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Am întocmit, semnat și parafat prezenta declarație, cunoscând că falsul în înscrisuri oficiale și falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile art. 320 și 326 din Codul Penal și port 
întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea datelor din prezenta declarație și actelor doveditoare utilizate la completarea acestei declarații. 

FORMULAR DE SOLICITARE A VIZEI OBBCSSR 2023 
Subsemnatul(a), 

nume ..............................................................................................., prenume ........................................................................................., 

cod numeric personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cu domiciliu în Localitatea. 

............................................................................ str. .............................................................................................., nr. .........., bl. ............, 

sc. ........., et. ........., ap. ..........., sector/județ .........................................................................., tel. mobil 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, adresa de email personală ............................................................................................................, 

sunt membru al OBBCSSR filiala ................................................... din anul ………...... cu certificat de membru Seria …......…. Nr…..............  

solicit viza OBBCSSR ca anexă a certificatului de membru care trebuie prezentat de angajator la contractarea analizelor cu CNAS 
conform art. 15 alin. 1 lit. f Anexa 21 Ordinul MS/CNAS 1068/627/2021. 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE  sub semnătură olografă și, după caz parafa confecționată de mine cu codul de parafă atribuit de 
OBBCSSR din RUN că: 

1. Secțiunea A: Competența profesională autoevaluată prin puncte EMC după cum rezultă din certificatele/ diplomele de participare 
la manifestările științifice care îmi sunt utile în demonstrarea competenței mele profesionale pentru sistemul sanitar pe care le 
posed (aceste documente sunt în posesia mea în original și nu sunt deținute de OBBCSSR). Documentele în original care atestă 
competența profesională autoevaluată prin puncte EMC (efectuarea numărului minim de 40 de credite EMC anuale obligatorii) 
aflate în posesia mea și pe care le voi prezenta oricând la solicitarea OBBCSSR sau a altor instituții ale statului român cu atribuții în 
acest sens; Numărul minim necesar de credite EMC pentru vizarea certificatului de membru este de 40 / an.  

Am efectuat în anul 2022 numărul de minim de 40 de credite EMC (menționați EXCLUSIV numărul de puncte – credite EMC FĂRĂ a trimite 

certificatele / diplomele de participare) anuale obligatorii în programul de pregătire profesională continuă conform OMS nr. 1301/2007  

din participarea la manifestări științifice   (cursuri, simpozioane, conferințe, webinarii, etc.)  și / sau  Reportabile   (bifează căsuta 

corespunzătoare). 

Declar că voi efectua în anul 2023  împreună cu cele 40 de credite EMC din anul 2023 numărul de ….......…...... puncte – credite EMC,   
deoarece nu am  efectuat în anul 2022 numărul obligatoriu de credite EMC. 
NOTA: În baza OMS nr. 1608/2022 numărul minim de  40 credite – puncte EMC obligatorii pot fi efectuate ”pe o perioadă de 5 ani”, deci pot fi efectuate 
în anul 2023 împreună cu cele 40 de credite – puncte EMC din anul 2022 neefectuate. 

 

2. Secțiunea B: Date profesionale și personale. După cum rezultă din documentele pe care le posed (aceste documente sunt în 
posesia mea în original și nu sunt deținute în original de OBBCSSR). Documentele originale care atestă datele mele profesionale 
și personale aflate în posesia mea le voi prezenta oricând la solicitarea OBBCSSR sau a altor instituții ale statului român cu atribuții 
în acest sens. 

Am profesia de: (bifați căsuța corespunzătoare) 
BIOLOG în sistemul sanitar   

 

CHIMIST în sistemul sanitar  

 

BIOCHIMIST în sistemul sanitar 

 

Alta 

 
Detin functia / ocupația de  (bifați căsuța corespunzătoare)  

BIOLOG   
cod COR 213114 

CHIMIST   
cod COR 211301  

BIOCHIMIST   
cod COR 214512  

BIOLOG MEDICAL SPECIALIST   
cod COR 226913 

CHIMIST MEDICAL SPECIALIST    
cod COR 226914 

BIOCHIMIST MEDICAL SPECIALIST   
cod COR 226912 

BIOLOG MEDICAL PRINCIPAL    
cod COR 226916 

CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL   
cod COR 226917 

BIOCHIMIST MEDICAL PRINCIPAL   
cod COR 226915 

În specialitatea/ specialitățile:   
(bifați căsuța corespunzătoare)                                                    (completați denumire)                                                                                   (completați nr. OMS) 

Titlul profesional de SPECIALIST/   

Grad profesional         PRINCIPAL    

Specialitatea  confirmat prin OMS nr. /data 

Titlul profesional de SPECIALIST/   

Grad profesional         PRINCIPAL    

Specialitatea  confirmat prin OMS nr. /data 

Titlul profesional de SPECIALIST/   

Grad profesional         PRINCIPAL    

Specialitatea  confirmat prin OMS nr. /data 

Titlul profesional de SPECIALIST/   

Grad profesional         PRINCIPAL    

Specialitatea  confirmat prin OMS nr. /data 

Titlul profesional de SPECIALIST/   

Grad profesional         PRINCIPAL    

Specialitatea  confirmat prin OMS nr. /data 

Titlul profesional de SPECIALIST/   

Grad profesional         PRINCIPAL    

Specialitatea  Declarat pe proprie răspundere în anul 
2022* 

EXCEPȚIE – Membrii OBBCSSR cu titlul profesional de specialist / grad principal obținut în anul curent pentru care nu există încă OMS de confirmare trimis la DSP, document 
care va fi transmis la OBBCSSR imediat după deținerea lui. 
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(bifați / completați căsuța corespunzătoare situației dvs.)                             

Sunt Evaluator Tehnic al RENAR     

Sunt Evaluator sef al RENAR                            
Sunt cadru universitar in cadrul Universitatii ……………………………………………………………….....………………………………….………. cu funcția/ocupația de: 

Profesor universitar   Conferentiar universitar  Lector universitar  Asistent universitar   Alta titularura       

Sunt evaluator ANMCS          

Sunt Cercetător științific    Gradul I  Gradul II  Gradul III   Alta titularura       .............................................................................     

Sunt Sef de laborator     

Sunt auditor intern         

Sunt EUSplM    

Sunt Manager Calitate      

Sunt Responsabil cu Managementul Calitatii     
Am facut parte in anul 2022 din: 

1. Comisia de examen National in specialitatea …………………………………………...............……………...........………........................... în calitate de 

Presedinte        Membru   Secretar      Reprezentant OBBCSSR     
Si / sau 

2. Comisia de examen pe post la unitatea sanitara ……………………………………………............................................................…………….  în calitate de 

Presedinte      Membru   Secretar      Reprezentant OBBCSSR     
3. Comisia de Contestatie a examenului pe post la unitatea sanitara …………………………………………….................…………....................….  în calitate 

de Presedinte                         Membru   Secretar      Reprezentant OBBCSSR     

Alta situatie      .................................................................................................................................. 
(menționați situația)  
 

 

Sunt angajat/ă  la următorul loc de muncă / următoarele locuri de muncă pentru care solicit viza OBBCSSR 2023: (menționați 

denumirea angajatorului) 

 cu normă întreagă la …………………………………………………...............…................................................…………………………....   

 cu normă parțială la …………………………………………………...............….............……...............................………………………….... 

 cu normă parțială la …………………………………………………...............…………………...............................………………………….... 

 PFA / PFI …………………………………………………..................………………….................................................………………………….... 

 Altă situație ………………………………………...............….......…………………............................................…………………………....... 

3. Secțiunea C: Asigurare de malpraxis valabilă. Documentul original care atestă că dețin asigurare de malpraxis se află în posesia mea 
și îl voi prezenta oricând la solicitarea OBBCSSR sau a altor instituții ale statului român cu atribuții în acest sens.   

 Dețin asigurare de malpraxis valabilă pentru greșeli în activitatea profesională. 
 

4. Secțiunea D: Demonstrarea calității de membru al OBBCSSR. Calitatea de membru al OBBCSSR rezultă din plata cotizației de 
membru al OBBCSSR pe care o trimit pe e-mail împreună cu solicitarea în avans a vizei OBBCSSR  pentru anul 2023 și cu Declarația 
pe proprie răspundere. Documentul original care atestă calitatea mea de membru al OBBCSSR (cotizația plătită la OBBCSSR) se află 
în posesia mea și îl voi prezenta oricând la solicitarea OBBCSSR sau a altor instituții ale statului român cu atribuții în acest sens. 

 Am plătit și fac dovada prin documentele atașate că am plătit PERSONAL, cu numele, prenumele din RUN cotizația de 
membru al OBBCSSR corespunzătoare funcției / ocupației declarate mai sus pentru care OBBCSSR îmi eliberează viza în 
avans pentru anul 2023.   

La verificarea plății cotizației de membru dacă OBBCSSR constată că datele declarate pe proprie răspundere nu sunt dovedite a fi 
reale, cunosc faptul că OBBCSSR îmi retrage certificatul de membru conform prevederilor art. 43 din Legea nr. 460/2003, fără 
notificare prealabilă și, implicit, Autorizația de liberă practică (ALP) și îmi face plângere penală pentru încălcarea art. 326 Cod penal. 

 
Sunt de acord: 

 să comunic la OBBCSSR în termen de maxim 3 zile,  în cazul în care vor interveni în perioada următoare alte modificări, în 
mod special privind locul / locurile de muncă, pe adresa de e-mail consilier.juridic@obbcssr.ro.  

 să primesc notificări și/sau informări din partea OBBCSSR la adresele personale existente în Registrul Național deținut de 
către OBBCSSR conform art. 25 din Legea nr. 460/2003; 

 să fie prelucrate datele mele cu caracter personal în scopul pentru care au fost solicitate; 
 să fie transferate datele mele din Registrul Unic al OBBCSSR (RUN) în Registrul Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate, 

document juridic în administrarea Ministerului Sănătății și în proprietatea statului român, conform Titlului XXI din Legea nr. 
95/2006, pentru anul în care demonstrez calitatea de membru al OBBCSSR cu nume/prenume cotizația plătită în extrasul de 
cont bancar al OBBCSSR. 

             Nota: Dacă nu sunteți de acord, nu bifați 
Datele completate în prezenta cerere și documentele justificative sunt în conformitate cu realitatea. 

 
Data ...............................................                                      Semnătura și parafa, după caz  ...................................... 
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