pe care biolog RCC   le-a depus la Ministerul Sănătății și le-a asumat ca fiind 

date pentru un alt  scop, respectiv scopul scindării OBBCSSR. 
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Dosarul depus de OBBCSSR la instanță cu  93 de pagini și 137 de dovezi 

Biologul  RCC trebuie să  prezinte instanței : 

 numele membrilor OBBCSSR care au propus ”individual sau în grup” ” se constituie două  organizații 

profesionale independente: Colegiul Chimiștilor Medicali (CCM) și Colegiul Biologilor și 

Biochimiștilor Medicali (CBBM)”   

cu motivarea că ” Înființarea a două organizații independente este necesară pentru înscrierea în registrele europene 

de medicină de laborator (EC4CR) sau genetică(ErLG)”  (SÎC!) deoarece propunerea nu numai că NU a fost declarată 

a fi fost semnată de niciun coleg, dar și motivarea propusă de către pârât  nu are sustenabilitate practică deoarece:  

 OBBCSSR are înregistrați în Registrul Unic național 56 de specialiști în genetică dar unii sunt biologi, 

unii sunt biochimiști și unii (2) sunt chimiști;  

Dacă  ar exista cele două colegii independente ”Colegiul Chimiștilor Medicali (CCM) și 

Colegiul Biologilor și  Biochimiștilor Medicali (CBBM)”, prin distribuirea biologilor și 

biochimiștilor într-o organizație independentă și a chimiștilor în cealaltă organizație 

independentă cele două organizații profesionale vor avea  membri ÎN ACEEAȘI 

SPECIALITATE GENETICĂ obținută prin ACELAȘI examen național  organizat de MS cu 

ACEEAȘI Tematică și cu ACEEAȘI Bibliografie de examen , care vor trebui să fie înregistrați 

în ACELAȘI  Registru  European de Genetică (ErLG) de către două organizații profesionale 

independente din România!  

  TOȚI membrii OBBCSSR  ( biochimiști, biologi și chimiști) obțin TOATE specialitățile similar 

obținerii specialității Genetică  prin ACELAȘI examen național organizat de MS, cu ACEEAȘI 

Tematică și cu ACEEAȘI Bibliografie de examen;  
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 Fișele de post ale membrilor OBBCSSR cu ACEEAȘI SPECIALITATE  sunt IDENTICE ca atribuții 

pentru biochimiștii, biologii și chimiștii care lucrează  ÎN ACEEAȘI SPECIALITATE obținută prin 

ACELAȘI examen național organizat de către MS ; 

 

Biolog RCC  trebuie să prezinte instanței modalitatea de  distribuire  între 

cele ”două  organizații profesionale independente: Colegiul Chimiștilor Medicali (CBBM) și 

Colegiul Biologilor, Biochimiștilor Medicali (CBBM)” a celor peste 1/3 dintre actualii membri 

ai OBBCSSR cu studii în alte domenii (diferite inginerii, mediu, agricultură, etc) echivalate de 

MS cu studiile în biochimie/ biologie/chimic și posturile echivalate de 

biolog/biochimist/chimist. 

Suplimentar față de toate argumentele și dovezile prezentate până acum, depunerea celor 

trei documente de către pârât la MS  care ar arăta că membrii OBBCSSR ar dori 

scindarea OBBCSSR (FALS)  în două organizații profesionale independente   arătăm 

instanței  faptul că: 

 atribuțiile membrilor OBBCSSR care efectuează diagnosticul de laborator prin metoda rRT-PCR 

pentru noul coronavirus sunt identice în fișa postului, indiferent dacă sunt biologi, chimiști sau 

biochimiști  în cele 213 unități sanitare COVID și suport COVID menționate de Ministerul 

Sănătății în OMS nr. 377/30.03.2017 Anexa II lit. G, pct. 4 modificat și completat  în lunile martie - 

aprilie 2020 și OMS nr. 623/15.04.2020  

 

 atribuțiile celor 133 de biochimiști, biologi și chimiști membri activi ai  OBBCSSR care efectuează 

testare RT-PCR pentru virusului SARS-CoV-2  sunt IDENTICE în aceeași specialitate  chiar dacă 

profesiile sunt diferite:  

 biochimiști = 21    

 biologi = 87   

 chimiști = 25   

 

 consimțământul / încuviințarea   a  

 69 de membri ai OBBCSSR care au dat semnăturile pentru un scop și a altor 12 membri ai 

OBBCSSR,  cu semnăturile falsificate de a înregistra și depune  la MS  ca ”biolog”  RC menționat 

cu scris de mână și datele personale de contact pe ultima pagină a ambelor Memorii : 

 textul  ambelor Memorii cu afirmațiile și solicitările din Memoriul nr.  nr. 25944/24.05.2018 și 

propunerea ”constituirii  a  două  organizații profesionale independente: Colegiul Chimiștilor 

Medicali (CCM) și Colegiul Biologilor și  Biochimiștilor Medicali (CBBM)” din Memoriul 

32497/28.06.2018 consecință juridică care se poate realiza numai prin scindarea/ reorganizarea 

actualei organizații profesionale OBBCSSR care în acest moment are ca membri atât biochimiști, 

biologi cât și chimiști ; 

 

 "semnăturile" celor 246 de biochimiști, biologi și chimiști  " semnatari"  ai Memoriilor  depuse 

împreună cu 246 de semnături”. 
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Dacă am fost în stare să schimb cursul croit până acum pentru profesiile noastre, să recâștig 

IERARHIA noastra din laboratoare (care pentru colegii din sistemul sanitar public a însemnat 

și creșterea cu 25% a salariilor de la 1 iulie 2020) sigur nu va fi ușor nici în continuare să ne 

schimbe netransparent actualul nivel de calificare din Legea 460/2003. 
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PROIECT de  

RAPORT DE PROGRAM ELECTORAL 

CU  10 PRIORITĂȚI  PENTRU  MANDAT 

2020-2024 și 

 ECHIPA cu care intenționez să îl pun în practică 

 în mandatul 2020-2024  
Președinte  al O.B.B.C.S.S.R 

DR. CONSTANȚA POPA 

 

 

 

Am decis să candidez pentru un nou mandat ca președinte al OBBCSSR. 

Nu eu am nevoie de OBBCSSR, ci OBBCSSR are nevoie de expertiza și experiența mea, mai 

ales cea parlamentară,  pentru a relua demersurile OBBCSSR pe lângă viitoarea conducere a 

Ministerul Sănătății pentru promovarea Titlului nostru din viitoarea  Lege a profesiilor în 

sănătate. 

Cred că OBBCSSR ARE NEVOIE DE EXPERIENȚA ȘI EXPERTIZA MEA 

DEMONSTRATĂ. 

 

NU VOI RENUNȚA SĂ LUPT pentru că eu nu vreau să ies la pensie TEHNICIAN! 

 

De aceea la Consiliul Național din  19.09.2020 voi anunța intenția mea de a candida la funcția 

de președinte al OBBCSSR pentru un nou mandat in  perioada 2020 - 2024, voi prezenta  

Consiliului Național Proiectul meu de Program electoral cu  10 PRIORITĂȚI  pentru  

mandat 2020-2024 și ECHIPA cu care intenționez să îl pun în practică în mandatul 2020-

2024. 

 

1. Monitorizarea Proiectului Titlului viitorului  Proiect al Legii profesiilor din Sănătate 

DE O IMPORTANȚĂ VITALĂ PENTRU VIITORUL PROFESIILOR NOASTRE 

DIN SĂNĂTATE. 

 

2. Argumentarea documentată și realizarea demersurilor pentru introducerea în COR a  

funcției de manager al calități la domeniul "SĂNĂTATE"; 

 

3. Identificarea priorităților legislative ale colegilor din sistemul sanitar privat și 

efectuarea demersurilor  către instituțiile statului. 
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Dacă în sistemul sanitar privat membrii OBBCSSR: NU validează, NU parafează, NU 

sunt interesați de punctajul CNAS pe care îl negociază OBBCSSR, NU contează  dacă 

au și câte SPECIALITĂȚI au, NU sunt șefi de laborator, NU efectuează gărzi, nu au  

DREPTURI profesionale  recunoscute de patroni, poate că ar fi utilă o inițativă 

legislativă să devină independenți de OBBCSSR, să nu mai plătească cotizație și 

evident,  fară drepturile membrilor OBBCSSR ? 

4. Participarea la dezbaterea PUBLICĂ care va fi organizată de Ministerul Sănătății 

privind Titlul, susținerea ți argumentarea susținerii Propunerilor privind Titlul nostru 

din Legea profesiilor din sănătate sau orice altă lege cu impact asupra exercitării 

profesiilor noastre în sistemul sanitar. 

5. Realizarea Catalogului specialităților membrilor OBBCSSR, cele existente și cele 

viitoare. 

6. Actualizarea Registrului Unic Național al membrilor  OBBCSSR și prezentarea publică 

pe site www.obbcssr.ro  a membrilor inactivi ai OBBCSSR care nu lucrează în acest 

moment în sistemul sanitar pentru că nu prezintă adeverință de la angajator. 

7. Transferul  datelor din Registrul Unic al OBBCSSR în Registrul Comisiei Europene și 

în cele trei Registre Europene: 

 Registrul Specialistilor in Medicina de Laborator 

 Registrul Embriologilor 

 Registrul Geneticienilor. 

8. Colaborarea cu instituțiile specializate privind existența  datelor membrilor OBBCSSR 

în baza de date informatizată a Pieței Unice Europene (IMI)  pentru un acces mai ușor 

ca profesii reglementate pe piața muncii din Europa. 

9. Colaborarea cu organizațile profesionale - științifice europene și internaționale la care 

OBBCSSR este membru afiliat - IFCC, EFLM. 

10. Apărarea în instanță prin procese a dreptului membrilor OBBCSSR la prestigiu și 

demnitate încălcat de către alți biologi,biochimiști și chimiști prin fapte ilicite și aflarea 

adevărului privind semnăturile care se află depuse la Ministerul Sănătății pentru 

constituirea a doua organizații profesionale independente: Colegiul, Biochimiștilor, 

Biologilor și Colegiul Chimiștilor,  consecință juridică care se poate realiza numai prin 

scindarea actualei organizații profesionale care îi are ÎMPREUNă pe biochimiști, 

biologi și chimiști! 

 

Votul democratic  va decide în 2020 dacă colegii vor dori Programul meu și al ECHIPEI  mele  

pentru mandatul 2020-2024, dacă vor aprecia  ACȚIUNILE DOVEDITE și EXPERTIZA 

DEMONSTRATĂ în apărarea PROFESIILOR NOASTRE. 

 

UNIȚI, ÎMPREUNĂ VOM REUȘI! 

EU sunt chimist, doctor în medicină,Specialist European în Medicina de Laborator  și nu ies la 

pensie tehnician! 

 

CONSTANȚA POPA 

 

Președinte al OBBCSSR 


