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Titlul IX Profesia de biochimist, biolog și chimist 

Cap. I Dispoziţii generale 

Titlul IX Profesia de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, 

chimist medical în sistemul sanitar  

Cap. I Dispoziţii generale                                                

Art. 764 (1) Prezentul titlu stabileşte cadrul legal pentru exercitarea pe teritoriul României 

a profesiei de biochimist, biolog sau chimist.  

(2) Profesia de biochimist, biolog sau chimist se exercită de către persoanele 

posesoare ale unui titlu de calificare în biochimie, biologie şi chimie, care pot fi:  

a) cetăţeni români;  

b) cetăţeni ai unui stat membru;  

c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, 

aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;  

d) membrii de familie ai unui cetăţean al unui stat membru, aşa cum sunt definiţi 

la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind 

libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene şi Spaţiului Economic European, republicată, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în 

România;  

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre 

statele membre. 

 

 

(1) Prezentul titlu stabileşte cadrul legal pentru exercitarea pe teritoriul României a profesiei 

de biochimist, biolog, chimist și  biochimist medical, biolog medical, chimist medical în 

sistemul sanitar. 

 

(2) În sistemul sanitar din România în mai multe tipuri de laboratoare: laboratoare de analize 

medicale, laboratoare din cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică, laboratoare din cadrul 

Centrelor de Transfuzie Sanguină, laboratoare de anatomie patologică, laboratoare de 

neuroștiințe, laboratoare de cercetare biomedicală, ș.a, sunt exercitate profesiile de: 

(2) 1. biochimist, biolog, chimist; 

(2) 2. biochimist medical, biolog medical ,chimist medical. 

 

(3) Toți biochimiștii, biologii, chimiștii, biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali care lucrează în sistemul sanitar sunt membri ai OBBCSSR. 

  

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi toate referirile legislative la biochimiștii, 

biologii, chimiștii și  biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali  din sistemul 

sanitar cu certificat de  membru  al OBBCSSR vizat anual, indiferent de calificarea 

profesională de bază, specialitate și numărul specialităților, care au grade profesionale în 

sistemul de sănătate obținute printr-o specializare reprezintă referiri la biochimiști medicali, 

biologi medicali și chimiști medicali și beneficiază de toate drepturile și obligatiile din 

prezenta lege.  

 

(5) Profesia de biochimist, biolog, chimist, biochimist medical, biolog medical, chimist 

medical în sistemul sanitar se exercită de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu de 

calificare în condițiile prezentei legi,  

care pot fi: 

(a) cetăţeni români; 

(b) cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic 

European sau ai Confederaţiei Elveţiene;  

(c) soţul/soția unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, 

aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora; 
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(d) membrii de familie ai unui cetăţean al unui stat membru, aşa cum sunt definiţi la art. 

2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera 

circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene 

şi Spaţiului Economic European, republicată, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

(e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România; 

(f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele 

membre prevăzute la b) (2); 

(g) cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a UE eliberată în România sau de 

un alt stat membru al UE. 

 

Art. 765 (1) Profesia de biochimist, biolog sau chimist se exercită în scopul efectuării 

analizelor de laborator.  

 
 
 
 
(2) În laborator, biochimistul, biologul sau chimistul au dreptul la iniţiativă şi 

decizie în ceea ce priveşte tehnicile şi aparatele de laborator pentru executarea cu 

maximă operativitate şi răspundere a analizelor solicitate, sub semnătură. 

 

1) Profesia de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist 

medical în sistemul sanitar se exercită în scopul efectuării de analize  şi furnizării de informații 

și rezultate ale analizelor de laborator pentru evaluarea stării de sănătate a populatiei, 

prevenirea îmbolnăvirilor populației, stabilirea diagnosticului medical  și a conduitei 

terapeutice.  

 

(2) În laboratorul din sistemul sanitar, membrii OBBCSSR au dreptul la iniţiativă şi decizie 

în ceea ce priveşte tehnicile şi aparatele de laborator pentru furnizarea cu maximă operativitate 

şi răspundere a rezultatelor analizelor solicitate, sub parafă și semnătură. 

Art. 766 Pentru exercitarea profesiei de biochimist, biolog sau chimist, persoanele 

prevăzute la art. 764 alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

a) să aibă o pregătire profesională corespunzătoare;  

b) să fie un bun comunicator cu pacienţii;  

c) să fie un bun organizator al serviciilor specifice;  

d) să lucreze în echipă;  

e) să aibă capacitatea de a evalua problemele de sănătate;  

f) să deţină cunoştinţe în domeniul ştiinţelor medicale, după caz.  

Pentru exercitarea profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog 

medical, chimist medical în sistemul sanitar, persoanele prevăzute la art. 764 alin. (3) trebuie 

să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să aibă o pregătire profesională corespunzătoare; 

b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de 

prezentul titlu; 

c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de biochimist, biolog și 

chimist în sistemul sanitar; 

d) să dețină calitatea de membru  al OBBCSSR; 

e) să fie un bun comunicator cu pacienţii; 

f) să fie un bun organizator al serviciilor specifice; 

g) să lucreze în echipă; 

h) să aibă capacitatea de a evalua problemele de sănătate; 

i) să deţină cunoştinţe în domeniul ştiinţelor medicale. 
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Art. 767  (1) În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii:  

a) stat membru – stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic 

European sau al Confederaţiei Elveţiene;  

b) stat membru de origine sau de provenienţă, stat membru de stabilire sau, după 

caz, stat membru gazdă - un stat membru al UE, un stat aparţinând SEE sau 

Confederaţia Elveţiană.  

c) biochimist, biolog sau chimist- este absolventul de studii universitare, posesor 

al unui titlu oficial de calificare în biochimie, biologie sau chimie.  

d) UE – Uniunea Europeană.  

(2) Prin titlu de calificare în sensul prezentului titlu, se înţelege:  

a) diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată din România, 

în biochimie, biologie sau chimie;  

b) adeverinţă de absolvire a studiilor eliberată la cererea absolventului, ca urmare 

a finalizării complete a studiilor, valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, 

dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;  

c) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de bază de biochimist, 

biolog sau chimist, eliberate de un stat membru şi recunoscute sau echivalate în 

România, potrivit prevederilor legale în vigoare;  

e) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de bază de biochimist, 

biolog sau chimist, dobândite într-un stat terţ şi recunoscute de unul dintre statele 

membre, recunoscute sau echivalate în România, în condiţiile legii.  

(3) În înţelesul prezentului titlu, termenul de biochimist, biolog sau chimist, 

cetăţean al unui stat membru desemnează, prin asimilare, şi biochimistul, biologul 

sau chimistul aflat în situaţiile prevăzute la art. 764 alin. (2) lit. d) şi f).  

  

(1) În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) stat membru – stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al 

Confederaţiei Elveţiene; 

b) stat membru de origine sau de provenienţă, stat membru de stabilire sau, după caz, stat 

membru gazdă - un stat membru al UE, un stat aparţinând SEE sau Confederaţia Elveţiană; 

c) UE – Uniunea Europeană; 

d) biochimist medical, biolog medical, chimist medical – toți biochimiștii, biologii și chimiștii 

care dețin cel puțin o specialitate din Catalogul specialităților biochimiștilor medicali, 

biologilor medicali, chimiștilor medicali  în sistemul sanitar din România; 

e) profesie – specialitatea/calificarea profesională obținută prin studii; 

f) funcția/ocupația - specialitatea/calificarea exercitată efectiv la locul de muncă de o persoană 

într-o ierarhie funcțională de conducere sau execuție; 

(2)  Prin titlu de calificare în sensul prezentului titlu, se înţelege: 

 

a) titlu de calificare pentru profesia de : 

a.1 biochimist: 

a.1.1) diplomă de studii de licență eliberată de o instituţie de învăţământ superior  acreditată 

din România cu titlu de calificare în domeniul/ profilul biologie și specializare/ program de 

studii în biochimie; 

a.1.2) adeverința/ diploma sau certificatul de absolvire a unui program de master de 2 ani 

acreditat RNCIS:  

(a.1.2.i) pentru laboratoarele de analize medicale are menționată competența de a efectua 

analize medicale  în baza studierii din cele 24 de discipline din European Syllabus a 

următoarelor minimum 10 discipline corespunzătoare celor 10 compartimente ale 

laboratorului de analize medicale definite de lege: Biochimie, Hematologie, Imunologie, 

Bacteriologie, Virusologie, Micologie, Parazitologie, Diagnostic molecular, Genetica și 

Toxicologie; 

 ( a.1.2.ii) pentru alte tipuri de laboratoare din sistemul sanitar  are menționată competența de 

a efectua analize în tipul laboratorului respectiv; 

 

a.1.3) stagiul practic pentru absolvenții cu studii superioare efectuat conform legii, pentru care 

OBBCSSR eliberează  certificatul  provizoriu de membru cu o valabilitate de 6 luni; 

a.1.4) OBBCSSR eliberează certificatul de membru pentru calificarea de biochimist pe baza 

documentelor prevăzute la alin. a.1.1) - a.1.3 inclusiv). 
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a.2) biochimist medical: 

a.2.1) adeverința/diploma/certificatul/ordin de confirmare eliberate de Ministerul Sănătății 

pentru biochimist specialist obținută printr-o specializare de 4 ani  într-o specialitate din 
Catalogul specialităților biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali  

în sistemul sanitar din România ; 

care au calificarea profesională de biochimiști medicali specialiști;  

a.2.2) adeverința/diploma/certificatul/ordin de confirmare în grad profesional eliberate de 

Ministerul Sănătății pentru biochimist medical principal într-o specialitate din Catalogul 

specialităților biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali  în sistemul 

sanitar din România ; 

care au calificarea profesională de biochimiști medicali principali; 

a.2.3) OBBCSSR eliberează certificatul de membru pentru calificarea de biochimist medical, 

pe baza documentelor prevăzute la alin. a.1.4 și după caz, a.2.1 sau  a.2.2. 

 

 

b) titlu de calificare pentru profesia de:  

b.1 chimist: 

b.1.1) diplomă de studii de licență eliberată de o instituţie de învăţământ superior  acreditată 

din România cu titlu de calificare în domeniul/ profilul chimie și specializare/ program de 

studii în chimie sau chimie medicală; 

b.1.2) adeverința/ diploma sau certificatul de absolvire a unui program de master de 2 ani 

acreditat RNCIS: 

 b.1.2. i) pentru laboratoarele de analize medicale care are menționată competența în baza 

studierii din cele 24 de discipline din European Syllabus a următoarelor minimum 10 

discipline corespunzătoare celor 10 compartimente ale laboratorului de analize medicale 

definite de lege: : Biochimie, Hematologie, Imunologie, Bacteriologie, Virusologie, 

Micologie, Parazitologie, Diagnostic molecular, Genetica și Toxicologie; 

 ( b.1.2.ii) pentru alte tipuri de laboratoare din sistemul sanitar care are menționată competența 

de a efectua analize în tipul laboratorului respectiv; 

 

b.1.3) stagiul practic pentru absolvenții cu studii superioare efectuat conform legii, pentru care 

OBBCSSR eliberează  certificatul provizoriu de membru cu o valabilitate de 6 luni; 

b.1.4) OBBCSSR eliberează certificatul de membru pentru calificarea de chimist pe baza 

documentelor prevăzute la alin. a.1.1) - a.1.3 inclusiv). 
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b.2 chimist medical: 

 

b.2.1) adeverința/diploma/certificatul/ordin de confirmare eliberate de Ministerul Sănătății 

pentru biochimist medical specialist obținută printr-o specializare de 4 ani  într-o specialitate 

din Catalogul specialităților biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor 

medicali  în sistemul sanitar din România ; 

care au calificarea profesională de chimiști medicali principali; 

b.2.2) adeverința/diploma/certificatul/ordin de confirmare în grad profesional eliberate de 

Ministerul Sănătății pentru chimist medical principal într-o specialitate din Catalogul 

specialităților biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali  în sistemul 

sanitar din România ; 

care au calificarea profesională de chimiști medicali principali; 

b.2.3) OBBCSSR eliberează certificatul de membru pentru calificarea de chimist medical pe 

baza documentelor prevăzute la alin. b.1.4  și  după caz, b.2.1 sau b.2.2. 

 

c) titlu de calificare pentru profesia de: 

c.1. biolog: 

c.1.1) diplomă de studii de licență eliberată de o instituţie de învăţământ superior  acreditată 

din România cu titlu de calificare în domeniul/ profilul biologie și specializare/ program de 

studii în  biologie; 

c.1.2) adeverința/ diploma sau certificatul de absolvire a unui program de master de 2 ani 

acreditat RNCIS: 

 c.1.2 i) pentru laboratoarele de analize medicale care are menționată competența în baza 

studierii din cele 24 de discipline din European Syllabus a următoarelor minimum 10 

discipline corespunzătoare celor 10 compartimente ale laboratorului de analize medicale 

definite de lege: Biochimie, Hematologie, Imunologie, Bacteriologie, Virusologie, Micologie, 

Parazitologie, Diagnostic molecular, Genetica și Toxicologie; 

 c.1.2.ii) pentru alte tipuri de laboratoare din sistemul sanitar care are menționată competența 

de a efectua analize în tipul laboratorului respectiv; 

 

c.1.3) stagiul practic pentru absolvenții cu studii superioare efectuat conform legii, pentru care 

OBBCSSR eliberează  certificatul provizoriu de membru cu o valabilitate de 6 luni; 

c.1.4) OBBCSSR eliberează certificatul de membru pentru calificarea de biolog pe baza 

documentelor prevăzute la alin. c.1.1) - c.1.3 inclusiv ). 
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c.2. biolog medical: 

c.2.1) adeverința/diploma/certificatul/ordin de confirmare eliberate de Ministerul Sănătății 

pentru biolog  medical specialist obținută printr-o specializare de 4 ani  într-o specialitate din 
Catalogul specialităților biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali  
în sistemul sanitar din România ; 

 care au calificarea profesională de biologi medicali specialiști; 

 

 c.2.2) adeverința/diploma/certificatul/ordin de confirmare în grad profesional eliberate de 

Ministerul Sănătății pentru biolog medical principal într-o specialitate din Catalogul 

specialităților biochimiștilor, biologilor și chimiștilor în sistemul sanitar din România care au 

calificarea profesională de biologi medicali principali; 

c.2.3) OBBCSSR eliberează certificatul de membru pentru calificarea de biolog medical pe 

baza documentelor prevăzute la alin. c.1.4 și după caz, c.2.1 sau  c.2.2. 

 

 

(3)  De la intrarea în vigoare a noii legi, membrii OBBCSSR care nu au dobândit un grad 

profesional de specialist exercită profesiunea în una din specialităţile prevăzute de Catalogul 

specialităților biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali  în sistemul 

sanitar din România ; 

sub coordonarea unui specialist care validează rezultatele analizelor în specialitatea 

respectivă. 

(4) Persoanele prevăzute la alin. 3) sunt considerate cu drept câștigat și pot susține examenul 

de grad specialist la îndeplinirea vechimii în specialitate prevăzută de lege dar nu mai târziu 

de 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

 

(5) La data intrării în vigoare a prezentei legi specializarea de 4 ani pe locuri și posturi  se 

realizează conform Normelor privind organizarea și finanțarea programului de specializare a 

membrilor OBBCSSR aprobate prin Hotărâre de Guvern la Propunerea MS și MEN în 

colaborare cu OBBCSSR. 

 

 (6) Catalogul specialităților biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor 

medicali  în sistemul sanitar din România ; 
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6.1  este elaborat de OBBCSSR și aprobat prin OMS în termen de 90 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei legi; 

6.2. cuprinde  toate specialitățile membrilor OBBCSSR existente la data intrării în vigoare a 

prezentei legi precum și noua specialitate “ laborator de analize medicale ( LAM)” grupate 

în două secțiuni : Secțiunea I – Specialitățile paraclinice  din laboratorul de analize medicale; 

Secțiunea II - Specialitățile  din alte tipuri de laboratoare din sistemul sanitar; 

6.3. descrie modalitatea de obținere a fiecărei specialități, module teoretice și practice precum 

și durata de specializare: 4 ani  pentru prima specialitate și durate de timp diferite  pentru  

obținerea din cadrul aceleeași secțiuni a mai multor specialități;   

(7) Toți membrii OBBCSSR indiferent de calificarea profesională de bază au aceleași atribuții 

în sistemul sanitar corespunzătoare tipului laboratorului, specialității și gradelor profesionale.  

 

8) Toți membrii OBBCSSR indiferent de calificarea profesională de bază, posesori ai 

certificatului de membru al OBBCSSR vizat anual beneficiază de prevederile prezentei legi 

la data intrării în vigoare. 

9) OBBCSSR eliberează trei tipuri de certificate de membru: 

a) certificat de membru provizoriu cu o valabilitate de 6 luni ca biochimist, biolog și chimist 

debutant prin care atestă faptul că titularul deține diploma de licența de minimum 3 ani și 

diploma de absolvire a unui program de master cu o durată de 2 ani care îi conferă competența 

profesională pentru o specialitate din Catalogul specialităților biochimiștilor medicali, 

biologilor medicali, chimiștilor medicali  în sistemul sanitar din România; 

 

b) certificat de membru ca biochimist, biolog și chimist prin care atestă faptul că titularul 

deține diploma de licența de minimum 3 ani și diploma de absolvire a unui program de master 

cu o durată de 2 ani care îi conferă competența profesională pentru o specialitate Catalogul 

specialităților biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali  în sistemul 

sanitar din România; 

 precum și un stagiu practic pentru absolvenții cu studii superioare finalizat cu un certificat de 

finalizare a stagiului practic; 

c) certificat de membru ca biochimist medical, biolog medical și chimist medical prin care 

atestă faptul că titularul deține diploma de licența de minimum 3 ani, diploma de absolvire a 

unui program de master cu o durată de 2 ani care îi conferă competența pentru o specialitate 

din Catalogul specialităților biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor 

medicali  în sistemul sanitar din România; un stagiu practic finalizat cu un certificat de 

finalizare a stagiului practic și o formare profesională necesară în plus care constă într-o  
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specializare de 4 ani finalizată cu un OMS prin care este confirmată promovarea examenului 

național organizat pentru specialitatea respectivă; 

10) Durata pregătirii biochimiștilor medicali, biologilor medicali și chimiștilor  medicali din 

sistemul sanitar este de minimum 9 ani ( licența minimum 3 ani, program de master 2 ani, 

stagiu practice 6 luni și specializare de 4 ani). 

 

Art. 768 Titlurile oficiale de calificare în profesia de biochimist, biolog sau chimist 

obţinute în afara României se recunosc sau se echivalează potrivit legii. 

(1) Titlurile de calificare în profesia de biochimist, biolog și chimist medical pentru sistemul 

sanitar obţinute în afara României şi a statelor membre se recunosc sau se echivalează 

potrivit legii de Ministerul Educaţiei Naţionale; 

(2) Titlurile de calificare obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului 

Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene se recunosc de către OBBCSSR cu 

avizul Ministerului Sănătății prin Norme de recunoaștere a calificărilor emise de 

OBBCSSR și avizate de Ministerul Sănătății . 

(3) Diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea  prevăzută la alin.1-2 dobândite 

într-un stat terţ şi recunoscute de un stat membru, în baza unei experienţe profesionale de 

3 ani a titularului pe teritoriul statului care a recunoscut respectivul titlu de calificare sau 

echivalate în România, în condiţiile legii. 

Cap. II 

Nedemnităţi şi incompatibilităţi 

Cap. II 

Nedemnităţi şi incompatibilităţi 

 

Art. 769 Este nedemn de a exercita profesia de biochimist, biolog sau chimist:  

a) biochimistul, biologul sau chimistul care a fost condamnat definitiv pentru 

săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări 

legate de exercitarea profesiei şi pentru care nu a intervenit reabilitarea; 178  

b) biochimistul, biologul sau chimistul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de 

a exercita profesia, pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească sau 

disciplinară. 

Este nedemn de a exercita profesia de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog 

medical, chimist medical în sistemul sanitar: 

a) biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, biologul medical, chimistul 

medical care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra 

umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de biochimist, biolog, 

chimist  și biochimist medical, biolog medical, chimist medical pentru care nu a intervenit 

reabilitarea; 

b) biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, biologul medical, chimistul 

medical căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită, prin 

hotărâre judecătorească sau disciplinară. 

 

Art. 770 (1) Exercitarea profesiei de biochimist, biolog sau chimist este incompatibilă cu:  

a) calitatea de angajat sau colaborator al unităţilor de producţie ori de distribuţie 

de produse utilizate sau recomandate de biochimist, biolog sau chimist;  

(1) Exercitarea profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, 

chimist medical în sistemul sanitar este incompatibilă cu: 

a) calitatea de angajat ori de colaborator al unităţilor de producţie ori de distribuţie de 

echipamente, reactivi, calibratori, alte produse și materiale sanitare produse farmaceutice sau 
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b) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea 

profesiei.  

(2) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a 

profesiei.  

(3) În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, biochimistul, 

biologul sau chimistul este obligat să anunţe colegiul al cărui membru este.  

(4) La solicitarea biochimistului, biologului sau chimistului, la sesizarea oricărei 

persoane, instituţii sau autorităţi interesate, preşedintele colegiului din care face 

parte biochimistul, biologul sau chimistul poate constitui o comisie specială, 

pentru fiecare caz în parte, pentru a confirma sau a infirma situaţia de 

incompatibilitate. 

de material sanitare, cu excepţia situaţiilor în care este vorba de participarea la efectuarea unor 

studii clinice ori la desfăşurarea unor atribuți ori manifestări cu caracter ştiinţific sau medical; 

b) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei. 

 

(2) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei. 

(3) În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, biochimistul, biologul,  

chimistul și biochimistul medical, biologul medical, chimistul medical este obligat să anunţe 

OBBCSSR. 

(4) La solicitarea biochimistului, biologului, chimistului și biochimistului medical, biologului 

medical, chimistului medical, la sesizarea oricărei persoane, instituţii sau autorităţi interesate, 

preşedintele OBBCSSR poate constitui o comisie specială, pentru fiecare caz în parte, pentru 

a confirma sau a infirma situaţia de incompatibilitate. 

 

 

Art. 771 - 1) Biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali în sistemul sanitar se pensionează în condiţiile cadrului normativ în vigoare privind 

sistemul unitar de pensii publice;  

(2) La cerere, biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, biologii medicali, 

chimiștii medicali care lucrează în domeniul sanitar se  pot pensiona la vârsta de 67 de ani, 

indiferent de sex. 

  

Cap. III Autorizarea exercitării profesiei de biochimist, biolog și chimist 

 

Cap. III Autorizarea exercitării profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist 

medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar 

 
Art. 772 (1) Biochimistul, biologul sau chimistul care întruneşte condiţiile prevăzute la art. 

764 alin. (2), pentru a exercita profesia, trebuie să deţină autorizaţia de liberă 

practică eliberată de Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din 

Românie, denumit în continuare OBBCR, avizată anual în temeiul asigurării de 

răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul 

calendaristic respectiv.  

 

 

(2) În caz de prestare temporară sau ocazională de servicii pe teritoriul României, 

biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi într-un 

stat membru, sunt exceptaţi de la obligativitatea autorizării. Accesul la activităţile 

(1) Biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali în sistemul sanitar care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 767  exercită profesia în 

sistemul sanitar pe baza certificatului de membru al Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și 

Chimiștilor în sistemul sanitar din România, denumit în continuare OBBCSSR, avizat anual 

în temeiul asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă 

pentru anul respectiv, a plății cotizației la zi și a dovezilor privind pregătirea profesională 

continuă pentru anul calendaristic anterior anului avizării. 

 

 (2) În caz de prestare temporară sau ocazională  a profesiei de biochimist, biolog, chimist și 

biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar pe teritoriul României, 

cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi într-un stat membru, sunt exceptaţi de la obligativitatea 
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de biochimist, biolog sau chimist pe durata prestării serviciilor se face conform 

prevederilor prezentului titlu. 

înscrierii în OBBCSSR. Accesul la atribuțile specifice exercitării profesiilor pe durata prestării 

serviciilor se face conform prevederilor prezentului titlu. 

 

 

Art. 773 Autorizaţia de liberă practică se eliberează pe baza următoarelor acte:  

a) documentele care atestă formarea în profesie;  

b) certificatul de sănătate fizică şi psihică;  

c) declaraţie pe propria răspundere că nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de 

nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezentul titlu;  

d) certificatul de cazier judiciar. 

(1)OBBCSSR eliberează trei  tipuri de certificate de membru: 

a)certificat de membru provizoriu cu o valabilitate de 6 luni ca biochimist, biolog și chimist 

eliberat pe baza următoarelor acte: 

(i)diploma de studii de licență conform art.767; 

(ii) adeverința/ diploma sau certificatul de absolvire a unui program de master acreditat 

RNCIS conform art.767; 

(iii) certificatul de sănătate fizică şi psihică; 

(iv) declaraţie pe propria răspundere că nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate 

sau incompatibilitate prevăzute de prezentul titlu; 

(v) certificatul de cazier judiciar; 

b)certificat de membru  ca biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar eliberat pe baza 

următoarelor acte: 

(i)actele  prevăzute la  lit. a) , (i) – (v); 

(ii)certificat de finalizare a stagiului practic; 

c)certificat de membru cu calificarea biochimist medical, biolog medical și chimist medical 

cu o specialitate în domeniul sanitar eliberat pe baza următoarelor acte: 

(i)actele prevăzute la lit. a ) și b); 

(ii) adeverința/diploma/certificatul/ordin de confirmare eliberate de Ministerul Sănătății 

pentru obținerea unei specialități printr-o specializare de 4 ani  într-o specialitate din 

Catalogul specialităților biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali  

în sistemul sanitar din România.  

 

(2)  În cazul biochimiștilor, biologilor, chimiștilor și biochimiștii medicali, biologii medicali, 

chimiștii medicali care lucrează în sistemul sanitar,  care au mai fost sau  sunt înscriși   în 

organisme profesionale similare în alte state, certificatul de probitate profesională eliberat de 

statul membru de origine sau de provenienţă. 

(3) Certificatul de membru devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere 

civilă. 

 

Art. 774 (1) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel 

ridicat al cunoştinţelor, biochimiştii, biologii sau chimiştii sunt obligaţi să 

(1)În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al 

cunoştinţelor medicale, biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, biologii 
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efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie continuă şi 

informare în domeniul de competenţă, pentru cumularea numărului de credite 

stabilite în acest sens de către OBBCR.  

(2) Biochimiştii, biologii sau chimiştii care nu realizează pe parcursul a 5 ani 

numărul minim de credite de educaţie continuă, stabilit de Consiliul naţional al 

OBBCR, sunt suspendaţi din exerciţiul profesiei până la realizarea numărului de 

credite respectiv. 

 

 

medicali, chimiștii medicali în sistemul sanitar sunt obligaţi să efectueze un număr de cursuri 

de pregătire şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor 

medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către OBBCSSR. 

Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de 

OBBCSSR. 

(2) Biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali în sistemul sanitar sunt obligaţi să realizeze un număr minim de credite de educaţie 

medicală continuă. Numărul minim de credite, modul de calcul al punctajului şi modalitatea 

de verificare a punctajului se stabilesc prin decizia Consiliului Naţional al OBBCSSR. 

(3) În cazul în care biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, biologii medicali, 

chimiștii medicali în sistemul sanitar nu realizează numărul minim de credite de educatie 

medicală continuă sunt suspendaţi din exerciţiul profesiei până la realizarea numărului de 

credite respectiv. 

 

Art. 775 (1) În cazul în care un biochimist, biolog sau chimist îşi întrerupe activitatea 

profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare 

de 5 ani, OBBCR reatestă competenţa profesională a acestuia, în vederea reluării 

activităţii.  

(2) Procedura privind modalităţile şi condiţiile de verificare şi reatestare a 

nivelului profesional se stabileşte de către Consiliul Naţional al CBBCR.  

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi biochimiştilor, biologilor sau chimiştilor 

cetăţeni ai unui stat membru.  

(1) În cazul în care un biochimist, biolog sau chimist medical specialist sau principal  nu a 

profesat  o perioadă mai mare de 5 ani în sistemul sanitar, în vederea exercitării profesiei 

este obligat să parcurgă un stagiu de adaptare sau readaptare profesională. 

(2) Procedura de adaptare sau readaptare şi atestare a nivelului profesional se stabileşte prin 

Decizia Consiliului Naţional al OBBCSSR și se publică în Monitorul Oficial. 

 

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi biochimiştilor, biologilor, chimiştilor și biochimiștilor 

medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali cetăţeni ai unui stat membru care 

exercită profesia în sistemul sanitar. 

 

Cap. IV Formele de exercitare a profesiei de biochimist, biolog și chimist 
 

Cap. IV Formele de exercitare a profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist 

medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar 

 

Art. 776 (1) Pe tot timpul exercitării profesiei, biochimistul, biologul sau chimistul trebuie 

să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate şi respect faţă 

de fiinţa umană.  

(2) În exercitarea profesiei, biochimistul, biologul sau chimistul are în vedere 

interesul şi drepturile pacientului, nediscriminarea între pacienţi, respectarea 

demnităţii umane, principiile eticii şi deontologiei profesiei, grija faţă de sănătatea 

pacientului şi sănătatea publică. 

(1) În vederea asigurării stării de sănătate a populaţiei, pe tot timpul exercitării profesiei, 

biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, biologul medical, chimistul medical 

în sistemul sanitar trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate 

şi respect faţă de fiinţa umană. 

(2) Deciziile şi hotărârile cu caracter medical sunt luate avându-se în vedere drepturile 

pacientului, principiile medicale general acceptate,  nediscriminarea între pacienţi, respectarea 
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demnităţii umane, principiile eticii şi deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului 

şi sănătatea publică. 

Art. 777 Având în vedere natura profesiei de biochimist, biolog sau chimist şi obligaţiile 

fundamentale ale acestuia faţă de pacientul său, biochimistul, biologul sau 

chimistul nu este funcţionar public şi nu poate fi asimilat acestuia.  

(1) În scopul asigurării în orice împrejurare a intereselor pacientului, profesia de biochimist, 

biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar are 

la baza exercitării sale independenţa şi libertatea profesională, precum şi dreptul de decizie 

asupra hotărârilor cu caracter medical. 

(2) Având în vedere obligaţiile fundamentale faţă de pacient, biochimistul, biologul, chimistul 

și biochimistul medical, biologul medical, chimistul medical din sistemul sanitar  nu este 

funcţionar public şi nu poate fi asimilat acestuia, indiferent de natura juridică a răspunderii. 

 

Art. 778 (1) Formele de exercitare a profesiei de biochimist, biolog sau chimist, de către 

biochimiştii, biologii sau chimiştii autorizaţi, sunt:  

a) în regim salarial, în sistemul public de sănătate sau/şi în sistemul privat;  

b) în regim independent, prin cabinet de practică independentă, organizate în 

condiţiile legii;  

c) ca persoană fizică independentă.  

(2) Calitatea de persoană fizică independentă se dobândeşte în baza autorizaţiei 

de liberă practică şi a înregistrării la administraţia financiară în a cărei rază 

teritorială domiciliază biochimistul, biologul sau chimistul.  

(3) Condiţiile de acces la activităţile profesionale exercitate în regim independent 

de către biochimişti, biologi sau chimişti sunt stabilite prin norme aprobate prin 

ordin al ministrului sănătăţii elaborate, în colaborarea cu OBBCR. 

1) Formele de exercitare a profesiei de biochimist, biolog,  chimist și biochimist medical, 

biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar de către biochimiștii, biologii, chimiștii și 

biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali care au obţinut certificatul de 

membru al OBBCSSR, sunt: 

a) în regim salarial, în sistemul public de sănătate sau/şi în sistemul privat; 

b) în regim independent prin laborator de practică independentă, organizate în condiţiile legii; 

c) ca persoană fizică independentă. 

(2) Calitatea de persoană fizică independentă se dobândeşte în baza certificatului de membru 

al OBBCSSR şi a înregistrării la administraţia financiară în a cărei rază teritorială județeană 

domiciliază biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, biologul medical, 

chimistul medical respectiv.    

(3) Condiţiile de acces la atribuțile profesionale exercitate în regim independent de către 

biochimişti, biologi, chimişti și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali 

sunt stabilite prin Norme aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătăţii elaborate în colaborare 

cu OBBCSSR. 

 

Cap. V Exercitarea profesiei de biochimist, biolog și chimist 

 
Cap. V Exercitarea profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog 

medical, chimist medical în sistemul sanitar 

 

Art. 779 Monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de biochimist, biolog sau chimist 

se realizează de către CBBCR şi Ministerul Sănătăţii, denumite în continuare 

autorităţi competente române. 

Monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist 

medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar se realizează de către OBBCSSR 

şi Ministerul Sănătăţii, denumite în continuare autorităţi competente române. 
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Art. 780 Principalele activităţi ale biochimistului, biologului şi chimistului sunt:  

a) efectuează investigaţii de laborator conform pregătirii şi specializării;  

b) participă la programe de control privind starea de sănătate a populaţiei;  

c) participă la formarea teoretică şi practică a viitorilor specialişti care au inclusă 

practica de laborator în programele de pregătire;  

d) participă, împreună cu medicii şi alţi profesionişti în domeniul sănătăţii, la 

cercetarea în domeniul medical;  

e) participă, împreună cu alţi profesionişti în domeniul sănătăţii, la protejarea 

mediului înconjurător. 

(1) Principalele atribuții ale biochimistului, biologului, chimistului și biochimistului medical, 

biologului medical, chimistului medical în sistemul sanitar sunt stabilite în scopul furnizării 

de rezultate corecte ale  analizelor pentru fiecare tip de laborator/ specialitate și constau în 

principal din: 

a) identificarea caracteristicilor produselor supuse analizei care pot afecta calitatea 

rezultatelor analizelor de laborator și luarea măsurilor care se impun; 

b) decizie în alegerea tehnicilor și echipamentelor utilizate de laborator și supervizarea 

funcționării lor; 

c) introducerea unor tehnici de laborator adecvate necesităților de testare, examinare; 

d) verificarea sau validarea metodelor de analiză utilizate în laborator, după caz;  

e) efectuarea, după caz, a controlului intern al calității, analizarea respectiv validarea 

rezultatelor controlului intern al calității de către biochimistul, biologul, chimistul 

specialist  responsabil de analiza  respectivă care decide acceptarea sau respingerea lor și 

luarea măsurilor care se impun;  

f) validarea rezultatelor analizelor de laborator sub semnătură și parafă cu codul din 

Registrul Unic Național; 

g) stabilirea intervalelor biologice de referință, a valorilor de decizie clinică și a valorilor 

critice pentru analizele de laborator, după caz,  conform procedurilor proprii 

laboratorului; 

h) interpretarea și prelucrarea datelor rezultatelor reieșite din efectuarea analizelor de 

laborator; 

i) avizarea profesională pe bază de criterii tehnice și științifice stabilite de către biochimiști, 

biologi, chimiști și biochimiști medicali, biologi medicali, chimiști medicali a 

achiziționării echipamentelor, a reactivilor, a calibratorilor, sau după caz,  a controlului 

intern al calității și a achiziționării serviciului de control extern al calității pentru 

compartimentul în care biochimistul, biologul, chimistul sau biochimistul medical, 

biologul medical, chimistul medical are specialitatea și își exercită profesiunea;  

j) analizarea împreună cu șeful laboratorului și managerul calității a rezultatelor obținute în 

urma participării  la controlul extern al calității și luarea împreună a  măsurilor care se 

impun pentru îmbunătățirea calității; 

k) verificarea  și aprobarea buletinelor/rapoartelor de analize furnizarea lor în timp util 

utilizatorilor finali sub parafă și semnătură; 

l) furnizarea de servicii de consiliere care să acopere toate procesele unei investigații de 

laborator, inclusiv interpretarea rezultatelor și recomandări privind investigații 

complementare; 
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m) participarea la programe de control privind starea de sănătate a populației; 

n) contribuirea la asigurarea și îmbunătățirea calității actului medical; 

o) participarea la formarea teoretică și practică a viitorilor specialiști care au inclusă practica 

de laborator în programele de pregătire; 

p) participarea, împreună cu medicii și alți profesioniști în domeniul sănătății, la cercetarea 

în domeniul medical; 

q) participarea, împreună cu alți profesioniști în domeniul sănătății, la protejarea mediului 

înconjurător; 

r) elaborarea, verificarea, aprobarea, implementarea, urmărirea implementării, evaluarea și 

îmbunătățirea calității tuturor proceselor sistemului de management al calității  pentru 

certificarea și acreditarea laboratoarelor conform standardelor, legilor și altor documente 

aplicabile; 

s) evaluarea competenței laboratoarelor participante la schemele de control extern al calității 

sau la schemele de intercomparare laboratoare; 

t) coordonează și controlează, în calitate de manageri ai calității respectiv responsabil cu 

managementul calității, funcționarea unitatii sanitare din punct de vedere al 

managementului calității serviciilor prestate; 

u) colaborează direct cu managementul de vârf al  unității sanitare fiind  direct subordonați 

managementului de vârf în calitate de manageri ai calității respectiv responsabili cu 

managementul calității.  

 

 

(2) Membrii OBBCSSR: 

a) sunt responsabili de analiză pentru fiecare specialitate prevăzută în Catalogul 

specialităților biochimiștilor, biologilor, chimiștilor și biochimiștilor medicali, 

biologilor medicali și chimiștilor medicali  din sistemul sanitar  în care dețin gradul 

de specialist sau principal; 

b) sunt manageri ai calitatii deținând gradul de specialist în specialitatea managementul 

calității în laboratoarele de analize medicale; în timp de 4 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, actualii membri ai OBBCSSR manageri ai calității trebuie să  susțină 

specialitatea  managementul calității în laboratoarele de analize medicale;  

c) sunt sefi de laborator dacă au cel puţin o specialitate din Catalogul specialităților 

biochimiștilor, biologilor, chimiștilor și biochimiștilor medicali, biologilor medicali și 

chimiștilor medicali din sistemul sanitar; 
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d) sunt  coordonatori scheme de testare a competentei laboratoarelor dacă au cel puţin 5 

ani vechime într-o specialitate din Catalogul specialităților biochimiștilor medicali, 

biologilor medicali și chimiștilor medicali din sistemul sanitar și o experiență  de 

minimum 3 ani în defsășurarea schemelor de testare a competenței laboratoarelor; 

e) efectuază gărzi si ture dirijate  în afara programului legal de muncă; 

f) sunt responsabili cu managementul calității în cadrul structurii de management al 

calității din cadrul unităților sanitare; 

g)  intră în contract  cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 

 (3) Membrii OBBCSSR primesc la înregistrarea în Registrul UNIC Național un cod unic de 

parafă.  

(4) OBBCSSR stabilește prin Statut principalele atribuții profesionale corespunzătoare 

calificării profesionale atestate pentru fiecare tip de laborator în sistemul sanitar, specialitate 

și grad profesional. 

  

Art. 781 - (1)La primirea în rândurile OBBCSSR, biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul 

medical, biologul medical, chimistul medical în sistemul sanitar va semna o DECLARAȚIE : 

 ”Mă angajez ca în perioada exercitării profesiunii mele în sistemul sanitar să arăt 

disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate şi respect faţă de fiinţa umană. 

Deciziile şi hotărârile mele  le voi  lua având în vedere drepturile pacientului, principiile 

medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienţi, respectarea demnităţii umane, 

principiile eticii şi deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului şi sănătatea 

publică.” 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi: 

a) biochimiștilor, biologilor, chimistilor și  biochimiștilor medicali, biologilor medicali, 

chimiștilor medicali din sistemul sanitar cetăţeni români stabiliţi în străinătate şi care doresc 

să exercite profesia în România; 

b) biochimiștilor, biologilor, chimistilor și biochimiștilor medicali, biologilor medicali, 

chimiștilor medicali din sistemul sanitar cetăţeni ai unui stat membru stabiliţi în România; 

c) biochimiștilor, biologilor, chimistilor și biochimiștilor medicali, biologilor medicali, 

chimiștilor medicali din sistemul sanitar cetăţeni ai unui stat membru stabiliţi într-un stat 

membru şi care solicită intrarea în profesie în România;  
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 (3) biochimiștilor, biologilor, chimistilor și biochimiștilor medicali, biologilor medicali, 

chimiștilor medicali din sistemul sanitar prevăzuţi la alin. (2) lit. b) şi c) pot semna 

DECLARAȚIA scrisă în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale UE. 

Art. 782 Profesia de biochimist, biolog sau chimist se exercită pe teritoriul României de 

către persoanele prevăzute la art. 764 alin. (2) care îndeplinesc următoarele 

condiţii:  

a) deţin un titlu de calificare în biochimie, biologie sau chimie;  

b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate 

prevăzute de prezentul titlu;  

c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;  

d) deţin autorizaţie de liberă practică şi sunt membri ai CBBCR;  

e) prin excepţie de la lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, 

biochimiştii, biologii sau chimiştii, care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 764 

alin. (2) lit. b), d) sau f) trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii cu privire la 

prestarea temporară sau ocazională de servicii pe teritoriul României şi să fie 

înregistraţi pe această perioadă la CBBCR. 

 (1) Profesia de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist 

medical în sistemul sanitar se exercită pe teritoriul României în sistemul sanitar de către 

persoanele prevăzute la art.764 care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) deţin un titlu de calificare conform art.767 ; 

b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de 

prezentul titlu; 

c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; 

d) deţin certificat de membru vizat anual şi sunt membri ai OBBCSSR; 

e) prin excepţie de la lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii medicale, 

biochimiștii, biologii, chimiștii și  biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali 

care întrunesc condiţiile de exercitare a profesiunilor în sistemul sanitar trebuie să înştiinţeze 

Ministerul Sănătăţii cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe 

teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la OBBCSSR, conform unei 

proceduri stabilite prin decizia Consiliului National al OBBCSSR. 

Art. 783 Biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi pe 

teritoriul României, precum şi biochimiştii, biologii sau chimiştii care întrunesc 

condiţiile prevăzute la art. 764 alin. (2) lit. c) şi e) exercită profesia cu aceleaşi 

drepturi şi obligaţii ca şi biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni români 

membri ai OBBCR. 

Biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali 

cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi pe teritoriul României, precum şi biochimiştii, biologii, 

chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali care întrunesc 

condiţiile prevăzute la art. 764 alin. (5) lit. c) şi e) exercită profesia în sistemul sanitar cu 

aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi biochimiştii, biologii, chimiştii și  biochimiștii medicali, 

biologii medicali, chimiștii medicali cetăţeni români membri ai OBBCSSR. 

 

Art. 784 Profesia de biochimist, biolog sau chimist se exercită în România cu titlul 

profesional de calificare în biochimie, biologie sau chimie. 

(1) Profesia de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist 

medical în sistemul sanitar se exercită în România de către persoanele care îndeplinesc 

condiţiile titlului profesional corespunzător calificării profesionale atestate, după cum 

urmează: 

a) biochimist, biolog, chimist  și biochimist medical, biolog medical, chimist medical care este 

inclus în programul de obținere a unei specialități sau care  nu a promovat examenul de 

specialist, specializarea fiind obligatorie; 
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b) biochimist medical, biolog medical, chimist medical specialist în una dintre specialitățile 

prevăzute de Catalogul biochimiștilor medicali, biologilor medicali și chimiștilor medicali 

din sistemul sanitar; 

c)  biochimist medical, biolog medical, chimist medical principal  în una dintre specialitățile 

prevăzute de Catalogul biochimiștilor medicali, biologilor medicali și chimiștilor medicali 

din sistemul sanitar; 

d) biochimist medical, biolog medical, chimist medical specialist în una din specialitățile 

prevăzute de Catalogul biochimiștilor medicali, biologilor medicali și chimiștilor medicali 

din sistemul sanitar, care efectuează la cerere pregătirea într-o nouă specialitate; 

e) biochimist medical, biolog medical, chimist medical principal  în una din specialitățile 

prevăzute de Catalogul biochimiștilor medicali, biologilor medicali și chimiștilor medicali 

din sistemul sanitar, care efectuează la cerere pregătirea într-o nouă specialitate; 

 

f) biochimist medical, biolog medical, chimist medical confirmat specialist în mai multe 

specialităţi prevăzute de Catalogul biochimiștilor medicali, biologilor medicali și chimiștilor 

medicali din sistemul sanitar; 

 

(2) Biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, biologii medicali și chimiștii 

medicali  care se pregătesc într-o specialitate au atribuții   în specialitatea în care se pregătesc 

conform Statutului OBBCSSR. 

 

Art. 785 - Exercitarea efectivă de către biochimiști, biologi, chimiști și biochimiști medicali, biologi 

medicali, chimiști medicali a atribuțiilor profesionale în cadrul sistemului sanitar, cu normă 

întreagă sau echivalent de fracţii de normă, şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare 

prevăzute de lege, constituie experienţă profesională. 

 

Cap. VI Recunoaşterea calificărilor profesionale ale biochimiştilor, biologilor și  

chimiştilor  din sistemul sanitar, cetăţeni ai unui stat membru 

 

SECŢIUNEA 1 

Exercitarea profesiei în caz de stabilire pe teritoriul României 

Cap. VI Recunoaşterea calificărilor profesionale ale biochimiştilor, biologilor, 

chimiştilor  și biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicai în 

sistemul sanitar, cetăţeni ai unui stat membru 

 

SECŢIUNEA 1 

Exercitarea profesiei în caz de stabilire pe teritoriul României 

Art. 786 (1) În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările biochimiştilor, biologilor 

sau chimiştilor cetăţeni ai unui stat membru, cu privire la accesul la profesia de 

biochimist, biolog sau chimist, se soluţionează de Ministerul Sănătăţii, în 

(1) În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările biochimiştilor, biologilor, chimiştilor 

și biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali cetăţeni ai unui stat 

membru, cu privire la accesul la profesia de biochimist, biolog, chimist  și biochimist medical, 
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colaborare cu OBBCR, în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de 

către persoana interesată.  

(2) Persoana interesată prevăzută la alin. (1) este autorizată de OBBCR în urma 

aplicării procedurii de recunoaştere a calificării profesionale.  

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde:  

a) copia documentului care atestă cetăţenia;  

b) copia documentelor care atestă formarea în profesie, respectiv a titlurilor de 

calificare ce asigură accesul la profesia de biochimist, biolog sau chimist, precum 

şi, după caz, dovada experienţei profesionale a titularului;  

c) dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă privind caracterul 

onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă sau interzice exercitarea 

profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a 

inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei 

sau a unor condamnări penale;  

d) certificatul medical privind sănătatea fizică şi psihică a titularului emis de statul 

membru de origine sau de provenienţă;  

e) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile de asigurare din statul 

membru, prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare 

care decurg din răspunderea profesională potrivit prevederilor legale în vigoare în 

România privind termenii şi extinderea acestei garanţii.  

(4) Autorităţile competente române pot cere solicitantului informaţii cu privire la 

formarea însuşită de acesta, necesară stabilirii eventualelor diferenţe esenţiale faţă 

de formarea în aceeaşi profesie în România, în vederea alcătuirii probei de 

aptitudini. În cazul în care acesta nu este în măsură să furnizeze respectivele 

informaţii, autorităţile competente române se adresează punctului de contact, 

autorităţii competente sau oricărui alt organism competent al statului membru de 

origine al solicitantului.  

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-f) se depun şi traduse legalizat în 

limba română.  

(6) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-f) sunt valabile 3 luni de la data 

emiterii. Autorităţile competente, organismele, precum şi alte persoane juridice 

române implicate asigură confidenţialitatea informaţiilor transmise. 

biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar, se soluţionează de Ministerul Sănătăţii, în 

colaborare cu OBBCSSR, în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către 

persoana interesată.  

(2) Persoana interesată prevăzută la alin. (1) este autorizată de OBBCSSR prin emiterea 

certificatului de membru  în urma aplicării procedurii de recunoaştere a calificării 

profesionale. 

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde: 

a) copia documentului care atestă cetăţenia; 

b) copia documentelor care atestă formarea în profesie, respectiv a titlurilor de calificare ce 

asigură accesul la profesia de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog 

medical, chimist medical în sistemul sanitar, precum şi, după caz, dovada experienţei 

profesionale a titularului. 

c) dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, 

moral sau absenţa unei situaţii care suspendă sau interzice exercitarea profesiei în caz de 

eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări 

temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale; 

d) certificatul medical privind sănătatea fizică şi psihică a titularului emis de statul membru 

de origine sau de provenienţă; 

e) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile de asigurare din statul membru, 

prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din 

răspunderea profesională potrivit prevederilor legale în vigoare în România privind termenii 

şi extinderea acestei garanţii. 

(4) Autorităţile competente române pot cere solicitantului informaţii cu privire la formarea 

însuşită de acesta, necesară stabilirii eventualelor diferenţe esenţiale faţă de formarea în 

aceeaşi profesie în România, în vederea alcătuirii probei de aptitudini. În cazul în care acesta 

nu este în măsură să furnizeze respectivele informaţii, autorităţile competente române se 

adresează punctului de contact, autorităţii competente sau oricărui alt organism competent al 

statului membru de origine al solicitantului. 

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-e) și (4) se depun şi traduse legalizat în limba 

română. 

(6) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-e)  sunt valabile 3 luni de la data emiterii. 

Autorităţile competente, organismele, precum şi alte persoane juridice române implicate 

asigură confidenţialitatea informaţiilor transmise. 
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Art. 787 (1) În cazul în care documentele prevăzute la art. 783 alin. (3) lit. d) nu sunt 

eliberate de autorităţile competente ale statului membru de origine sau de 

provenienţă, autorităţile competente române acceptă o declaraţie sub jurământ 

sau, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declaraţie 

solemnă, făcută de biochimist, biolog sau chimist în cauză în faţa unei autorităţi 

judiciare sau administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar sau a 

unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de 

provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau 

respectiva declaraţie solemnă.  

(2) În situaţia în care, pentru accesul şi exerciţiul profesiei, statul membru de 

origine sau de provenienţă nu impune o astfel de cerinţă şi, în consecinţă, nu emite 

cetăţenilor săi documentul prevăzut la art. 783 alin. (3) lit. e), autorităţile 

competente române acceptă un certificat privind sănătatea fizică sau psihică a 

solicitantului, eliberat de o autoritate competentă a statului membru respectiv. 

În situaţia în care, pentru accesul şi exerciţiul profesiei, statul membru de origine sau de 

provenienţă nu impune o astfel de cerinţă şi, în consecinţă, nu emite cetăţenilor săi documentul 

prevăzut la art. 783 alin. (3) lit. d)  autorităţile competente române acceptă un certificat privind 

sănătatea fizică și    psihică a solicitantului, eliberat de o autoritate competentă a statului 

membru respectiv. 

 

 

Art. 788 În situaţia în care România este statul membru UE de origine sau provenienţă a 

biochimistului, biologului sau chimistului care solicită recunoaşterea calificării 

într-un alt stat membru UE autorităţile competente române iau măsurile necesare 

în vederea transmiterii documentelor necesare în termen de 2 luni de la solicitarea 

statului membru UE gazdă.  

În situaţia în care România este statul membru UE de origine sau provenienţă a biochimistului, 

biologului, chimistului și biochimistului medical, biologului medical, chimistului medical 

care solicită recunoaşterea calificării în sistemul sanitar dintr-un alt stat membru UE 

autorităţile competente române iau măsurile necesare în vederea transmiterii documentelor 

necesare în termen de 2 luni de la solicitarea statului membru UE gazdă. 

Art. 789 (1) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului, Ministerul Educaţiei Naţionale 

informează solicitantul asupra documentelor necesare completării acestuia.  

(2) Deciziile autorităţilor competente române în aceste cazuri pot fi atacate la 

instanţa de contencios administrativ, potrivit legii. 

(1) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului, Ministerul Educaţiei Naţionale informează 

solicitantul asupra documentelor necesare completării acestuia. 

(2) Deciziile autorităţilor competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanţa de 

contencios administrativ, potrivit legii. 

Art. 790 Procedura de examinare a cererii de acces la profesie în România înaintată de către 

biochimiştii, biologii sau chimiştii prevăzuţi la art. 764 alin. (2) trebuie finalizată 

în cel mai scurt timp şi trebuie să conducă la o decizie justificată în mod 

corespunzător a autorităţilor competente române, în oricare dintre cazuri, cu 

încadrarea în termenul stabilit în acest sens de lege. 

Procedura de examinare a cererii de acces la profesie în România înaintată de către 

biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali 

prevăzuţi la art. 764 alin. (5) trebuie finalizată în cel mai scurt timp şi trebuie să conducă la o 

decizie justificată în mod corespunzător a autorităţilor competente române, în oricare dintre 

cazuri, cu încadrarea în termenul stabilit în acest sens de lege. 

Art. 791 (1) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente române pot solicita 

autorităţilor competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticităţii 

certificatelor şi a titlurilor de calificare de biochimist, biolog sau chimist eliberate 

(1) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente române pot solicita autorităţilor 

competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticităţii certificatelor şi a titlurilor 

de calificare de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist 
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de acesta, precum şi, după caz, confirmarea faptului că biochimistul, biologul sau 

chimistul titular îndeplineşte condiţiile minime de formare prevăzute de normele 

UE pentru calificarea profesională dobândită de acesta în statul membru emitent.  

(2) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o autoritate competentă a unui 

alt stat membru a eliberat un titlu de calificare de biochimist, biolog sau chimist, 

care include o formare urmată în totalitate sau parţial într-o instituţie legal stabilită 

pe teritoriul unui alt stat membru, România, în calitate de stat membru gazdă, are 

dreptul să verifice pe lângă organismul competent al statului membru de origine 

în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare de biochimist, biolog sau 

chimist, dacă:  

a) formarea asigurată de instituţia în cauză a fost certificată în mod oficial de 

instituţia de învăţământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat 

respectivul titlu de calificare;  

b) titlul de calificare eliberat este acelaşi cu cel care atestă acelaşi ciclu de formare 

efectuat în statul membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de 

calificare; şi  

c) titlul de calificare eliberat conferă aceleaşi drepturi de acces la profesie, pe 

teritoriul statului membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de 

calificare.  

(3) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente române pot solicita 

autorităţilor competente ale unui stat membru o confirmare a faptului că 

solicitantul nu este suspendat sau nu are interdicţie de exercitare a profesiei ca 

urmare a unei erori profesionale grave sau a unei condamnări pentru infracţiuni 

legate de exercitarea activităţilor sale profesionale.  

(4) Schimbul de informaţii între autorităţile competente române şi autorităţile 

competente din celelalte state membre UE în temeiul prezentului articol se 

efectuează conform Regulamentului IMI, daca şi profesiile de biolog, biochimist 

sau chimist vor face obiectul actelor comunitare aferente. 

 

  

medical eliberate de acesta, precum şi, după caz, confirmarea faptului că biochimistul, 

biologul, chimistul și biochimistul medical, biologul medical, chimistul medical titular 

îndeplineşte condiţiile minime de formare prevăzute de normele UE pentru calificarea 

profesională dobândită de acesta pentru sistemul sanitar în statul membru emitent. 

(2) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o autoritate competentă a unui alt stat 

membru a eliberat un titlu de calificare de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, 

biolog medical, chimist medical pentru sistemul sanitar  care include o formare urmată în 

totalitate sau parţial într-o instituţie legal stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, România, 

în calitate de stat membru gazdă, are dreptul să verifice pe lângă organismul competent al 

statului membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare de biochimist, 

biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical, dacă: 

a) formarea asigurată de instituţia în cauză a fost certificată în mod oficial de instituţia de 

învăţământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de 

calificare; 

b) titlul de calificare eliberat este acelaşi cu cel care atestă acelaşi ciclu de formare efectuat în 

statul membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare; şi 

c) titlul de calificare eliberat conferă aceleaşi drepturi de acces la profesie, pe teritoriul statului 

membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare. 

(3) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente române pot solicita autorităţilor 

competente ale unui stat membru o confirmare a faptului că solicitantul nu este suspendat sau 

nu are interdicţie de exercitare a profesiei ca urmare a unei erori profesionale grave sau a unei 

condamnări pentru infracţiuni legate de exercitarea atribuților sale profesionale. 

(4) Schimbul de informaţii între autorităţile competente române şi autorităţile competente din 

celelalte state membre UE în temeiul prezentului articol se efectuează conform 

Regulamentului IMI. 

 

Art. 792 (1) Atunci când autorităţile competente române au cunoştinţă de fapte grave şi 

precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau 

asupra exercitării profesiei de în biochimist, biolog sau chimist în România, 

comise de biochimişti, biologi sau chimişti cetăţeni ai unui stat membru, anterior 

(1) Atunci când autorităţile competente române au cunoştinţă de fapte grave şi precise care 

pot avea repercusiuni asupra începerii atribuțiilor profesionale sau asupra exercitării profesiei 

de  biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical în 

sistemul sanitar în sistemul sanitar din România, comise de biochimişti, biologi, chimişti și  

biochimiști medicali, biologi medicali, chimiști medicali cetăţeni ai unui stat membru, anterior 
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stabilirii în România şi în afara teritoriului său, acestea informează statul membru 

de origine sau de provenienţă al celor în cauză.  

(2) Autorităţile competente române comunică statului membru gazdă informaţiile 

solicitate cu privire la sancţiunile disciplinare de natură profesională sau 

administrativă, precum şi cu privire la sancţiunile penale interesând exerciţiul 

profesiei de biochimist, biolog sau chimist, aplicate pe durata exercitării profesiei 

în România.  

(3) Autorităţile competente române analizează informaţiile transmise de statul 

membru gazdă cu privire la faptele grave şi precise comise de biochimist, biolog 

sau chimist cetăţeni români sau care provin din România, anterior stabilirii în 

statul membru gazdă şi în afara teritoriului, ori fapte care pot avea repercusiuni 

asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitării profesiei în acel stat.  

(4) Autorităţile competente române decid asupra naturii şi amplorii investigaţiilor 

pe care le întreprind în situaţiile pentru care au fost sesizate şi comunică statului 

membru gazdă consecinţele care rezultă cu privire la atestatele şi documentele pe 

care le-au emis în cazurile respective. 

stabilirii în România şi în afara teritoriului său, acestea informează statul membru de origine 

sau de provenienţă al celor în cauză. 

(2) Autorităţile competente române comunică statului membru gazdă informaţiile solicitate 

cu privire la sancţiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum şi cu 

privire la sancţiunile penale interesând exerciţiul profesiei de biochimist, biolog, chimist și 

biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar din România aplicate 

pe durata exercitării profesiei în România. 

(3) Autorităţile competente române analizează informaţiile transmise de statul membru gazdă 

cu privire la faptele grave şi precise comise de biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii 

medicali, biologii medicali, chimiștii medicali cetăţeni români sau care provin din România, 

anterior stabilirii în statul membru gazdă şi în afara teritoriului, ori fapte care pot avea 

repercusiuni asupra începerii atribuțiilor profesionale sau asupra exercitării profesiei în acel 

stat. 

(4) Autorităţile competente române decid asupra naturii şi amplorii investigaţiilor pe care le 

întreprind în situaţiile pentru care au fost sesizate şi comunică statului membru gazdă 

consecinţele care rezultă cu privire la atestatele şi documentele pe care le-au emis în cazurile 

respective. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Exercitarea profesiei în situaţia prestării serviciilor de biochimist, biolog și chimist 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Exercitarea profesiei în situaţia prestării serviciilor de biochimist, biolog, chimist și 

biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar 

Art. 793 (1) Biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni ai unui stat membru care sunt 

stabiliţi şi exercită în mod legal profesia într-un stat membru, pot efectua în 

România în mod temporar şi ocazional actele profesiei sale.  

(2) Caracterul temporar sau ocazional al prestării profesiei este stabilit, de la caz 

la caz, de OBBCR în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea 

acestora.  

(1)  Biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali cetăţeni ai unui stat membru care sunt stabiliţi şi exercită în mod legal profesia în 

domeniul de sănătate într-un stat membru, pot exercita  în România în mod temporar şi 

ocazional profesia sale. 

(2) Caracterul temporar sau ocazional al prestării profesiei este stabilit, de la caz la caz, de 

OBBCSSR în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora. 

Art. 794 (1) Biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi într-

un stat membru, sunt exceptaţi de la obligaţia autorizării şi înscrierii în OBBCR, 

precum şi de la plata cotizaţiei de membru, atunci când solicită accesul la una 

dintre activităţile de biochimist, biolog sau chimist, în vederea prestării temporare 

sau ocazionale de servicii în România.  

(1) Biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi într-un stat membru, sunt exceptaţi de la 

obligaţia autorizării şi înscrierii în OBBCSSR, precum şi de la plata cotizaţiei de membru, 

atunci când solicită accesul la una dintre atribuțile de biochimist, biolog, chimist și  biochimist 

medical, biolog medical, chimist medical, în vederea prestării temporare sau ocazionale de 
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(2) Aceştia sunt înregistraţi automat la OBBCR pe durata prestării serviciilor 

respective, în baza documentelor prevăzute la art. 794, înaintate de prestator.  

(3) Exerciţiul activităţilor de biochimist, biolog sau chimist, în aceste situaţii, se 

face în concordanţă cu celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de lege pentru 

biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni români membri ai OBBCR.  

servicii însistemul sanitar din  România dacă fac dovada apartenenței la organismul 

profesional din statul membru în care este stabilit.  

(2) Aceştia sunt înregistraţi automat   în Registrul Unic al OBBCSSR pe durata prestării 

serviciilor respective, în baza documentelor prevăzute la art. 794, înaintate de prestator. 

 (3) Exerciţiul atribuțiilor de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, 

chimist medical în aceste situaţii se face în concordanţă cu celelalte drepturi şi obligaţii ce 

decurg din normele și reglementările legale pentru biochimiştii, biologii, chimiştii și 

biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali cetăţeni români membri ai 

OBBCSSR. 

 

Art. 795 Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul 

României, persoanele prevăzute la art. 790 alin. (1) se supun dispoziţiilor cu 

caracter profesional, regulamentar ori administrativ al calificărilor profesionale 

care definesc profesia şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor cu privire la faptele 

profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea 

consumatorilor, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru 

biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni români membri ai OBBCR. 

Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României, 

persoanele prevăzute la art. 790 alin. (1) se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, 

regulamentar ori administrativ al calificărilor profesionale care definesc profesia şi utilizarea 

titlurilor, dispoziţiilor cu privire la faptele profesionale grave care afectează direct şi specific 

protecţia şi securitatea consumatorilor, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege 

pentru biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali cetăţeni români membri ai OBBCSSR. 

Art. 796 Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României 

de către biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni ai unui stat membru care sunt 

stabiliţi şi exercită în mod legal activităţile într-un stat membru, se face cu titlul 

profesional prevăzut de lege pentru calificarea profesională însuşită. 

Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor în sistemul sanitar pe teritoriul 

României de către biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, 

chimiștii medicali cetăţeni ai unui stat membru care sunt stabiliţi şi exercită în mod legal 

atribuțile într-un stat membru, se face cu titlul profesional prevăzut de lege pentru calificarea 

profesională însuşită. 

Art. 797 (1) Solicitările biochimiştilor, biologilor sau chimiştilor cetăţeni ai unui stat 

membru stabiliţi într-un stat membru, privind prestarea temporară sau ocazională 

de servicii în România, se soluţionează de către OBBCR.  

(2) În cazul în care, solicitantul se află la prima prestare temporară sau ocazională 

de servicii în România sau în cazul în care în situaţia acestuia intervin schimbări 

materiale atestate de documente, acesta va înainta OBBCR:  

a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau 

alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea 

profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire;  

b) copia documentului de cetăţenie;  

(1) Solicitările biochimiştilor, biologilor, chimiştilor și  biochimiștilor medicali, biologilor 

medicali, chimiștilor medicali cetăţeni ai unui stat membru stabiliţi într-un stat membru, 

privind prestarea temporară sau ocazională de servicii în România, se soluţionează de către  

OBBCSSR. 

(2) În cazul în care, solicitantul se află la prima prestare temporară sau ocazională de servicii 

în România sau în cazul în care în situaţia acestuia intervin schimbări materiale atestate de 

documente, acesta va înainta OBBCSSR:  

a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace 

de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul 

beneficiază în statul membru de stabilire; 

b) copia documentului de cetăţenie; 
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c) o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea 

profesiei în România;  

d) o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire 

atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea 

profesiei ori condamnări penale;  

e) diplomele, certificatele sau alte titluri de biochimist, biolog sau chimist 

prevăzute de lege ori de normele UE pentru prestarea activităţilor în cauză;  

f) traducerea legalizată în limba română a documentului prevăzut la lit. d).  

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele 

de comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să 

furnizeze, de manieră temporară sau ocazională, în cursul anului respectiv, servicii 

în România.  

(4) Prezentarea declaraţiei prevăzute la alin. (2) lit. a) este obligatorie şi dă acces 

biochimistului, biologului sau chimistului solicitant la prestarea de servicii pe 

întreg teritoriul României. 

 

c) un certificat de competență lingvistică privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru 

practicarea profesiei în România;  

d) o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul 

nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări 

penale; 

e) diplomele, certificatele sau alte titluri pentru calificarea profesională de biochimist, biolog, 

chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar prevăzute 

de lege ori de normele UE pentru prestarea atribuților în cauză;  

f) traducerea legalizată în limba română a documentului prevăzut la lit. d); 

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele de comunicare  

şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze, de manieră 

temporară sau ocazională, în cursul anului respectiv, servicii în sistemul sanitar din România. 

(4) Prezentarea declaraţiei prevăzute la alin. (2) lit. a) este obligatorie şi dă acces 

biochimistului, biologului, chimistului și biochimistului medical, biologului medical, 

chimistului medical solicitant la prestarea de servicii în sistemul sanitar pe întreg teritoriul 

României. 

Art. 798 (1) Pentru prima prestare de servicii, OBBCR poate efectua o verificare a 

calificărilor profesionale ale prestatorului.  

(2) Verificarea prealabilă este posibilă numai în vederea evitării daunelor grave 

care pot fi aduse sănătăţii pacientului ca urmare a lipsei de calificare profesională 

a biochimistului, biologului sau chimistului prestator şi cu condiţia să nu 

depăşească ceea ce este necesar în acest scop.  

(3) În termen de cel mult o lună de la data primirii declaraţiei şi a documentelor 

anexate la aceasta, OBBCR informează biochimistul, biologul sau chimistul 

prestator cu privire la:  

a) decizia de a nu controla calificările acestuia; sau  

b) după verificarea calificărilor profesionale, să solicite biochimistului, biologului 

sau chimistului prestator să promoveze o probă de aptitudini sau să îl informeze 

cu privire la decizia de a-i permite să presteze serviciile respective.  

(4) În cazul întâmpinării unor dificultăţi care ar putea conduce la o întârziere, 

CBBCR informează biochimistul, biologul sau chimistul prestator, înainte de 

sfârşitul primei luni de la data primirii declaraţiei şi a documentelor anexate la 

aceasta, cu privire la motivele întârzierii, precum şi la timpul necesar pentru a 

ajunge la o decizie. Dificultăţile se soluţionează în termen de o lună de la 

(1) Pentru prima prestare de servicii, OBBCSSR poate efectua o verificare a calificărilor 

profesionale ale prestatorului în specilitatea în care își desfășoară activitatea. 

(2) Verificarea prealabilă este posibilă numai în vederea evitării daunelor grave care pot fi 

aduse sănătăţii pacientului ca urmare a lipsei de calificare profesională a biochimistului, 

biologului, chimistului și biochimistului medical, biologului medical, chimistului medical 

prestator în sistemul de sănătate  şi cu condiţia să nu depăşească ceea ce este necesar în acest 

scop. 

(3) În termen de cel mult o lună de la data primirii declaraţiei şi a documentelor anexate la 

aceasta,  OBBCSSR informează biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, 

biologul medical, chimistul medical prestator cu privire la: 

a) decizia de a nu controla calificările acestuia; sau 

b) după verificarea calificărilor profesionale, să solicite biochimistului, biologului, chimistului 

și biochimistului medical, biologului medical, chimistului medical prestator să promoveze o 

probă de aptitudini sau să îl informeze cu privire la decizia de a-i permite să presteze serviciile 

respective. 

(4) În cazul întâmpinării unor dificultăţi care ar putea conduce la o întârziere, OBBCSSR 

informează biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, biologul medical, 

chimistul medical prestator, înainte de sfârşitul primei luni de la data primirii declaraţiei şi a 
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notificare şi decizia se finalizează în termen de două luni de la rezolvarea 

dificultăţii.  

(5) În cazul unei diferenţe importante între calificările profesionale ale 

biochimistului, biologului sau chimistului prestator şi formarea impusă în 

România pentru prestarea serviciilor în cauză, în măsura în care această diferenţă 

este de natură să afecteze în mod negativ sănătatea sau siguranţa publică şi nu 

poate fi compensată de experienţa profesională a prestatorului de servicii ori de 

cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul 

vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant, OBBCR oferă 

prestatorului de servicii respectiv posibilitatea de a demonstra, printr-o probă de 

aptitudini, astfel cum este menţionat la alin. (3) lit. b), că a dobândit cunoştinţele, 

abilităţile şi competenţele care îi lipseau.  

(6) OBBCR decide, în urma susţinerii probei de aptitudini, cu privire la 

posibilitatea de furnizare a serviciului de către biochimistul, biologul sau 

chimistul prestator.  

(7) Prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de o lună de la data 

deciziei adoptate în conformitate cu prevederile alin. (5).  

(8) În lipsa unei decizii din partea OBBCR, în termenele stabilite la alin. (3) şi (4), 

serviciile în cauză pot fi prestate.  

documentelor anexate la aceasta, cu privire la motivele întârzierii, precum şi la timpul necesar 

pentru a ajunge la o decizie. Dificultăţile se soluţionează în termen de o lună de la notificare 

şi decizia se finalizează în termen de două luni de la rezolvarea dificultăţii. 

(5) În cazul unei diferenţe importante între calificările profesionale ale biochimistului, 

biologului, chimistului și  biochimistului medical, biologului medical, chimistului medical 

prestator şi formarea impusă în România pentru prestarea serviciilor în cauză în sistemul de 

sănătate, în măsura în care această diferenţă este de natură să afecteze în mod negativ sănătatea 

sau siguranţa publică şi nu poate fi compensată de experienţa profesională a prestatorului de 

servicii ori de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele dobândite prin învăţarea pe tot parcursul 

vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant, OBBCSSR poate oferi 

prestatorului de servicii respectiv posibilitatea de a demonstra, printr-o probă de aptitudini, 

astfel cum este menţionat la alin. (3) lit. b), că a dobândit cunoştinţele, abilităţile şi 

competenţele care îi lipseau. 

(6) OBBCSSR decide, în urma susţinerii probei de aptitudini, cu privire la posibilitatea de 

furnizare a serviciului de către biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, 

biologul medical, chimistul medical prestator. 

(7) Prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de o lună de la data deciziei adoptate 

în conformitate cu prevederile alin. (5). 

(8) În lipsa unei decizii din partea  OBBCSSR, în termenele stabilite la alin. (3) şi (4), serviciile 

în cauză pot fi prestate. 

Art. 799 OBBCR informează semestrial Ministerul Sănătăţii cu privire la numărul 

biochimiştilor, biologilor sau chimiştilor cetăţeni ai unui stat membru stabiliţi într-

un stat membru, care prestează temporar sau ocazional de servicii în România. 

OBBCSSR informează semestrial Ministerul Sănătăţii cu privire la numărul biochimiştilor, 

biologilor, chimiştilor și biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali 

cetăţeni ai unui stat membru stabiliţi într-un stat membru, care prestează temporar sau 

ocazional de servicii în sistemul sanitar din România.  

Art. 800 (1) În caz de prestare temporară a serviciilor în România, biochimiştii, biologii 

sau chimiştii cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi într-un stat membru, sunt 

exceptaţi de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale 

de sănătate.  

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a informa în prealabil Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le 

presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 

zile de la prestarea acestora.  

(1) În caz de prestare temporară a serviciilor în sistemul sanitar din  România, biochimiştii, 

biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali cetăţeni ai 

unui stat membru, stabiliţi într-un stat membru, sunt exceptaţi de la procedura de acreditare 

prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate. 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, 

iar în caz de urgenţă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora. 
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Art. 801 Autorităţile competente române retrag, după caz, temporar sau definitiv, dovezile 

prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul 

nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori 

condamnări penale, eliberate biochimiştilor, biologilor sau chimiştilor care 

întrunesc condiţiile prevăzute la art. 764 alin. (2) lit. a), c) şi e), precum şi 

biochimiştilor, biologilor sau chimiştilor stabiliţi în România care întrunesc 

condiţiile prevăzute la art. 764 alin. (2) lit. b), d) şi f), în cazul în care acestora li 

se aplică sancţiunile prevăzute de lege cu suspendarea sau interdicţia exercitării 

profesiei.  

Autorităţile competente române retrag, după caz, sancțiunile temporare aplicate 

biochimiştilor, biologilor, chimiştilor și biochimiștilor medicali, biologilor medicali, 

chimiștilor medicali stabiliţi în România la expirarea termenelor pentru care au fost aplicate. 

Art. 802 (1) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente române pot solicita 

autorităţilor competente din statul membru de stabilire al solicitantului informaţii 

pertinente cu privire la legalitatea condiţiei de stabilire, buna conduită 

profesională a acestuia, precum şi la absenţa sancţiunilor disciplinare sau penale 

aplicate în legătură cu exercitarea profesiei.  

(2) La solicitarea statului membru gazdă, autorităţile competente române transmit 

informaţiile solicitate cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor transmise.  

(3) Autorităţile competente asigură schimbul necesar de informaţii pentru ca 

plângerea beneficiarului împotriva prestatorului de servicii în regim temporar sau 

ocazional să fie corect soluţionată. În această situaţie, beneficiarul este informat 

asupra cursului demersului său. 

(1) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile competente române pot solicita autorităţilor 

competente din statul membru de stabilire al solicitantului informaţii pertinente cu privire la 

legalitatea condiţiei de stabilire, buna conduită profesională a acestuia, precum şi la absenţa 

sancţiunilor disciplinare sau penale aplicate în legătură cu exercitarea profesiei. 

(2) La solicitarea statului membru gazdă, autorităţile competente române transmit informaţiile 

solicitate cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor transmise. 

(3) Autorităţile competente asigură schimbul necesar de informaţii pentru ca plângerea 

beneficiarului împotriva prestatorului de servicii în regim temporar sau ocazional să fie corect 

soluţionată. În această situaţie, beneficiarul este informat asupra cursului demersului său. 

 

 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Aspecte comune cu privire la dreptul de stabilire şi libera prestare de servicii de către 

biochimişti, biologi și chimişti 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Aspecte comune cu privire la dreptul de stabilire şi libera prestare de servicii de către 

biochimişti, biologi, chimişti  și biochimiști medicali, biologi medicali, chimiști medicali 

în sistemul sanitar 

 

Art. 803 Biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni ai unui stat membru care, în timpul 

exercitării profesiei în România, încalcă dispoziţiile, legile şi regulamentele 

profesiei răspund potrivit legii. 

Biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali 

cetăţeni ai unui stat membru care, în timpul exercitării profesiei în România, încalcă 

dispoziţiile, legile şi regulamentele profesiei răspund potrivit legii. 

Art. 804 (1) Biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni ai unui stat membru, care exercită 

profesia în România, au dreptul de a ataşa la titlul profesional corespunzător 

calificării profesionale însuşite, titlul legal de formare obţinut în statul membru de 

origine ori de provenienţă, în limba statului emitent şi, eventual, abrevierea acestui 

(1)  Biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali cetăţeni ai unui stat membru, care exercită profesia în România, au dreptul de a ataşa 

la titlul profesional corespunzător calificării profesionale însuşite, titlul legal de formare 

obţinut în statul membru de origine ori de provenienţă, în limba statului emitent şi, eventual, 
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titlu. Titlul de formare este însoţit de numele şi locul instituţiei sau ale 

organismului emitent.  

(2) Dacă titlul respectiv de formare desemnează în România o pregătire 

complementară neînsuşită de beneficiar, acesta va utiliza în exerciţiul profesiei 

forma corespunzătoare a titlului, indicată de autorităţile competente române. 

abrevierea acestui titlu. Titlul de formare este însoţit de numele şi locul instituţiei sau ale 

organismului emitent. 

(2) Dacă titlul respectiv de formare desemnează în România o pregătire complementară 

neînsuşită de beneficiar, acesta va utiliza în exerciţiul profesiei forma corespunzătoare a 

titlului, indicată de autorităţile competente române. 

Art. 805 (1) Biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi şi 

care exercită profesia în România, au obligaţia de a se informa la autorităţile 

competente cu privire la legislaţia din domeniul sănătăţii, domeniul securităţii 

sociale, precum şi cu privire la Codul de deontologie al biochimistului, biologului 

sau chimistului.  

(2) În vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române 

competente organizează, la nivelul structurilor teritoriale şi centrale, birouri de 

informare legislativă.  

(3) Biochimiştii, biologii sau chimiştii cetăţeni ai unui stat membru, care exercită 

profesia ca urmare a recunoaşterii calificării profesionale de către autorităţile 

competente române, trebuie să posede cunoştinţele lingvistice necesare 

desfăşurării activităţilor profesionale în România.  

(4) OBBCR este autoritatea competentă să verifice cunoştinţele lingvistice 

necesare desfăşurării activităţii profesionale în România. 

 

(1) Biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi şi care exercită profesia în sistemul sanitar din 

România, au obligaţia de a se informa la autorităţile competente cu privire la legislaţia din 

domeniul sănătăţii, domeniul securităţii sociale, precum şi cu privire la Codul de etică și 

deontologie al biochimistului, biologului, chimistului și  biochimistului medical, biologului 

medical, chimistului medical. 

(2) OBBCSSR este autoritatea competentă să verifice documentele privind cunoştinţele 

lingvistice necesare desfăşurării atribuții profesionale în România.  

(3) În vederea exercitării profesiilor de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, 

biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar din România, cetățenii unui stat membru 

prezintă pașaport lingvistic la înscrierea în OBBCSSR. 

 

Art. 806 (1) Verificarea cunoştinţelor lingvistice se limitează la cunoaşterea limbii române 

ca limbă oficială în România.  

(2) În aprecierea cunoştinţelor lingvistice, OBBCR ţine cont de durata activităţii 

care urmează a fi desfăşurată.  

(3) Dovada cunoştinţelor lingvistice se poate face cu un certificat de competenţă 

lingvistică. 

 

(1) Verificarea cunoştinţelor lingvistice se limitează la documentele care demonstrează 

cunoaşterea limbii române ca limbă oficială în România.  

(2) Dovada cunoştinţelor lingvistice se face cu un certificat de competenţă lingvistică depus 

la OBBCSSR. 

 

Art. 807 Deciziile OBBCR cu privire la verificarea cunoştinţelor lingvistice pot fi atacate 

de biochimiştii, biologii sau chimiştii în cauză la instanţa de contencios 

administrativ. 

Deciziile OBBCSSR cu privire la verificarea documentelor privind  cunoştinţele lingvistice 

pot fi atacate de biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, 

chimiștii medical în cauză la instanţa de contencios administrativ. 

 

Art. 808 (1) Autorităţile competente române colaborează îndeaproape cu autorităţile 

competente ale statelor membre, asigurând confidenţialitatea informaţiilor 

transmise.  

(1) Autorităţile competente române colaborează îndeaproape cu autorităţile competente ale 

statelor membre, asigurând confidenţialitatea informaţiilor transmise. 
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(2) Schimbul de informaţii privind sancţiunile disciplinare sau penale aplicate în 

caz de fapte grave şi precise, susceptibile de a avea consecinţe asupra activităţilor 

de biochimist, biolog sau chimist, se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 

506/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 

677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Schimbul de informaţii privind sancţiunile disciplinare sau penale aplicate în caz de fapte 

grave şi precise, susceptibile de a avea consecinţe asupra atribuților de biochimist, biolog, 

chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar, se face cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

OBBCSSR este desemnat ca  autoritate competentă pentru eliberarea documentului care să 

ateste probitatea profesională. Modelui certificatului de atestare a probității profesionale este 

prezentat în Statutul OBBCSSR. 

 

Art. 809 Schimbul de informaţii în temeiul art. 799 şi 805 dintre autorităţile competente 

române şi autorităţile competente ale celorlalte state membre se efectuează prin 

intermediul IMI. 

Schimbul de informaţii în temeiul art. 799 şi 805 dintre autorităţile competente române şi 

autorităţile competente ale celorlalte state membre se efectuează prin intermediul IMI. 

SECŢIUNEA a 4-a 

Mecanismul de alertă 

SECŢIUNEA a 4-a 

Mecanismul de alertă 

Art. 810 OBBCR informează autorităţile competente din toate celelalte state membre cu 

privire la biochimiştii, biologii sau chimiştii cărora li s-a restrâns sau interzis de 

către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul 

României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, activităţile 

profesionale. 

OBBCSSR informează autorităţile competente din toate celelalte state membre cu privire la 

biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali 

cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti naţionale să 

desfăşoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, 

atribuțile profesionale în sistemul sanitar. 

 

Art. 811 OBBCR transmite informaţiile menţionate la art. 807 prin alertă în cadrul IMI, cel 

târziu în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau 

interzicere, în întregime sau în parte, a exercitării unei activităţi profesionale de 

către profesionistul în cauză. Aceste informaţii se limitează la:  

a) identitatea profesionistului în cauză, numele, prenumele şi data naşterii;  

b) calificarea cu care acesta exercită profesia;  

c) informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea 

privind restrângerea sau interdicţia;  

d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei;  

e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia. 

OBBCSSR transmite informaţiile menţionate la art. 807 prin alertă în cadrul IMI, cel târziu în 

termen de 3 zile de la data comunicării deciziei definitive de restrângere sau interzicere, în 

întregime sau în parte, a exercitării unei atribuți profesionale de către profesionistul în cauză. 

Aceste informaţii se limitează la: 

a) identitatea profesionistului în cauză, numele, prenumele şi data naşterii; 

b) calificarea cu care acesta exercită profesia; 

c) informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională care adoptă hotărârea privind 

restrângerea sau interdicţia; 

d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei; 

e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia. 

 

Art. 812 Cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii instanţei, OBBCR 

informează autorităţile competente ale tuturor celorlalte state membre, prin alertă 

în cadrul IMI, despre identitatea profesioniştilor care au solicitat recunoaşterea 

În termen de 3 zile de la data comunicării hotărârii definitive a instanţei de judecată către 

OBBCSSR acesta  informează autorităţile competente ale tuturor celorlalte state membre, prin 

alertă în cadrul IMI, despre identitatea profesioniştilor care au solicitat recunoaşterea 
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calificărilor în temeiul prezentelor prevederi şi în cazul cărora instanţele române 

au constatat că au făcut uz, în acest scop, de titluri falsificate de calificare 

profesională 

calificărilor în temeiul prezentelor prevederi şi în cazul cărora instanţele române au constatat 

că au făcut uz, în acest scop, de titluri falsificate de calificare profesională. 

 

Art. 813 Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii 

prevăzut de prezenta secţiune se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 

506/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Legii nr. 

677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informaţii prevăzut de 

prezenta secţiune se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare şi a prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Art. 814 Atunci când expiră o interdicţie sau o restricţie prevăzută la prezenta secţiune, 

OBBCR informează fără întârziere autorităţile competente din celelalte state 

membre, menţionând data expirării şi orice altă schimbare ulterioară respectivei 

date. 

Atunci când expiră o interdicţie sau o restricţie prevăzută la prezenta secţiune, OBBCSSR 

informează de îndată autorităţile competente din celelalte state membre, menţionând data 

expirării şi orice altă schimbare ulterioară a respectivei date. 

Art. 815 Biochimiştii, biologii sau chimiştii pentru care OBBCR transmite alerte celorlalte 

state membre sunt informaţi în scris cu privire la deciziile de alertă, concomitent 

cu declanşarea şi derularea procedurii de alertă. 

Biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali 

pentru care OBBCSSR transmite alerte celorlalte state membre sunt informaţi în scris cu 

privire la deciziile de alertă, concomitent cu declanşarea şi derularea procedurii de alertă. 

 

Art. 816 (1) Biochimiştii, biologii sau chimiştii prevăzuţi la art. 812 au posibilitatea de a 

contesta decizia privind aplicarea mecanismului de alertă la instanţa de contencios 

administrativ competentă, potrivit legii sau pot solicita OBBCR rectificarea unei 

astfel de decizii.  

(2) În cazul în care alerta transmisă celorlalte state membre se dovedeşte a fi 

neîntemeiată, profesionistul în cauză poate obţine despăgubiri legate de orice 

prejudiciu cauzat de aceasta, în condiţiile legii. În aceste cazuri, decizia privind 

alerta poate conţine precizarea că face obiectul unor proceduri iniţiate de către 

profesionist. 

Biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii medicai, chimiștii medicali 

prevăzuţi la art. 814   au dreptul de a contesta decizia privind aplicarea mecanismului de alertă 

la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii. 

 

Art. 817 Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile. Alertele 

se radiază în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la 

expirarea interdicţiei sau restricţiei menţionate la art. 807. 

Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile. Alertele se radiază 

în termen de 3 zile de la data comunicării deciziei definitive de revocare sau de la expirarea 

interdicţiei sau restricţiei menţionate la art. 807. 

 

Cap. VII Răspunderea juridică a biochimistului, biologului și chimistului 

 
Cap. VII Răspunderea juridică a biochimistului, biologului, chimistului și 

biochimistului medical, biologului medical, chimistului medical în sistemul sanitar 

 

Art. 818 Răspunderea juridică a biochimistului, biologului sau chimistului poate fi:  

a) răspunderea penală, care se angajează potrivit legii;  

b) răspunderea civilă, care se angajează potrivit legii;  

1) Răspunderea juridică a biochimistului, biologului, chimistului și biochimistului medical, 

biologului medical, chimistului medical în sistemul sanitar poate fi: 

a) răspunderea penală, care se angajează potrivit legii; 
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c) răspunderea 29dministrative, care se angajează potrivit legii;  

d) răspunderea disciplinară, care se angajează potrivit prezentului titlu. 

b) răspunderea civilă, care se angajează potrivit legii; 

c) răspunderea administrativă, care se angajează potrivit legii; 

d) răspunderea disciplinară, care se angajează potrivit prezentului titlu și al Statutului 

OBBCSSR. 

2) Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, 

în sistemul sanitar din România, prevăzută la lit.d), alin.1, nu exclude răspunderea civilă, 

patrimonială, contravenţională şi penală, după caz, potrivit prevederilor legale. 

 

Art. 819 Biochimistul, biologului sau chimistului răspunde disciplinar pentru 

nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei, a Codului de deontologie al 

biochimistului, biologului sau chimistului şi a regulilor de bună practică 

profesională, a Statutului OBBCR, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii 

adoptate de organele de conducere ale OIBBCR, precum şi pentru orice fapte 

săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi 

prestigiul profesiei sau ale CBBCR 

Biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, biologul medical, chimistul medical 

în sistemul sanitar răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor 

profesiei, a Codului de etică și deontologie medicală al biochimistului, biologului, chimistului 

și  biochimistului medical, biologului medical, chimistului medical şi a regulilor de bună 

practică profesională, a Statutului OBBCSSR, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii 

adoptate de organele de conducere ale OBBCSSR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în 

legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale 

OBBCSSR. 

 

Art. 820 Anchetarea abaterii disciplinare este de competenţa OBBCR. Anchetarea abaterii disciplinare transmise la OBBCSSR este de competenţa organelor 

abilitate ale  OBBCSSR. 

Art. 821 (1) Plângerea împotriva unui biochimist, biolog sau chimist se depune la colegiul 

al cărui membru este profesionistul, iar în cazul biochimiştilor, biologilor sau 

chimiştilor cetăţeni ai unui stat membru, plângerea se depune la colegiul în a cărui 

rază îşi desfăşoară activitatea.  

(2) Consiliul teritorial dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de 

disciplină.  

(3) În situaţia respingerii plângerii persoana care a făcut plângerea poate depune 

contestaţie la colegiul a cărui decizie se contestă. Aceasta se soluţionează de către 

Comisia superioară de disciplină.  

(4) Plângerile împotriva unui membru al organelor de conducere de la nivel 

teritorial sau naţional se înaintează Comisiei superioare de disciplină. 

1) Plângerea împotriva unui biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, 

chimist medical în sistemul sanitar din România sau cetăţean  al unui stat membru se depune 

la Departamentul Juridic al OBBCSSR care o transmite membrilor Comisiei de Disciplină. 

(2) Plângerea poate fi formulată de pacient, de reprezentatul legal al acestuia sau de succesorii 

pacientului, în cazul în care acesta a decedat.  

 (3) În situaţia respingerii plângerii de către Comisia de Disciplină persoana intimată care a 

făcut plângerea poate depune contestaţie în termen de 15 zile  la Comisia Superioară de 

Disciplină a OBBCSSR care soluționează contestația. 

(4) Plângerile împotriva unui membru al organelor de conducere de la nivel teritorial județean 

sau naţional se înaintează Comisiei Superioare de Disciplină. 

Art. 822 (1) În cadrul fiecărui ordin teritorial se organizează şi funcţionează comisia de 

disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în primă instanţă 

şi în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârşite de biochimiştii, biologii 

sau chimiştii înscrişi în acel colegiu.  

(1) La nivel național al OBBCSSR se organizează şi funcţionează două Comisii: Comisia de 

Disciplină și Comisia Superioară de Disciplină, independente de conducerea OBBCSSR, care 

judecă în complete de 5 membri. 

(2) Comisia Superioară de Disciplină judecă: 
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(2) Comisia de disciplină care judecă în primă instanţă trebuie să se pronunţe în 

termen de 6 luni de la depunerea plângerii.  

(3) La nivelul OBBCR se organizează şi funcţionează Comisia superioară de 

disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete de 5 

membri:  

a) ca instanţă de fond, abaterile săvârşite de membrii organelor de conducere de 

la nivel teritorial sau naţional ;  

b) în contestaţie, împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale.  

(4) Unul dintre membrii comisiilor de disciplină este desemnat de direcţiile de 

sănătate publică, la nivel teritorial şi de Ministerul Sănătăţii, la nivelul Comisiei 

superioare de disciplină.  

(5) Procedura judecării abaterilor este prevăzută în Statutul OBBCR. 

a) ca instanţă de fond, abaterile săvârşite de membrii organelor de conducere de la nivel 

teritorial județean sau naţional ; 

b) în contestaţie, împotriva deciziilor Comisiei de Disciplină. 

(3) Comisia de Disciplină judecă plângerea împotriva unui biochimist, biolog și biochimist 

medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar din România sau cetăţean al unui 

stat membru. 

(4) Procedura judecării abaterilor este prevăzută în Statutul OBBCSSR. 

Art. 823 Nicio sancţiune disciplinară nu poate fi adoptată, fără ca biochimistul, biologul 

sau chimistul în cauză să fi fost audiat sau convocat. 

Nicio sancţiune disciplinară nu poate fi adoptată, fără ca biochimistul, biologul, chimistul și 

biochimistul medical, biologul medical, chimistul medical din sistemul sanitar, în cauză să fi 

fost convocat sau audiat. 

 

Art. 824 (1) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de 

adunarea generală teritorială a colegiului, iar membrii Comisiei superioare de 

disciplină sunt aleşi de Adunarea generală naţională, cu excepţia membrilor 

desemnaţi de către Ministerul Sănătăţii sau direcţia de sănătate publică.  

(2) Funcţia de membru al comisiei de disciplină este incompatibilă cu orice altă 

funcţie în cadrul OBBCR.  

(3) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină este de 4 ani.  

(4) Calitatea de membru al comisiilor de disciplină încetează prin deces, demisie, 

pierderea calităţii de membru al OBBCR, ori prin numirea unui alt reprezentant 

în cazul membrilor desemnaţi de către Ministerul Sănătăţii sau direcţia de sănătate 

publică.. 

(1) Membrii Comisiei de Disciplină și membrii Comisiei Superioare de Disciplină sunt aleşi 

de Adunarea Generală Naţională.  

(2) Funcţia de membru al Comisiei de Disciplină și al Comisiei Superioare de Disciplină este 

incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul OBBCSSR cu excepția calității de membru în 

Adunarea Generală teritorială județeană.  

(3) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină este de 4 ani. 

(4) Calitatea de membru al Comisiei de Disciplină și al Comisiei Superioare de Disciplină 

încetează prin deces, demisie, pierderea calităţii de membru al OBBCSSR. 

Art. 825 1) Membrii comisiilor de disciplină se aleg prin vot secret şi pe baza candidaturilor 

depuse.  

(2) Membrii comisiilor de disciplină îşi vor alege un preşedinte care conduce 

activitatea administrativă a comisiilor de disciplină.  

(3) Preşedintele comisiei de disciplină prezintă adunării generale raportul anual al 

activităţii comisiei de disciplină. 

(1) Membrii Comisiei de Disciplină și ai Comisiei Superioare de Disciplină se aleg  pe baza 

candidaturilor depuse. 

(2) Membrii Comisiei de Disciplină și al Comisiei Superioare de Disciplină îşi vor alege un 

preşedinte care conduce activitatea administrativă a Comisiei de Disciplină și al Comisiei 

Superioare de Disciplină. 

(3) Preşedintele Comisiei de Disciplină și al Comisiei Superioare de Disciplină prezintă 

adunării generale raportul anual al activității Comisiei de disciplină și al Comisiei superioare 

de disciplină. 
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Art. 826 (1) Sancţiunile disciplinare sunt:  

a) mustrare;  

b) avertisment;  

c) vot de blam;  

d) amendă de la 500 lei la 5.000 lei. Plata amenzii se va face în termen de 30 de 

zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest 

termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, până la achitarea 

sumei. Sumele provenite din plata amenzilor se fac venit la bugetul OBBCR;  

e) interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi specifice profesiei pe o 

perioadă de la o lună la un an;  

f) retragerea autorizaţiei de exercitare a profesiei şi a calităţii de membru al 

OBBCR.  

(2) Retragerea autorizaţiei de exercitare a profesiei şi calităţii de membru al 

OBBCR operează de drept pe durata stabilită prin hotărâre definitivă de instanţele 

judecătoreşti cu privire la interzicerea exercitării profesiei. 

(3) La sancţiunile prevăzute la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea 

celui sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie în 

domeniu ori alte forme de pregătire profesională. 

(1) Sancţiunile disciplinare sunt: 

a) avertisment; 

b) interdicţia de a exercita profesia ori anumite atribuții specifice profesiei pe o perioadă de la 

o lună la un an; 

c) retragerea calităţii de membru al OBBCSSR temporar sau definitiv urmare a pierderii 

dreptului exercitării acestor profesiuni și în urma neplății timp de 6 luni de zile consecutive a 

cotizației de membru stabilită de Consiliul Național;  

(2) Retragerea autorizaţiei de exercitare a profesiei şi calităţii de membru al OBBCSSR 

operează de drept pe durata stabilită prin hotărâre definitivă de instanţele judecătoreşti cu 

privire la interzicerea exercitării profesiei; 

(3) La sancţiunile prevăzute la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancţionat 

la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie în domeniu ori alte forme de 

pregătire profesională. 

Art. 827 (1) Decizia pronunţată se comunică biochimistului, biologului sau chimistului 

sancţionat şi Consiliului Naţional al OBBCR.  

(2) Deciziile privind aplicarea sancţiunilor care se soldează cu suspendarea sau 

interzicerea exercitării profesiei se comunică şi Ministerului Sănătăţii şi, 

respectiv, angajatorului.  

(3) Persoana fizică sau juridică care a făcut sesizarea va fi informată cu privire la 

soluţionarea cauzei de către comisia de disciplină.  

(4) În termen de 15 zile de la comunicare, biochimistul, biologul sau chimistul 

sancţionat, persoana care a făcut sesizarea, Ministerul Sănătăţii, preşedintele 

colegiului teritorial sau preşedintele OBBCR poate contesta decizia pronunţată de 

comisia de disciplină a colegiului teritorial.  

(5) Împotriva deciziei de sancţionare a Comisiei superioare de disciplină, în 

termen de 15 zile de la comunicare, biochimistul, biologul sau chimistul 

sancţionat poate formula o acţiune în anulare la secţia de contencios administrativ 

a tribunalului în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

 

(1) Decizia pronunţată se comunică biochimistului, biologului, chimistului, biochimistului 

medical, biologului medical, chimistului medical din sistemul sanitar sancţionat şi Consiliului 

Naţional al OBBCSSR. 

(2) Deciziile privind aplicarea sancţiunilor care se soldează cu suspendarea sau interzicerea 

exercitării profesiei se comunică şi Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, angajatorului. 

(3) Persoana fizică sau juridică care a făcut sesizarea va fi informată cu privire la soluţionarea 

cauzei de către comisia de disciplină. 

(4) În termen de 15 zile de la comunicare, biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul 

medical, biologul medical, chimistul medical sancţionat, persoana care a făcut sesizarea, poate 

contesta la Comisia Superioară de Disciplină decizia pronunţată de Comisia de Disciplină a 

OBBCSSR. 

(5) Împotriva deciziei de sancţionare a Comisiei Superioare de Disciplină, în termen de 15 

zile de la comunicare, biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, biologul 

medical, chimistul medical sancţionat poate formula o acţiune în anulare la secţia de 

contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 
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Art. 828 (1) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult 6 luni de la data 

săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile.  

(2) Sancţiunile prevăzute la art. 823 alin. (1) lit. a)-d) se radiază în termen de 6 

luni de la data executării lor, iar cea prevăzută art. 823 alin. (1) lit. e), în termen 

de un an de la data expirării perioadei de interdicţie.  

(3) În cazul retragerii autorizaţiei de exercitare a profesiei şi calităţii de membru 

al OBBCR, biochimistul, biologul sau chimistul poate face o nouă cerere de 

redobândire a autorizaţiei de exercitare a profesiei şi a calităţii de membru al 

colegiului după expirarea perioadei stabilite prin hotărâre judecătorească 

definitivă de interdicţie a exercitării profesiei sau după 2 ani de la data aplicării 

sancţiunii de către comisiile de disciplină. Redobândirea autorizaţiei de exercitare 

a profesiei şi a calităţii de membru al OBBCR se face în condiţiile prezentei legi.  

(4) În situaţia în care, prin decizia comisiei de disciplină, au fost dispuse şi măsuri 

de obligare a biochimistul, biologul sau chimistul la efectuarea unor cursuri de 

perfecţionare sau de educaţie medicală ori alte forme de pregătire profesională, 

radierea sancţiunii se va face numai după prezentarea dovezii ducerii la îndeplinire 

a măsurii dispuse de comisia de disciplină.  

(5) Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancţiunii aplicate 

constituie o circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii 

sancţiuni. 

(1) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult 12 luni de la data săvârşirii 

faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile. 

(2) Sancţiunile prevăzute la art. 825 alin. (1) lit. a) - b) se radiază în termen de 6 luni de la data 

executării lor, iar cea prevăzută art. 825 alin. (1) lit. c), în termen de un an de la data expirării 

perioadei de interdicţie. 

(3) În cazul retragerii calităţii de membru al OBBCSSR, biochimistul, biologul, chimistul și 

biochimistul medical, biologul medical, chimistul medical poate face o nouă cerere de 

redobândire a calităţii de membru al OBBCSSR după expirarea perioadei stabilite prin 

hotărâre judecătorească definitivă de interdicţie a exercitării profesiei sau după 2 ani de la data 

aplicării sancţiunii de către comisiile de disciplină. Redobândirea calităţii de membru al 

OBBCSSR se face în condiţiile prezentei legi. 

(4) În situaţia în care, prin decizia Comisiei de Disciplină, au fost dispuse şi măsuri de obligare 

a biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, biologul medical, chimistul 

medical la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medicală ori alte forme de 

pregătire profesională, radierea sancţiunii se va face numai după prezentarea dovezii ducerii 

la îndeplinire a măsurii dispuse de Comisia de Disciplină. 

(5) Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancţiunii aplicate constituie o 

circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii sancţiuni. 

Art. 829 (1) Procedura privind desfăşurarea anchetei disciplinare, constatarea abaterii 

disciplinare, aplicarea şi prescripţia sancţiunilor disciplinare se stabileşte prin 

Statutul OBBCR.  

(2) Unităţile implicate au obligaţia de a pune la dispoziţie comisiilor de disciplină 

sau persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele 

solicitate, precum şi orice alte date şi informaţii necesare soluţionării cauzei. 

 

 

(1) Procedura privind desfăşurarea anchetei disciplinare, constatarea abaterii disciplinare, 

aplicarea şi prescripţia sancţiunilor disciplinare se stabileşte prin Statutul OBBCSSR. 

(2) Angajatorul persoanei cercetate disciplinar are obligaţia de a pune la dispoziţie comisiilor 

de disciplină sau persoanelor desemnate cu investigarea abaterilor disciplinare documentele 

solicitate, precum şi orice alte date şi informaţii necesare soluţionării cauzei. 

 

 

Cap. VIII Organizarea şi funcţionarea Colegiului Biochimiştilor, Biologilor 

sau Chimiştilor din România  

SECŢIUNEA 1  

Dispoziţii generale 
 

 

Cap. VIII Organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor și 

Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR) 

SECŢIUNEA 1  

Dispoziţii generale 
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Art. 830 (1) OBBCR este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, 

cu responsabilităţi delegate de Ministerul Sănătăţii, în domeniul autorizării, 

controlului şi supravegherii profesiei de biochimist, biolog sau chimist ca profesie 

liberală, de practică publică autorizată.  

(2) OBBCR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ 

şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei 

imixtiuni.  

(3) Ministerul Sănătăţii urmăreşte modul de respectare a prevederilor legale în 

activitatea CBBCR.  

(4) OBBCR cuprinde toţi biochimiştii, biologii sau chimiştii care exercită profesia 

în condiţiile prezentului titlu. 

 

(1) OBBCSSR este organism profesional cu personalitate juridică, apolitic, fără scop lucrativ, 

de utilitate publică,  de drept public, cu responsabilităţi delegate de Ministerul Sănătăţii, în 

domeniul autorizării, controlului şi supravegherii exercitării profesiei de biochimist, biolog, 

chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar ca profesie 

liberală, de practică publică autorizată.  

 

(2) OBBCSSR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi 

jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni. 

(3) Ministerul Sănătăţii urmăreşte modul de respectare a prevederilor legale în activitatea 

OBBCSSR prin rapoartele primite de la OBBCSSR. 

(4) OBBCSSR cuprinde toţi biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii medicali, biologii 

medicali, chimiștii medicali care exercită profesia în sistemul sanitar  în condiţiile prezentului 

titlu. 

 

Art. 831 (1) OBBCR se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale, la nivel naţional 

şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti.  

(2) Între OBBCR şi colegiile teritoriale există raporturi de autonomie funcţională, 

organizatorică şi financiară.  

(3) Sediul OBBCR este în municipiul Bucureşti. 

 

 

(1) OBBCSSR se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale județene, la nivel naţional 

şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. 

(2) Între OBBCSSR şi ordinele teritoriale județene nu există raporturi de autonomie 

funcţională, organizatorică şi financiară. 

(3) Sediul OBBCSSR este în municipiul Bucureşti  în spații din bunurile proprietate publică 

atribuite în folosință gratuită conform legislației aplicabile organizațiilor profesionale de 

utilitate publică. 

SECŢIUNEA a 2-a  

Atribuţiile OBBCSSR 

SECŢIUNEA a 2-a  

Atribuţiile OBBCSSR 

Art. 832 (1) OBBCR are în principal următoarele atribuţii:  

a) în calitate de autoritate competentă în domeniu asigură autorizarea, 

monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de biochimist, biolog sau chimist, 

în colaborare cu Ministerul Sănătăţii;  

b) autorizează exercitarea profesiei de biochimist, biolog sau chimist pe teritoriul 

României;  

c) elaborează şi emite cardul profesional european, pentru membrii săi, în 

conformitate cu normele Uniunii Europene;  

d) asigură schimbul de informaţii, prin intermediul IMI, conform prezentului titlu;  

e) recunoaşte titlurile de calificare dobândite în celelalte state membre;  

f) adoptă Codul de deontologie al biochimistului, biologului sau chimistului;  

(1) OBBCSSR  are următoarele atribuţii: 

a) în calitate de autoritate competentă în domeniu asigură autorizarea, monitorizarea şi 

controlul exercitării profesiei de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar în colaborare 

cu Ministerul Sănătăţii; 

b) autorizează exercitarea profesiei de  biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, 

biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar pe teritoriul României prin emiterea 

certificatului de membru al OBBCSSR; 

c) recunoaşte titlurile de calificare dobândite în celelalte state membre, poate elabora şi emite 

cardul profesional european, pentru membrii săi, în conformitate cu normele Uniunii 

Europene; 
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g) instituie şi supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a 

serviciilor profesionale în domeniu, precum şi a normelor deontologice;  

h) instituie un cadru de promovare şi dezvoltare a competenţei profesionale;  

i) reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, 

în cadrul organismelor profesionale internaţionale, precum şi în litigiile cu terţii;  

j) ţine evidenţa biochimiştilor, biologilor sau chimiştilor autorizaţi şi, după caz, 

acordă, certifică, suspendă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei;  

k) mediază şi arbitrează divergenţele între membrii săi, precum şi între aceştia şi 

terţi;  

l) întocmeşte, actualizează permanent secţiunea biochimiştilor, biologilor sau 

chimiştilor din cadrul Registrului Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de 

Sănătate şi înaintează trimestrial Ministerului Sănătăţii un raport privind situaţia 

numerică a membrilor săi, precum şi a evenimentelor înregistrate în domeniul 

autorizării, controlului şi supravegherii profesiei;  

m) avizează înfiinţarea cabinetelor private, indiferent de forma lor juridică.  

(2) Prin Statutul OBBCR sunt prevăzute şi alte atribuţii specifice. 

  

d) asigură schimbul de informaţii, prin intermediul IMI, conform prezentului titlu; 

 

e) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea 

profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical 

în sistemul sanitar în sistemul sanitar, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară 

în care se desfăşoară; 

f) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de 

activitate; apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională, precum şi dreptul acestuia 

de decizie în exercitarea actului medical;  

g) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională ale membrilor săi; 

h) întocmeşte, actualizează permanent secţiunea biochimiștilor, biologilor, chimiștilor și 

biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali în sistemul sanitar din cadrul 

Registrului Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate şi înaintează trimestrial 

Ministerului Sănătăţii un raport privind situaţia numerică a membrilor săi, precum şi a 

evenimentelor înregistrate în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei;  

i) asigură respectarea de către biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, biologii 

medicai, chimiștii medicali din sistemul sanitar a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de 

sănătatea publică; 

j) elaborează şi adoptă Statutul Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul 

sanitar din România şi Codul etică și  deontologie medicală; 

k) elaborează împreună cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii  ghidurile şi 

protocoale de practică medicală ; 

l) stabileşte şi reglementează regimul de publicitate a atribuțiilor medicale; 

 

m) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională a 

membrilor OBBCSSR şi drepturile acestora de decizie în exercitarea actului medical şi 

dezvoltarea profesională continuă; 

 

n) promovează şi stabileşte relaţii pe plan extern cu instituţii şi organizaţii similare; propune 

Ministerului Sănătăţii îmbunătăţirea documentelor naţionale de reglementare a practicii 

medicale în conformitatea cu evoluţia acesteia în Europa şi în lume; 

o) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de 

deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de 

jurisdicţie profesională; 
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p) promovează interesele membrilor săi inclusiv în cadrul asigurărilor de răspundere civilă 

profesională; 

q) sprijină instituţiile şi acţiunile de prevedere şi asistenţă medico-socială pentru membrii 

OBBCSSR şi familiile lor; 

r) emite  certificate de probitate profesională membrilor săi; 

s) participă, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu Ministerul Sănătăţii, la stabilirea 

numărului anual de locuri în unităţile de învăţământ superior de profil care organizează 

programe de master sau alte programe care conferă competența pentru laboratoarele din 

sistemul sanitar, precum şi a numărului de locuri în specialitățile paraclinice; 

t) colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din domeniul 

sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele ce privesc asigurarea sănătăţii 

populaţiei; 

ț) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea reglementărilor din domeniul medical sau 

al asigurărilor sociale de sănătate; 

u) elaborează criterii şi standarde de dotare a laboratoarelor de practică independentă, 

indiferent de regimul proprietăţii şi le supune spre aprobare Ministerului Sănătăţii; 

v) elibereaza certificatul de membru biochimiștilor, biologilor, chimiștilor și biochimiștilor 

medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali înscriși în Registrul Unic Național ; 

w) avizează introducerea în unitățile de învătământ superior acreditate a studiilor de licență 

și programelor de master care conferă competența de a exercita profesiunile de biochimist, 

biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar din 

România;  

(2) OBBCSSR colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii, cu 

instituţii, autorităţi şi organizaţii la: 

a) formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a biochimiștilor, biologilor,  

chimiștilor și biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali în sistemul 

sanitar; 

b) stabilirea şi creşterea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii 

actului medical în unităţile sanitare; 

c) elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional şi tematica de concurs, 

elaborarea legislației specifice exercitării profesiunilor de biochimist, biolog, chimist și 

biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar; 

d) promovarea şi asigurarea cadrului necesar desfăşurării unei concurenţe loiale bazate 

exclusiv pe criteriile competenţei profesionale; 

e) reprezentarea membrilor săi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 
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f) participarea la negocierea Contractului Cadru și a normelor de acordare a asistenţei 

medicale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate. 

 (3) OBBCSSR avizează înfiinţarea laboratoarelor private, indiferent de forma lor juridică, şi 

participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea 

posturilor din unităţile sanitare publice. 

(4) Prin Statutul OBBCSSR sunt prevăzute pentru biochimiștii, biologii, chimiștii și  

biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali din sistemul sanitar şi alte atribuţii 

specifice. 

 

Art. 833 În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul titlu, CBBCR, prin structurile 

naţionale sau teritoriale, are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume 

propriu sau în numele membrilor săi. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul titlu, OBBCSSR are dreptul de a formula 

acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi. 

SECŢIUNEA a 3-a  

Membrii OBBCSSR 

SECŢIUNEA a 3-a  

Membrii OBBCSSR 

Art. 834 (1) În vederea exercitării profesiei de biochimist, biolog sau chimist, biochimiştii, 

biologii sau chimiştii cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru, stabiliţi în 

România, precum şi biochimiştii, biologii sau chimiştii care întrunesc condiţiile 

prevăzute la art. 764 alin. (2) lit. c) şi e) au obligaţia să obţină autorizaţia de liberă 

practică şi să se înscrie în OBBCR.  

(2) Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al OBBCR, 

care se eliberează la înscrierea în corpul profesional.  

(3) Calitatea de membru al OBBCR o pot păstra, la cerere şi biochimiştii, biologii 

sau chimiştii pensionari care au practicat profesia de biochimist, biolog sau 

chimist .  

(4) Membrii OBBCR sunt înscrişi în Registrul Naţional al Profesioniştilor din 

Sistemul de Sănătate.  

(5) Evidenţa şi identificarea membrilor OBBCR se vor putea face şi prin folosirea 

codului numeric personal. 

(1) În vederea exercitării profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog 

medical, chimist medical în sistemul sanitar, cetăţenii români și  biochimiștii, biologii, 

chimiștii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali cetăţeni ai unui stat 

membru, stabiliţi în România, precum şi biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii 

medicali, biologii medicali, chimiștii medicali care doresc să exercite profesia în sistemul 

sanitar din România în baza diplomei de studii de licență în domeniul/profilul biologie/chimie, 

specializare /program de studii în biologie/biochimie/chimie/chimie medical  și  adeverinței/ 

diplomei sau certificatului de absolvire a unui program de master acreditat RNCIS prevăzute 

în prezenta lege, au obligaţia să se înscrie în OBBCSSR.  

(2) Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al OBBCSSR, care se 

eliberează la înscrierea în corpul profesional. 

(3) Înscrierea în OBBCSSR şi eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru 

biochimiștii, biologii, chimiștii și  biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali 

care îndeplinesc condiţiile pentru a exercita profesiunea în sistemul sanitar  şi au semnat 

Declarația prevăzută de prezentul titlu. 

(4) Semnarea Declarației se menţionează în certificatul de membru al OBBCSSR. 

(5) În situații deosebite pot deveni la cerere, membri ai OBBCSSR şi biochimiștii, biologii, 

chimiștii și  biochimiștii medicali biologii medicali, chimiștii medicali cetăţeni ai unui stat 

membru, stabiliţi într-un stat membru şi care prestează ocazional cu avizul OBBCSSR în 

condițiile stabilite de OBBCSSR împreună cu  Ministerul Sănătății.  
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 (6) Calitatea de membru al OBBCSSR o pot păstra, la cerere, şi biochimiștii, biologii, 

chimiștii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali pensionari care au 

practicat profesia în sistemul sanitar din România. 

(7) În vederea organizării şi actualizării Registrului unic al biochimiștilor, biologilor, 

chimiștilor și biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali în sistemul 

sanitar din România cu drept de practică, OBBCSSR, potrivit deciziei Consiliului Naţional al 

Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România, va 

organiza şi administra un sistem naţional de înregistrare, evidență şi certificare a 

biochimiștilor, biologilor, chimiștilor și  biochimiștilor medicali, biologilor medicali, 

chimiștilor medicali care exercită profesia de biochimist, biolog, chimist și biochimist 

medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar pe teritoriul României. Evidența 

şi identificarea biochimiștilor, biologilor, chimiștilor și biochimiștilor medicali, biologilor 

medicali, chimiștiolor medicali din sistemul sanitar cu drept de liberă practică se fac în baza 

unui cod unic de identificare profesională acordat de către OBBCSSR. 

(8) În vederea culegerii unor date şi informaţii necesare actualizării Registrului unic al cu 

biochimiștilor, biologilor, chimiștilor și  biochimiștilor medicali, biologilor medicali, 

chimiștilor medicali care exercită profesia de biochimist, biolog, chimist și biochimist 

medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar pe teritoriul României cu drept 

de practică, unităţile de învăţământ universitar medical, unităţile medicale, precum şi alte 

autorităţi ori instituţii publice care deţin date şi informaţii necesare menținerii la zi a 

Registrului unic al biochimiștilor, biologilor și chimiștilor care exercită profesia de 

biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul 

sanitar pe teritoriul României cu drept de practică vor pune la dispoziţia OBBCSSR, în mod 

gratuit şi într-un format adecvat scopului solicitării, datele şi informaţiile respective.  

 

În acest scop, între OBBCSSR şi entităţile respective se vor încheia protocoale de colaborare. 

În aceeași măsură, OBBCSSR va încheia protocoale şi va pune la dispoziţia autorităţilor date 

din Registrul unic al biochimiștilor, biologilor, chimiștilor și biochimiștilor medicali, 

biologilor medicali, chimiștilor medicali din sistemul sanitar cu drept de liberă practică în 

vederea realizării de către acestea a atribuţiilor legale. În toate situaţiile, punerea la dispoziţie 

a datelor se poate face inclusiv prin asigurarea unui acces securizat şi controlat al solicitantului 

la datele respective. 

(9) Biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, biologul medical, chimistul 

medical din sistemul sanitar, membru al OBBCSSR este obligat să actualizeze prompt la 

OBBCSSR datele personale și profesionale pentru realizarea Registrului Unic și să 
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menţioneze codul de identificare profesională actualizat  pe orice document medical pe care 

îl emite, îl completează sau îl modifică ori alături de orice act profesional consemnat sub formă 

scrisă. 

 

(10) Lista cu codurile de identificare profesională, precum şi actualizările acesteia se vor 

comunica la cerere Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau altor 

instituţii ori autorităţi publice şi exclusiv în vederea realizării atribuţiilor lor. 

 

Art. 835 Membrii OBBCR sunt obligaţi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, 

gradul şi specialitatea pe toate buletinele pentru analizele pe care le efectuează. 

Membrii OBBCSSR sunt obligaţi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul şi 

specialitatea pe toate buletinele pentru analizele pe care le efectuează. 

Art. 836 (1) La cerere, membrii OBBCR care, din motive obiective, întrerup pe o durată de 

până la 5 ani exercitarea profesiei, pot solicita suspendarea calităţii de membru pe 

acea durată.  

(2) Pe durata suspendării la cerere a calităţii de membru al OBBCR se suspendă 

obligaţiile şi drepturile ce decurg din prezentul titlu.  

(3) Întreruperea exercitării profesiei de biochimist, biolog sau chimist pe o durată 

mai mare de 5 ani atrage, de drept pierderea calităţii de membru al OBBCR. 

(1) La cerere, membrii OBBCSSR care întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea 

profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical 

în sistemul sanitar pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată. 

(2) Pe durata suspendării la cerere a calităţii de membru al OBBCSSR se suspendă obligaţiile 

şi drepturile ce decurg din prezenta lege. 

(3) Întreruperea exercitării profesiei biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog 

medical, chimist medical în sistemul sanitar pe o durată mai mare de 5 ani atrage, de drept, 

pierderea calităţii de membru al OBBCSSR. 

(4) Redobândirea calității de membru al OBBCSSR după expirarea termenului prevăzut la 

alin. (3) se face potrivit  Statutului OBBCSSR. 

Art. 837 (1) Biochimiştii, biologii sau chimiştii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 

764 alin. (2) se pot înscrie ca membri ai OBBCR la colegiul teritorial în a cărui 

rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau la colegiul 

teritorial în a cărui rază îşi au domiciliul sau reşedinţa.  

(2) Biochimiştii, biologii sau chimiştii luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial, 

dacă exercită activităţi şi pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligaţi să anunţe şi 

acest colegiu. 

(1) Biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar care îndeplinesc condiţiile de 

exercitare a profesiei în sistemul sanitar prevăzute în prezenta lege se pot înscrie ca membri 

ai OBBCSSR la ordinul teritorial județean  în a cărui rază se află unitatea la care urmează să 

îşi desfăşoare activitatea sau la ordinul teritorial județean în a cărui rază îşi au domiciliul sau 

reşedinţa. 

(2) Biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali din sistemul sanitar luaţi în evidenţa unui ordin teritorial județean, dacă exercită 

atribuții medicale şi pe raza altui ordin  teritorial județean, sunt obligaţi să anunţe şi acest 

ordin.  

- Secțiune nouă 

Secțiunea a IV-a 

Drepturile și Obligațiile membrilor OBBCSSR 
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Art. 838 

 

- Membrii OBBCSSR au următoarele drepturi: 

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale județene 

sau naţionale ale OBBCSSR ; 

b) să se adreseze organelor abilitate ale OBBCSSR şi să primească informaţiile solicitate dacă 

acestea au legătură cu exercitare profesiei; 

c) să participe la orice acţiune a OBBCSSR şi să fie informaţi în timp util despre aceasta; 

d) să folosească, împreună cu membrii lor de familie, toate dotările sociale, profesionale, 

culturale şi sportive ale OBBCSSR;   

e) să poarte însemnele OBBCSSR, după caz ; 

f) să conteste sancţiunile primite; 

g) să solicite ajutoare materiale pentru situaţii deosebite, atât personal, cât şi prin membrii lor 

de familie; 

h) să beneficieze, în mod gratuit, de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile 

respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate, atât 

membrii în activitate sau pensionari, cât şi soţul sau soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora. 

 

 

Art. 839 - 

 

Obligaţiile membrilor OBBCSSR sunt următoarele: 

a) să facă dovada cunoaşterii normelor de deontologie profesională şi a celor care 

reglementează organizarea şi funcţionarea corpului profesional; modalitatea de testare a 

cunoştinţelor de deontologie şi a legislaţiei profesionale se stabileşte de Consiliul Naţional al 

OBBCSSR ; 

b) să respecte dispoziţiile Statutului Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în 

sistemul sanitar din România, ale Codului de etică și deontologie medicală, hotărârile 

organelor de conducere ale OBBCSSR şi regulamentele profesiei; 

c) să rezolve sarcinile ce le-au fost încredinţate în calitate de membru sau de reprezentant al 

corpului profesional; 

d) să participe la manifestările iniţiate de organele de conducere, la atribuțile profesionale sau 

de pregătire profesională iniţiate ori organizate de către organele de conducere naţionale sau 

locale; 

e) să participe la şedinţele ori adunările la care au fost convocaţi; 

f) să execute cu bună-credinţă sarcinile ce decurg din hotărârile organelor de conducere ale 

OBBCSSR ; 

g) să se abţină de la deliberările organelor de conducere în care sunt aleşi, în cazul în care, în 

îndeplinirea unor atribuţii ale acestor organe, au un interes propriu; 
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h) să păstreze secretul profesional; 

i) să păstreze confidenţialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în organele 

de conducere; 

j) să respecte normele, principiile şi îndatoririle deontologiei medicale; 

k) să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calităţii de membru al 

OBBCSSR ; 

l) să achite, în termenul stabilit, cotizaţia datorată în calitate de membru al OBBCSSR ; 

m) să rezolve litigiile cu alţi membri, în primul rând prin mediere de către comisiile organizate 

în acest scop în cadrul OBBCSSR ; 

n) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în 

organele de conducere ale OBBCSSR, în ordinele judeţene sau în Ordinul Biochimiștilor, 

Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din Municipiul Bucureşti. 

o) să nu se angajeze în nici o activitate sau comportament care ar putea discredita profesia, 

submina încrederea publică în profesie sau care să pună în pericol funcționarea OBBCSSR; 

p) să apere statutul de corp profesional.  

 

Art. 840 - 

 

Obligaţiile membrilor OBBCSSR, ce decurg din calitatea lor specială de biochimiști, biologi,  

chimiști și biochimiști medicali, biologi medicali, chimiști medicali în sistemul sanitar, sunt: 

a) să respecte şi să aplice, în orice împrejurare, normele de deontologie medicală; 

b) să nu aducă prejudicii reputaţiei corpului profesional sau altor membri, respectând statutul 

de corp profesional al OBBCSSR ; 

c) să acţioneze, pe toată durata exercitării profesiei, în vederea creşterii gradului de pregătire 

profesională; 

d) să aplice parafa, cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea şi codul, pe toate 

actele medicale pe care le semnează; 

e) să respecte drepturile pacienţilor. 

SECŢIUNEA a 4-a  

Organizare şi funcţionare  
A. Organizarea la nivel teritorial 

 

SECŢIUNEA   a 5-a 

Organizare şi funcţionare  
A. Organizarea la nivel teritorial județean  

 

Art. 841 (1) La nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, se 

organizează câte un colegiu al biochimiştilor, biologilor sau chimiştilor, format 

din toţi biochimiştii, biologii sau chimiştii care exercită profesia în unitatea 

administrativ-teritorială respectivă, denumit în continuare colegiul teritorial.  

(1) La nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, se organizează câte 

un ordin al biochimiştilor, biologilor, chimiştilor și  biochimiștilor medicali, biologilor 

medicali, chimiștilor medicali format din toţi biochimiştii, biologii, chimiştii și biochimiștii 
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(2) Colegiile teritoriale au personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii. 

Patrimoniul se constituie din bunuri mobile şi imobile, dobândite în condiţiile 

legii.  

(3) Sediul colegiului teritorial este în oraşul de reşedinţă a judeţului sau în 

municipiul Bucureşti.  

(4) Niciun colegiu teritorial nu poate funcţiona în afara OBBCR. 

medicali, biologii medicali, chimiștii medicali care lucrează în sistemul sanitar în a cărui rază 

își are domiciliul sau reședința denumit în continuare ordin teritorial județean. 

(2) Ordinele teritoriale județene  nu au personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii.  

(3) Niciun ordin teritorial județean  nu poate funcţiona în afara OBBCSSR. 

(4) Sediul ordinului teritorial  județean este în oraşul de reşedinţă a judeţului sau în municipiul 

Bucureşti în spații din bunurile proprietate privată sau după caz publică atribuite în folosință 

gratuită conform legislației aplicabile organizațiilor profesionale de utilitate publică. 

(5) Atribuțiile ordinelor teritoriale județene și ale organelor de conducere alese pentru un 

mandat de 4 ani sunt stabilite în Statutul OBBCSSR. 

 

Art. 842 (1) Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt:  

a) adunarea generală teritorială;  

b) consiliul teritorial;  

c) preşedintele colegiului teritorial.  

 

 

(2) Adunarea generală teritorială este formată din toți membrii OBBCR autorizați 

care își desfășoară activitatea în cadrul unui colegiu teritorial.  

(3) Adunarea generală teritorială alege din rândul membrilor săi, prin vot secret, 

cu majoritate simplă, membrii consiliului teritorial și reprezentanții în Adunarea 

generală națională, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor săi. 

În cazul în care la Adunarea generală teritorială întrunită cu ocazia alegerilor nu 

este prezent un număr de 2/3 din numărul total al membrilor, în termen de 14 zile 

se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat 

cu majoritate simplă, indiferent de numărul participanţilor.  

 

 

 

 

 

 

 

Organele de conducere ale ordinului teritorial  județean sunt: 

a) adunarea generală teritorială județeană ; 

b) consiliul teritorial județean ; 

c) biroul consiliului teritorial județean ; 

d) preşedintele ordinului teritorial județean . 

(1) Adunarea generală teritorială județeană este formată din biochimiștii, biologii, chimiștii și 

biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii medicali din sistemul sanitar înscrişi la 

ordinul teritorial județean respectiv. 

(2) Adunarea generală teritorială județeană se întruneşte o dată la 4 ani, înainte de Adunarea 

Generală Națională, la convocarea consiliului teritorial județean, şi adoptă hotărâri cu 

majoritate simplă în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi. Dacă la prima 

convocare nu s-a realizat majoritatea de două treimi, după 10 zile se organizează o nouă 

şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de 

numărul membrilor prezenţi. 

(3) Membrii Adunării generale teritoriale județeane primesc anual în format electronic 

raportul de activitate al organelor de conducere teritoriale alese.  

(4) Adunarea generală teritorială județeană are următoarele atribuţii: 

a) alege membrii consiliului teritorial județean ; 

b) alege reprezentanţii ordinului teritorial județean  în Adunarea Generală Naţională; 

 (5) Modalitatea de exprimare a votului se stabileşte prin regulamentul electoral. 
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(4) Consiliul teritorial are un număr de membri proporțional cu numărul 

biochimiştilor, biologilor sau chimiştilor înscriși în evidența colegiului teritorial 

la data alegerilor, respectiv:  

a) 5 membri, pentru un număr de la 41 până la 100 de biochimişti, biologi sau 

chimişti înscriși;  

b) 7 membri, pentru un număr de la 101 până la 500 de biochimişti, biologi sau 

chimişti înscriși;  

c) 9 membri, pentru un număr de peste 500 de biochimişti, biologi sau chimişti 

înscriși.  

(5) Consiliul teritorial alege din rândul membrilor săi, prin vot secret, președintele 

Consiliului teritorial.  

(6) Pe durata mandatului, persoanele care detin functii de conducere in cadrul 

CBBCR, încheie fie contract de mandat, fie contract individual de munca, 

conform funcției detinute și a prevederilor legale în vigoare. 

 

Membrii consiliului ordinului teritorial județean  şi membrii în Adunarea Generală Naţională 

se aleg pe o perioadă de 4 ani de către membrii ordinului teritorial județean respectiv, potrivit 

regulamentului electoral, aprobat de Consiliul Naţional al OBBCSSR. 

 

 (5) Consiliul teritorial județean are un număr de membri proporţional cu numărul membrilor 

înscrişi în evidenţa ordinului teritorial  județean respectiv la data organizării alegerilor, după 

cum urmează: 

a) 5 membri, pentru un număr de până la 40 de membri înscrişi; 

b) 7  membri, pentru un număr de la 41 până la 100 de membri  înscrişi; 

c) 9  membri, pentru un număr de peste 100 de membri  înscrişi. 

(6) Consiliul teritorial județean municipal constituit la nivelul municipiului Bucureşti este 

format din 11 membri. 

(7) Proporţional cu numărul de membri ai consiliului se vor alege 2 -5  membri supleanţi. 

 

 

Art. 843 - Consiliul ordinului teritorial județean exercită atribuţiile prevăzute de lege şi date în 

competenţa sa prin Statutul OBBCSSR sau prin hotărâre a Consiliului Naţional. 

Art. 844 - 

 

(1) Consiliul ordinului teritorial județean, în prima şedinţă, organizată în termen de maximum 

5 zile de la alegere, alege biroul consiliului teritorial județean. 

(2) Biroul consiliului ordinului teritorial județean este format dintr-un preşedinte, un 

vicepreşedinte şi un secretar. 

(3) Preşedintele biroului ordinului teritorial județean este şi preşedintele ordinului teritorial, 

județean.  

- B. Organizarea la nivel național 

Art. 845 (1) OBBCR este format din toţi biochimiştii, biologii sau chimiştii înscrişi în 

colegiile teritoriale.  

(2) OBBCR are personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii. În bugetul 

propriu sunt cuprinse şi contribuţiile colegiilor teritoriale în cotă fixă de 20% din 

cuantumul cotizaţiilor. Patrimoniul poate fi folosit şi în activităţi producătoare de 

venituri, în condiţiile legii. 

(1) OBBCSSR este format din toţi biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, 

biologii medicali, chimiștii medicali înscrişi în ordinele teritoriale județene. 

(2) OBBCSSR are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.  

Patrimoniul poate fi folosit şi în atribuți producătoare de venituri, în condiţiile legii. 

Art. 846 (1) Organele de conducere la nivel naţional ale OBBCR sunt:  

a) Adunarea generală naţională;  

Organele de conducere la nivel naţional ale OBBCSSR sunt: 

a) Adunarea Generală Naţională; 
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b) Consiliul naţional;  

c) preşedintele.  

 

(2) Adunarea generală națională este constituită din reprezentanții aleși ai 

biochimiştilor, biologilor sau chimiştilor din cadrul colegiilor teritoriale, conform 

normei de reprezentare de 1 la 40 și reprezentantul Ministerului Sănătății.  

(3) Adunarea generală națională alege din rândul membrilor săi, prin vot secret, 

cu majoritate simplă, membrii Consiliului național, în prezenţa a cel puţin 2/3 din 

numărul total al membrilor săi. În cazul în care la Adunarea generală națională 

întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de 2/3 din numărul total al 

membrilor, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală pentru 

alegeri, al cărei rezultat va fi validat cu majoritate simplă, indiferent de numărul 

participanţilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Consiliul Naţional; 

c) Biroul Executiv Național; 

d) Preşedintele OBBCSSR. 

 

(1)Adunarea Generală Naţională este alcătuită din membrii Consiliului Naţional al OBBCSSR 

şi din reprezentanţii fiecărui ordin teritorial județean, aleşi potrivit regulamentului electoral 

aprobat de Consiliul Național. La Adunarea generală națională poate participa cu statut de 

observator reprezentantul Ministerului Sănătății.  

 

(2)Norma de reprezentare în Adunarea Generală Naţională este de 1/200 de membri, dar nu 

mai puțin de un membru din fiecare filială teritorială județeană. 

(3) Reprezentanţii în Adunarea Generală Naţională sunt aleşi pe o durată de 4 ani. 

(4) Proporţional cu numărul de membri înscrişi în evidenţa ordinului teritorial județean se va 

alege un număr de 1-3 membri supleanţi. 

(5)Adunarea Generală Naţională are următoarele atribuţii: 

a) adoptă Statutul OBBCSSR  precum şi Codul de etică și deontologie medicală; 

b) aprobă modificarea acestora; 

c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia celui pentru exerciţiul expirat; 

d) alege din rândul membrilor săi cu majoritate simplă membrii Consiliului Național în 

prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor săi. În cazul în care la Adunarea 

Generală Națională întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de 2/3 din numărul 

total al membrilor, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri, 

al cărei rezultat va fi validat cu majoritate simplă, indiferent de numărul participanţilor. 

e) alege membrii Comisiei de cenzori, Comisiei de Disciplină și Comisiei Superioare de 

Disciplină; 

f) adoptă puncte de vedere care să reflecte poziţia OBBCSSR  cu privire la aspecte de interes 

general în ceea ce priveşte profesia ori statutul biochimistului, biologuilui, chimistului și 

biochimistului medical, biologului medical, chimistului medical din sistemul sanitar în 

societate; 

g) revocă din funcţie membrii aleşi pentru abateri de la prevederile prezentei legi sau de la  

Statutul OBBCSSR, care aduc prejudicii activității corpului profesional. 

(6) Adunarea Generală Naţională adoptă hotărâri în prezenţa a cel puţin două treimi din 

numărul membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi. 

(7) Dacă la prima convocare nu se realizează condiţia de cvorum, după două săptămâni se va 

organiza o altă şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va putea adopta hotărâri indiferent de 
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(4) Consiliul național este format din 16 membri, câte doi membri din fiecare 

regiune de dezvoltare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.  

(5) Consiliul naţional se întrunește legal în prezenţa a cel puțin 5 dintre membrii 

săi şi ia decizii cu votul majorității simple.  

(6) Consiliul național se întrunește lunar în ședințe ordinare sau, ori de câte ori 

este nevoie, la cererea președintelui ori a cel putin 3 dintre membrii săi. 

(7) Activitatea OBBCR este coordonată între sesiunile Consiliului naţional, de 

către președintele OBBCR  

(8) Președintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România este ales dintre membrii 

Consiliului național, prin vot secret și liber exprimat, cu ocazia primei ședințe de 

plen.  

(9) Pe durata mandatului, persoanele care detin functii de conducere in cadrul 

OBBCR, vor încheia fie contract de mandat, fie contract individual de munca, 

conform funcției detinute și a dispozitiilor legale. 

 

 

 

 

numărul membrilor prezenţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 850 lit. a) şi b), pentru 

care este necesară condiţia de cvorum prevăzută la alin. (1).  

(8)Adunarea Generală Naţională se întruneşte în şedinţă ordinară de regulă în semestrul I al 

anului în curs. 

(9) Adunarea Generală Naţională este condusă de către preşedintele OBBCSSR; 

(10)Adunarea Generală Naţională poate fi convocată de către: 

a) preşedintele OBBCSSR; 

b) două treimi din numărul total al membrilor Consiliului Naţional al OBBCSSR, inclusiv 

reprezentanții organizației municipiului București. 

11)Adunarea Generală Naţională a OBBCSSR îşi desfăşoară lucrările după o ordine de zi 

stabilită de Consiliul Naţional al OBBCSSR, dar nu  în mod limitativ.  

a) Ordinea de zi va fi comunicată cu cel puţin 14 zile înainte de data şedinţei, membrilor 

Adunării Generale Naţionale care pot solicita completarea sau modificarea acesteia în 7 zile 

înainte de data şedinţei. 

b) propunerile de completare sau modificare a  actelor cu caracter normativ emise de 

OBBCSSR  vor fi transmise Consiliului Naţional al OBBCSSR cu cel puţin 14 zile înainte de 

data şedinţei Adunării Generale Naţionale a OBBCSSR. 

(1) Consiliul Naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar 

din România  abreviat OBBCSSR este alcătuit din 55 de membri, după cum urmează: câte un 

reprezentant al fiecărui judeţ, 6 reprezentanţi ai municipiului Bucureşti, 8 reprezentanţi ai 

laboratoarelor medicale private din România, aleşi de către Adunarea Generală Națională  a 

OBBCSSR. 

(2) Reprezentanţii ordinelor teritoriale județene  în Consiliul naţional al OBBCSSR sunt aleşi 

pe o perioadă de 4 ani în Adunarea Generală Naţională de către reprezentanţii ordinelor 

teritoriale județene. 

(3) Cheltuielile cu deplasarea şi diurna reprezentanţilor în Consiliul Naţional al OBBCSSR 

sunt suportate de OBBCSSR. 

(4) Consiliul Naţional al OBBCSSR se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi 

din numărul reprezentanţilor stabiliţi la alin. (1), inclusiv reprezentanții organizației 
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municipiului București şi ia decizii cu majoritate simplă de voturi. Activitatea și votul pot fi 

exprimate şi prin corespondenţă scrisă sau în format electronic. 

Ordinea de zi a Consiliului Naţional al OBBCSSR este stabilită de Biroul Executiv Național 

și este transmisă membrilor prin  poșta electronică  cu cel puțin 7 zile înainte de data stabilită 

a ședinței, însoțită atunci când este posibil de materialele ce urmează a fi adoptate. 

Art. 847 - 

 

Deciziile Consiliului Naţional al OBBCSSR sunt obligatorii pentru ordinele teritoriale 

județene şi pentru toţi membrii OBBCSSR. 

Art. 848 - 

 

Atribuţiile Consiliului Naţional al OBBCSSR  sunt următoarele: 

a) elaborează Statutul OBBCSSR  precum şi proiectele de modificare a acestuia; 

b) elaborează Codul de etică și deontologie medicală, precum şi proiectele de modificare a 

acestuia;  

c) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea actelor normative conexe prezentului Titlu 

privind exercitarea profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog 

medical, chimist medical în sistemul sanitar  pe teritoriul României; 

d) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea actelor normative care privesc exercitarea 

profesiunilor de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist 

medical în sistemul sanitar din România; 

e) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea tematicilor şi a metodologiilor 

concursurilor şi examenelor pentru biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, 

biologii medicali, chimiștii medicali din sistemul sanitar; 

f) stabileşte sistemul de credite de educaţie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează 

activitatea de perfecţionare profesională a biochimiștilor, biologilor, chimiștilor și 

biochimiștilor medicali, biologilor medicali, chimiștilor medicali din sistemul sanitar; 

g) acordă aviz consultativ ghidurilor şi protocoalelor de practică de laborator elaborate de 

comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii; 

h) fixează cotizaţia care trebuie plătită obligatoriu de către fiecare membru al OBBCSSR; 

i) gestionează bunurile OBBCSSR şi poate să iniţieze şi să subvenţioneze acţiuni interesând 

profesia, acţiuni de întrajutorare sau de sponsorizare; 

j) alege dintre membrii săi Biroul executiv al  OBBCSSR; 

k) propune Adunării Generale Naţionale proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli al 

OBBCSSR; 

l) alege dintre membrii OBBCSSR pe cei care vor forma comisiile de lucru; 
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m) stabileşte indemnizaţiile membrilor Biroului executiv şi indemnizaţia de şedinţă a 

membrilor Comisiilor de lucru; 

n) reprezintă membrii săi la elaborarea reglementărilor privind acordarea asistenţei medicale. 

o) avizează, împreună cu Colegiul Medicilor din România, autorizaţia de instalare a 

laboratoarelor medicale private de profil şi se pronunţă în legătură cu demersurile întreprinse 

în vederea interzicerii instalării acestora, ţinând seama de exercitarea atribuții în concordanţă 

cu competenţa profesională a personalului, de dotarea tehnică şi de respectarea normelor de 

protecţia mediului. 

Art. 849 - (1)Biroul Executiv Național al OBBCSSR este format dintr-un preşedinte, 3 vicepreşedinţi, 

un secretar general și doi membri  aleşi de către Consiliul National  dintre membrii săi, 

respectiv 2 membri supleanți  pe o durată de 4 ani. 

(2) Biroul Executiv Național al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul 

sanitar din România asigură activitatea permanentă a acestuia  potrivit legii şi regulamentelor 

proprii.  

 

Art. 850 - 

 

(1) Biroul Executiv National al OBBCSSR lucrează legal și aprobă deciziile în prezenţa a cel 

puţin 4 dintre membrii săi. Prezența președintelului la ședință este obligatorie. 

(2) Biroul Executiv Național se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este cazul, la cererea 

preşedintelui sau a cel puţin 4 dintre membrii săi, prezența președintelului la ședință este 

obligatorie. Activitatea se poate desfășura și votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă 

scrisă sau în format electronic. 

Art. 851 - 

 

Atribuţiile Biroului Executiv National  al OBBCSSR sunt următoarele: 

a) asigură activitatea permanentă a OBBCSSR între şedinţele Consiliului Naţional; 

b) aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului OBBCSSR; 

c) întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune, pe care îl supune spre aprobare 

Consiliului naţional; 

d) acceptă donaţiile, legatele şi sponsorizările făcute OBBCSSR; 

e) execută hotărârile Adunării Generale Naţionale şi ale Consiliului Naţional; 

f) elaborează şi supune spre avizare Consiliului Naţional proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli; 

g) informează Consiliul Naţional cu privire la deciziile emise între şedinţele Consiliului; 

h) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către Consiliul Naţional. 
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Art. 852 - 

 

Biroul executiv național al OBBCSSR coordonează activitatea comisiilor Consiliului Naţional 

al OBBCSSR. 

 

Art. 853 - 

 

În exercitarea mandatului, membrii Biroului Executiv Național precum şi președinții ordinelor 

teritoriale județene  primesc o indemnizaţie al cărei cuantum este aprobat de Consiliul 

Naţional. 

 

Art. 854 - 

 

Preşedintele Biroului Executiv National este preşedintele OBBCSSR. 

 

Art. 855 - 

 

Preşedintele OBBCSSR îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) reprezintă OBBCSSR în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate; 

b) încheie contracte şi convenţii în numele OBBCSSR, cu aprobarea Biroului Executiv 

Național; 

c) convoacă şi conduce şedinţele Adunării Generale Naționale şi ale Consiliului Naţional; 

d) duce la îndeplinire deciziile Biroului Executiv Național, hotărârile Consiliului Naţional date 

în sarcina sa şi rezolvă problemele şi lucrările curente; 

e) angajează personalul de specialitate şi administrativ; 

f) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de Consiliul Naţional ori de Biroul Executiv Național, 

potrivit legii. 

Art. 856 - 

 

(1) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale OBBCSSR, 

atât la nivel naţional, cât şi teritorial județean, biochimiștii, biologii, chimiștii și  biochimiștii 

medicali, biologii medicali, chimiștii medicali din sistemul sanitar care sunt angajați respectiv 

deţin funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv al ministerelor şi 

instituţiilor cu reţea sanitară proprie, al structurilor deconcentrate ale acestuia ori în cadrul 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a 

municipiului Bucureşti, al patronatelor şi sindicatelor profesionale, precum şi orice fel de 

funcţii de demnitate publică. 

(2) Biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali din sistemul sanitar pentru care, în timpul mandatului de membru al organelor de 
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conducere, a survenit situaţia de incompatibilitate sunt suspendaţi din funcţie. Suspendarea 

durează până la încetarea situaţiei de incompatibilitate sau până la expirarea mandatului.  

 

SECŢIUNEA a 5-a  

Venituri şi cheltuieli 
 

SECŢIUNEA  a 6-a 

Venituri şi cheltuieli 
 

Art. 857 Veniturile OBBCR se constituie din:  

a) taxa de înscriere;  

b) cotizaţiile lunare ale membrilor;  

c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, 

inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie continuă;  

d) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice;  

e) legate;  

f) drepturi editoriale;  

g) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;  

h) fonduri rezultate din manifestările culturale şi ştiinţifice;  

i) amenzi, prevăzute la art. 823 alin. (1) lit.d);  

i) alte surse. 

Veniturile OBBCSSR se constituie din: 

a) taxa de înscriere; 

b) cotizaţiile lunare ale membrilor stabilite prin Hotârâri ale Consiliului Național; 

c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din 

forme de educaţie medicală continuă; 

d) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice; 

e) legate; 

f) drepturi editoriale; 

g) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; 

h) fonduri rezultate din manifestările culturale şi ştiinţifice; 

i) alte surse. 

Art. 858 - (1) Neplata cotizaţiei datorate de membrii OBBCSSR pe o perioadă de 6 luni consecutive 

reprezintă abatere discipinară și se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru până la 

plata cotizaţiei datorate. 

(2) Sancţiunea se aplică de către Comisia de Disciplină a OBBCSSR . 

Art. 859 - 

 

Pentru serviciile prestate de către membrii OBBCSSR către terți, tarifele se stabilesc  de 

Consiliul Naţional. 

Art. 860 - 

 

Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, organizare şi funcţionare, cheltuieli 

de personal, cheltuieli cu procurarea de fonduri fixe, materiale şi servicii, cheltuieli de capital, 

perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de instituţii cu 

scop filantropic şi ştiinţific, acordarea de premii pentru membrii cu atribuți profesionale 

deosebite, alte cheltuieli aprobate, după caz, de Biroul Executiv Național sau Consiliul 

Naţional al OBBCSSR. 

 

SECŢIUNEA a 6-a  

Raportul între MS şi OBBCSSR 

SECŢIUNEA  a 7-a 

Raportul între MS şi OBBCSSR 
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Art. 861 Ministerul Sănătăţii, urmăreşte ca activitatea OBBCR să se desfăşoare în 

condiţiile legii. 

OBBCSSR înaintează anual Ministerului Sănătăţii rapoarte cu privire la activitățile 

desfăşurate în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale trimestrial și ori de câte ori 

este nevoie, datele actualizate ale membrilor OBBCSSR din Registrul Unic pentru a fi 

actualizate de Ministerul Sănătății  în Registrul Național. 

 

Art. 862 Ministerul Sănătăţii numeşte un reprezentant în Consiliul naţional al OBBCR. Se elimină articolul. 

Art. 863 (1) În cazul în care reprezentantul Ministerului Sănătăţii constată că nu sunt 

respectate prevederile legale, acesta sesizează organele de conducere ale OBBCR.  

(2) În termen de 15 zile de la efectuarea demersului prevăzut la alin. (1), organele 

de conducere ale CBBCR adoptă măsurile necesare de încadrare în normele în 

vigoare şi informează Ministerul Sănătăţii în acest sens. 

Se elimină articolul. 

Art. 864 În cazul nerespectării prevederilor art. 842, Ministerul Sănătăţii se adresează 

instanţelor judecătoreşti competente. 

Se elimină articolul. 

Cap. IX Dispoziţii tranzitorii şi finale Cap. IX Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 862 În vederea facilitării accesului la exerciţiul profesiei de biochimist, biolog sau 

chimist pe teritoriul României, Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu 

OBBCR recunoaşte calificările de biochimist, biolog sau chimist dobândite într-

un stat membru de cetăţenii acestui stat, iar încadrarea în muncă se face conform 

legii. 

În vederea facilitării accesului la exerciţiul profesiei de biochimist, biolog, chimist și 

biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar pe teritoriul României, 

Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu OBBCSSR recunoaşte calificările de 

biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical dobândite 

în condițiile legii, într-un stat membru al  Uniunii  Europene de cetăţenii acestui stat iar 

încadrarea în muncă se face conform legii. 

Art. 863 (1) Recunoaşterea calificărilor profesionale de biochimist, biolog sau chimist 

dobândite pe teritoriul unui stat membru se realizează de către OBBCR sub 

îndrumarea şi supravegherea Ministerului Sănătăţii.  

(2) În acest sens, OBBCR înaintează semestrial Ministerului Sănătăţii rapoarte cu 

privire la activităţile desfăşurate în domeniul recunoaşterii calificărilor 

profesionale.  

(3) Normele privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate 

şi moralitate profesională ale biochimiştilor, biologilor sau chimiştilor se 

elaborează în colaborare de autorităţile competente române definite de prezenta 

lege şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului naţional al OBBCR. 

(1) Recunoaşterea calificărilor profesionale de biochimist, biolog, chimist  și biochimist 

medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar dobândite pe teritoriul unui stat 

membru se realizează de către MEN în colaborare cu  OBBCSSR și cu avizul  Ministerului 

Sănătăţii.  

(2) Normele privind întocmirea, emiterea şi utilizarea certificatelor de probitate profesională 

ale biochimiştilor, biologilor, chimiştilor și biochimiștilor medicali, biologilor medicali, 

chimiștilor medicali în sistemul sanitar se elaborează de OBBCSSR  în colaborare de 

autorităţile competente române definite de prezenta lege şi se aprobă prin hotărâre a 

Consiliului Naţional al OBBCSSR. 

 

Art. 864 (1) Atribuţiile OBBCR nu pot fi exercitate de nicio altă asociaţie profesională.  (1)Atribuţiile OBBCSSR ca organizație profesională nu pot fi exercitate de nicio altă asociaţie 

profesională, sindicală sau patronală.  
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(2) OBBCR nu se poate substitui organizaţiilor patronale sau sindicale şi în 

îndeplinirea atribuţiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevăzute 

de lege.  

(3) Membrii OBBCR pot face parte şi din alte asociaţii profesionale. 

(2) Asociațiile și fundațiile profesionale, organizațiile sindicale sau patronale  nu se  pot 

substitui OBBCSSR și nu pot face uz de prerogativele OBBCSSR prevăzute de lege. 

(3)  OBBCSSR nu se poate substitui organizaţiilor patronale sau sindicale şi în îndeplinirea 

atribuţiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevăzute de lege. 

(4) Membrii OBBCSSR pot face parte din  asociaţii și fundații  profesionale, din organizații 

sindicale sau patronale  care nu aduc atigere prerogativelor OBBCSSR prevăzute de lege. 

(5) Toţi biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii medicali, biologii medicali, chimiștii 

medicali din sistemul sanitar  înscrişi în Registrul Unic Național (RUN)  până la data intrării 

în vigoare a prezentului Titlu deţin de drept calitatea de membri ai OBBCSSR. 

 

Art. 865 (1) Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare ale OBBCR se aprobă 

prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea OBBCR.  

(2) Statutul OBBCR, Codul de deontologie al biochimistului, biologului sau 

chimistului, precum şi deciziile Consiliului naţional care privesc organizarea şi 

funcţionarea OBBCR sau drepturile şi obligaţiile, biochimiştilor, biologilor sau 

chimiştilor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Statutul Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România, 

Codul de etică și deontologie medicală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

deciziile Consiliului Naţional care privesc organizarea şi funcţionarea OBBCSSR sau 

drepturile şi obligaţiile acestora ca membri ai OBBCSSR se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 

Art. 866 (1) Actualele organe de conducere ale OBBCR de la nivel naţional şi teritorial 

rămân în funcţie şi îşi exercită mandatul până la împlinirea duratei pentru care au 

fost alese.  

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a noului statut al OBBCR se 

organizează comisii de disciplină, în condiţiile prezentului titlu. 

La intrarea în vigoare a prezentei legi actualele organe de conducere ale OBBCSSR de la nivel 

național și teritorial județean, comisiile de disciplină și celelalte comisii ale OBBCSSR 

constituite rămân în funcții și își exercită mandatul până la îndeplinirea duratei pentru care au 

fost alese. 

Art. 867 Pe durata exercitării profesiei biochimistul, biologul sau chimistul este obligat să 

încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională. 

Pe durata exercitării profesiei în sistemul sanitar biochimistul, biologul, chimistul și 

biochimistul medical, biologul medical, chimistul medical în sistemul sanitar este obligat să 

încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională. 

 

Art. 868 (1) Practicarea profesiei de biochimist, biolog sau chimist de către o persoană care 

nu are această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului 

penal, cu modificările şi completările ulterioare.  

(2) OBBCR, prin organele de conducere ale colegiului teritorial, este în drept să 

exercite acţiunea civilă sau să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală ori 

autorităţile competente, pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a persoanelor 

care îşi atribuie sau care întrebuinţează fără drept titlul ori calitatea de biochimist, 

biolog sau chimist sau care practică în mod nelegal profesia.  

(1) Practicarea profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, 

chimist medical de către o persoană care nu are această calitate constituie infracţiune şi se 

pedepseşte conform Codului penal, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) OBBCSSR este în drept să exercite acţiunea civilă sau să sesizeze, după caz, organele de 

urmărire penală ori autorităţile competente, pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a 

persoanelor care îşi atribuie sau care întrebuinţează fără drept titlul ori calitatea de biochimist, 

biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical în sistemul sanitar sau 

care practică în mod nelegal profesia în sistemul sanitar. 
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(3) Acţiunea penală împotriva unui membru al OBBCR cu privire la fapte ce au 

legătură cu exercitarea profesiei de biochimist, biolog sau chimist se pune în 

mişcare cu înştiinţarea prealabilă a colegiului al cărui membru este profesionistul 

respectiv.  

(4) Instanţele de judecată civile sau penale, din oficiu, comunică OBBCR 

hotărârile judecătoreşti rămase definitive, prin care s-au pronunţat cu privire la 

fapte exercitate în timpul şi în legătură cu profesia pe teritoriul României. 

 

(3) Acţiunea penală împotriva unui membru al OBBCSSR cu privire la fapte ce au legătură 

cu exercitarea profesiei de biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, 

chimist medical în sistemul sanitar se pune în mişcare cu înştiinţarea prealabilă a OBBCSSR. 

(4) Instanţele de judecată civile sau penale, din oficiu, comunică OBBCSSR hotărârile 

judecătoreşti rămase definitive, prin care s-au pronunţat cu privire la fapte exercitate în timpul 

şi în legătură cu profesia pe teritoriul României. 

 

Art. 869 Prevederile prezentului titlu se completează cu Legea nr. 200/2004, privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare 

Prevederile prezentului titlu se completează cu Legea nr. 200/2004, privind recunoaşterea 

diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Art. 870 - Deţin de drept calitatea de membru al OBBCSSR și după intrarea în vigoare a prezentei legi 

și pot exercita profesia în sistemul sanitar toţi biochimiștii, biologii, chimiștii și biochimiștii 

medicali, biologii medicali, chimiștii medicali înscrişi în OBBCSSR până la data intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

Titlul X Sancţiuni 

 

Titlul X Sancţiuni 

 

Art. 871 (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă 

contra unui medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, asistent medical 

generalist,moaşă, fizioterapeut, şofer de autosanitară, ambulanţier sau oricărui al 

personal din sistemul de sănătate, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte 

îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani 

sau cu amendă.  

(2) Lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva persoanelor prevăzute la 

alin. (1), aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul 

funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.  

(3) Vătămarea corporală săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), 

aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, 

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.  

(4) Vătămarea corporală gravă săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. 

(1), aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul 

funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani. 

(1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra unui 

medic, medic dentist, farmacist, biolog, chimist, biochimist, biochimist medical, biolog 

medical, chimist medical, asistent medical, asistent medical generalist, moaşă, fizioterapeut,  

şofer de autosanitară, ambulanţier sau oricărui al personal din sistemul de sănătate, aflat în 

exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), 

aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte 

cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 

 

 3) Vătămarea corporală săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în 

exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 6 ani. 
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(4) Vătămarea corporală gravă săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în 

exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 la 12 ani. 

Art. 872 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani şi interzicerea 

unor drepturi, următoarele fapte:  

a) exercitarea profesiei sub pseudonim;  

b)furnizarea de servicii medicale în spaţii comerciale unde este vândută aparatura 

pe care o prescriu sau pe care o utilizează. 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani şi interzicerea unor 

drepturi, următoarele fapte: 

a) exercitarea profesiei sub pseudonim;  

b) furnizarea de servicii medicale în spaţii comerciale unde este vândută aparatura pe care o 

utilizează în activitatea curentă biochimistul, biologul, chimistul și biochimistul medical, 

biologul medical, chimistul medical respectiv. 

 

Art. 873 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 4 ani şi interzicerea 

unor drepturi, primirea de avantaje în natură sau în bani, sub orice formă, direct 

sau indirect, de la societăţi comerciale, care produc şi/sau comercializează 

medicamente sau dispozitive medicale care fac obiectul decontării prin sistemul 

de asigurări sociale de sănătate. 

 

 

 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 4 ani şi interzicerea unor 

drepturi, primirea de avantaje în natură sau în bani, sub orice formă, direct sau indirect, de la  

societăţi comerciale, care produc şi/sau comercializează medicamente sau dispozitive 

medicale  care fac obiectul decontării prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.  

 

 

Art. 874 Nu constituie infracţiune, prin excepţie de la prevederile art. 854:  

a) avantajelor prevăzute în contracte, avizate de organismele profesionale, care au 

ca obiect explicit și scop real activități de cercetare sau de evaluare științifică, 

realizate în condiţiile legii;  

b)avantajelor oferite, direct sau indirect, cu ocazia unor conferinţe de promovare 

sau cu caracter exclusiv profesional și științific, în situaţia în care sunt prevăzute 

în contractul încheiat între societate şi profesionist, iar organizarea conferinţei este 

avizată de organismul profesional. 

 

Nu constituie infracţiune, prin excepţie de la prevederile art.  872: 

a) avantajele  prevăzute în contracte, avizate de organismele profesionale, care au ca obiect 

explicit și scop real atribuții de cercetare sau de evaluare științifică, realizate în condiţiile legii;  

b) avantajele oferite, direct sau indirect, cu ocazia unor conferinţe de promovare sau cu 

caracter exclusiv profesional și științific, în situaţia în care sunt prevăzute în contractul 

încheiat între societate şi profesionist, iar organizarea conferinţei este avizată de organismul 

profesional.  

 

 

Titlul XI  

Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate 

 

Titlul XI  

Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate   

Art. 875 În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii:  

În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:  
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a) profesionişti-medici, farmacişti, medici dentişti, asistenţi medicali, asistenţi 

medicali generalişti, moaşe, tehnicieni dentari, dieteticieni, fizioterapeuţi, 

biochimişti, biologi şi chimişti ;  

b) organisme profesionale-organismele profesionale ale profesiilor de medic, 

farmacist, medic dentist, asistent medical, asistent medical generalist, moaşă, 

tehnician dentar, dietetician, fizioterapeut, biochimişti, biologi şi chimişti. 

a) profesionişti-medici, farmacişti, medici dentişti, biochimişti, biologi, chimişti și biochimiști 

medicali, biologi medicali, chimiști medicali, asistenţi medicali, asistenţi medicali generalişti, 

moaşe, tehnicieni dentari, dieteticieni, fizioterapeuţi,; 

b) organisme profesionale-organismele profesionale ale profesiilor de medic, farmacist, medic 

dentist, asistent medical, asistent medical generalist, moaşă, tehnician dentar, dietetician, 

fizioterapeut, biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist 

medical. 

 

Art. 876 (1) În scopul dezvoltării celor mai eficiente politici de resurse umane pentru 

asigurarea stării  

de sănătate a populaţiei se înfiinteaza Registrul Naţional al Profesioniştilor din 

Sistemul de Sănătate, denumit în continuare Registrul Naţional.  

(2) Registrul Naţional este o platformă electronică în proprietatea Ministerului 

Sănătăţii, având regimul juridic al unei baze de date, cu scopul de a furniza datele 

necesare pentru managementul şi politicile de resurse umane în sănătate. 

 

(1) În scopul dezvoltării celor mai eficiente politici de resurse umane pentru asigurarea stării 

de sănătate a populaţiei se înfiinteaza Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul 

de Sănătate, denumit în continuare Registrul Naţional. 

(2) Registrul Naţional este o platformă electronică în proprietatea Ministerului Sănătăţii, 

având regimul juridic al unei baze de date, cu scopul de a furniza datele necesare pentru 

managementul şi politicile de resurse umane în sănătate.  

 

Art. 877 (1) Ministerul Sănătăţii, prin structura competentă din cadrul acestuia sau prin 

Institutul Naţional de Sănătate Publică, coordonează Registrul Naţional, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter 

personal, prin îndeplinirea următoarelor atribuţii:  

a) organizează datele care trebuie înregistrate;  

b) asigură asistenţă organismelor profesionale în gestionarea Registrului Naţional; 

c) acordă, la solicitarea unei autorităţi sau persoane autorizate, informaţii privind 

un profesionist inclus în Registrul Naţional;  

d) colaborează cu organismele profesionale pentru gestionarea eficientă a 

Registrului Naţional.  

(2) Metodologia de utilizare a Registrului Naţional se aprobă prin ordin al 

ministrului sănătăţii, cu consultarea organismelor profesionale. 

 

 

(1) Ministerul Sănătăţii, prin structura competentă din cadrul acestuia sau prin Institutul 

Naţional de Sănătate Publică, coordonează împreună cu organizațiile profesionale Registrul 

Naţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter 

personal, prin îndeplinirea următoarelor atribuţii:  

a) organizează datele care trebuie înregistrate;  

b) asigură asistenţă organismelor profesionale în gestionarea Registrului Naţional; 

c) acordă, la solicitarea unei autorităţi sau persoane autorizate, informaţii privind un 

profesionist inclus în Registrul Naţional; 

d) colaborează cu organismele profesionale pentru gestionarea eficientă a Registrului 

Naţional. 

(2) Metodologia de utilizare a Registrului Naţional se aprobă prin ordin al Ministrului 

Sănătăţii, cu consultarea și avizarea organismelor profesionale. 

 

Art. 878 Registrul Naţional se compune din 8 părţi, corespunzătoare următoarelor profesii:  

a) medic;  

b) medic dentist;  

c) farmacist;  

d) asistent medical, asistent medical generalist şi moaşă;  

Registrul Naţional se compune din 8 părţi, corespunzătoare următoarelor profesii:  

a) medic; 

b) medic dentist; 

c) farmacist; 

d) asistent medical, asistent medical generalist şi moaşă; 
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e) tehnician dentar;  

f) dietetician;  

g) fizioterapeut;  

h) biochimist, biolog şi chimist.  

 

 

e) tehnician dentar; 

f) dietetician; 

g) fizioterapeut; 

h) biochimist, biolog, chimist și biochimist medical, biolog medical, chimist medical. 

Art. 879 (1) Informaţiile privind profesioniştii, care trebuie colectate în Registrul Naţional 

sunt:  

a) date de identificare personală;  

b) informaţii privitoare la formarea profesională;  

c) informaţii cu privire la locul de muncă;  

d) informaţii privind autorizarea exercitării profesiei;  

e) modalitatea de prestare a activităţii respectiv cu titlul permanent, temporar sau 

ocazional;  

f) restricţiile sau interdicţiile cu privire la desfăşurarea activităţilor profesionale.  

g) informaţii privind statutul acestuia, dacă este activ sau nu. 

(1) Informaţiile  privind profesioniştii, care trebuie colectate în Registrul Naţional sunt: 

a) date de identificare personală; 

b) informaţii privitoare la formarea profesională; 

c) informaţii cu privire la locul de muncă; 

d) informaţii privind autorizarea exercitării profesiei; 

e) modalitatea de prestare a  atribuții respectiv cu titlul permanent, temporar sau ocazional; 

f) restricţiile sau interdicţiile cu privire la desfăşurarea  atribuților profesionale. 

g) informaţii privind statutul acestuia, dacă este activ sau nu. 

 

Art. 880 (1) Organismele profesionale sunt obligate să înregistreze profesioniştii în 

Registrul Naţional, după dobândirea calităţii de membru al organismului 

profesional sau după depunerea  

solicitărilor de prestare cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe 

teritoriul României.  

(2) În scopul prevăzut la alin. (1) organismele profesionale transferă în Registrul 

Naţional toate informaţiile cuprinse în registrul unic de la nivelul fiecărui 

organism profesional, pe care le actualizează, pentru a corespunde informaţiilor 

care trebuie înregistrate potrivit prezentului titlu. 

1) Organismele profesionale sunt obligate să înregistreze profesioniştii în Registrul Naţional, 

după dobândirea calităţii de membru al organismului profesional sau după depunerea 

solicitărilor de prestare cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României. 

(2) În scopul prevăzut la alin. (1) organismele profesionale transferă în Registrul Naţional 

toate informaţiile cuprinse în registrul unic de la nivelul fiecărui organism profesional, pe care 

le actualizează, pentru a corespunde informaţiilor care trebuie înregistrate potrivit prezentului 

titlu. 

 

Art. 881 (1) Organismele profesionale desemnează persoanele care vor avea rolul de 

administratori de date.  

(2) Administratorii de date prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii:  

a) înregistrează în Registrul Naţional membrii organismelor profesionale sau 

profesioniştii care prestează serviciile cu titlul temporar sau ocazional;  

b) operează modificări în datele înregistrate, în raport cu modificările apărute în 

situaţia profesioniştilor;  

d) validează înregistrările în Registrul Naţional;  

(1) Organismele profesionale desemnează persoanele care vor avea rolul de administratori de 

date. 

(2) Administratorii de date prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii: 

a) înregistrează în Registrul Naţional membrii organismelor profesionale sau profesioniştii 

care prestează serviciile cu titlul temporar sau ocazional; 

b) operează modificări în  datele înregistrate, în raport cu modificările apărute în situaţia 

profesioniştilor; 

d) validează înregistrările în Registrul Naţional; 
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(3) Profesioniştii care devin membri ai organismelor profesionale sau exercită cu 

caracter temporar, după intrarea în vigoare a prezentei legi sunt înregistraţi în 

Registrul Naţional în termen de 2 zile de dobândirea calităţii de membru. 

(3) Profesioniştii care devin membri ai organismelor profesionale sau exercită cu caracter 

temporar,  după intrarea în vigoare a prezentei legi sunt înregistraţi în Registrul Naţional în 

termen de 2 zile de dobândirea calităţii de membru. 

 

Art. 882 (1) Profesioniştii sunt obligaţi să transmită orice informaţie solicitată de 

organismele profesionale, care urmează să fie incluse în Registrul Naţional.  

(2) Organismele profesionale au dreptul să solicite şi să verifice informaţiile 

primite de la  

profesionişti, în scopul obţinerii de informaţii pentru înscrierea în Registrul 

Naţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor 

cu caracter personal. 

1) Profesioniştii sunt obligaţi să transmită orice informaţie solicitată de organismele 

profesionale, care urmează să fie incluse în Registrul Naţional. 

(2) Organismele profesionale au dreptul să solicite documente care să verifice informaţiile 

primite de la profesionişti, în scopul obţinerii de informaţii pentru înscrierea în Registrul 

Naţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter 

personal. 

 

Art. 883 În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul 

Sănătăţii adaugă Registrul Naţional în Sistemul de informare al pieţei interne 

(IMI), în temeiul art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 

privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza 

servicii în România, cu modificările şi completările ulterioare. 

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii adaugă 

Registrul Naţional în Sistemul de informare al pieţei interne (IMI), în temeiul art. 37 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor 

de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Art. 884 Organismele profesionale sunt obligate ca în termen de 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi să înregistreze în Registrul Naţional, profesioniştii din 

sistemul de sănătate, care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt membri 

ai acestora. 

Organismele profesionale sunt obligate ca în termen de  90 zile de zile de la intrarea în  vigoare 

a prezentei legi să înregistreze în Registrul Naţional, profesioniştii din sistemul de sănătate, 

care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt membri ai acestora. 

 

Art. 885 Până la data la care Registrul Naţional începe să funcţioneze, rămân în vigoare 

registrele gestionate de organismele profesionale, respectiv: Registrul unic al 

medicilor din România, Registrul unic al medicilor dentişti din România, 

Registrul unic al farmaciştilor din România, Registrul naţional unic al asistenţilor 

medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, Registrul unic 

al tehnicienilor dentari din România, Registrul unic al biochimiştilor, biologilor şi 

chimiştilor din sistemul sanitar. 

Până la data la care Registrul Naţional începe să funcţioneze, rămân în vigoare registrele 

gestionate de organismele profesionale, respectiv: Registrul unic al medicilor din România, 

Registrul unic al medicilor dentişti din România, Registrul unic al farmaciştilor din România, 

Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali 

din România, Registrul unic al tehnicienilor dentari din România, Registrul unic al 

biochimiştilor, biologilor, chimiştilor și biochimiștilor medicali, biologilor medicali, 

chimiștilor medicali în sistemul sanitar. 

 

Art. 886 Registrul Naţional se publică pe site-ul Ministerului Sănătatăţii, cu respectarea 

Legii 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor 

677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Registrul Naţional se publică pe site-ul Ministerului Sănătatăţii, cu respectarea Legii 

506/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor 677/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Titlul XI Dispoziţii tranzitorii şi finale Titlul XI Dispoziţii tranzitorii şi finale 
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Art. 887 Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 

pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  

a) la anexa nr. 2 partea A, după pct. 69 se introduc două noi puncte, punctele 69' 

şi 69², cu următorul cuprins:  

”69' dietetician;  

69² fizioterapeut”;  

b) la anexa nr. 3 Lista autorităţilor competente corespunzătoare fiecărei profesii 

reglementate în România, punctul 15 de la litera A. Profesiile reglementate care 

necesită cel puţin 3 ani de studii superioare, se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

„15. Colegiul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din România - biochimist 

în sistemul sanitar; biolog în sistemul sanitar; chimist în sistemul sanitar;”  

c) la anexa nr. 3 partea A, după pct. 34 se introduc două noi puncte, punctele 34' 

şi 34², cu următorul cuprins:  

”34 ' Colegiul Dieteticienilor din România - dietetician;  

34² Colegiul Fizioterapeuţilor din Românie- fizioterapeut”  

d) la anexa nr. 8 partea A, după lit. g) se introduc două noi litere, literele h) şi i) 

cu următorul cuprins:  

”h) dietetician;  

i) fizioterapeut” 

Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 

profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

 a) la anexa nr. 2 partea A, după pct. 69 se introduc două noi puncte, punctele 69' şi 69², cu 

următorul cuprins:  

”69' dietetician; 

 69² fizioterapeut”;  

b) la anexa nr. 3 Lista autorităţilor competente corespunzătoare fiecărei profesii reglementate 

în România, punctul 15 de la litera A. Profesiile reglementate care necesită cel puţin 3 ani de 

studii superioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„15. Colegiul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din România - biochimist în sistemul 

sanitar; biolog în sistemul sanitar; chimist în sistemul sanitar;” 

–b) la anexa nr. 3 partea A, după pct. 34 se introduc două noi puncte, punctele 34' şi 34², cu 

următorul cuprins:  

”34 ' Colegiul Dieteticienilor din România - dietetician; 

34² Colegiul Fizioterapeuţilor din Românie- fizioterapeut”  

c) la anexa nr. 8 partea A, după lit. g) se introduc două noi litere, literele h) şi i) cu următorul 

cuprins:  

”h) dietetician; 

  i) fizioterapeut” 

 

Art. 888 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:  

a) Titlul XII, Titlul XIII, Titlul XIV, Titlul XV din Legea 95/2006 privind reforma 

în domenil sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 372 din 28 

aprilie 2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei 

de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 

medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 28 octombrie 2008, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

c) Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 5 noiembrie 2015;  

 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 

a) Titlul XII, Titlul XIII, Titlul XIV, Titlul XV din Legea 95/2006  privind reforma în domenil 

sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 372 din 28 aprilie 2006, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

785 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 5 noiembrie 2015; 
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d) Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, 

precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Fizioterapeuţilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 939 din 17 noiembrie 2016;  

e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de 

medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele 

Unite ale Americii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 

din 10 decembrie 2012;  

f) Lege nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi 

chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, 

Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, publicată în Monitorul 

Oficial al României, nr. 836 din 25 noiembrie 2003, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

g) Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din 

România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 267 din 20 aprilie 2007, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

d) Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi 

pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 17 noiembrie 2016; 

e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic 

specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2012; 

f) Lege nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în 

sistemul sanitar din România, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 836 din 25 

noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România., publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 267 din 20 aprilie  2007, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Art. 889 - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare se adoptă actele normative subsecvente 

de aplicare a prezentului Titlu.     
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