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RAPORT DE ACTIVITATE  

al organelor de conducere ale OBBCSSR  

pentru perioada mai 2020 – martie 2023  

din MANDATUL 2020 -2024 
 

Activitatea OBBCSSR din perioada mai 2020 – martie 2023 din  mandatul 2020-2024 

21 de REUȘITE INCONTESTABILE  

 

 

Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar (OBBCSSR) este:  

-“organizație profesională, neguvernamentală”, înființată în baza art. 22 alin. (1) al  

legii speciale nr. 460/2003 așa cum și Colegiul Medicilor din România a fost înființat prin legea specială nr. 

74/1995 care ulterior a fost inclusa in Legea nr. 95/2006,  

- Autoritate competentă potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 200/2004 ”autorizată în mod special”( NB. prin 

Legea 460/2003 și Legea 200/2004) de România ca un stat membru al UE : 

• să elibereze titluri de calificare ori 

•  să primească titluri de calificare sau  

• să primească alte documente ori informații, precum și  

• să primească cereri și 

•  să ia decizii în legătură cu profesiile reglementate din aria lor de competență.( exercitarea profesiilor 

de biolog, chimist, biochimist( bbc ist) în sistemul sanitar)”; 

- organism profesional” conform art. 942 lit. b) Titlul XXI din Legea nr. 95/2006 pentru ”profesiile de 

[… ]biochimiști medicali specialiști, biologi medicali specialiști și chimiști medicali principali”; 

- “organizație profesională reprezentativă în domeniul medical” potrivit art. 229 alin. (2) Titlul VIII din Legea 

nr. 95/2006 care participă la negocierile cu CNAS privind Contractul – cadru și Normele de aplicare ale 

acestuia, alături de alte organizatii profesionale din sistemul sanitar ale profesiilor de medici, medici dentisti, 

farmacisti , asistenti medicali. 

OBBCSSR este singura organizatie profesionala din sistemul sanitar ai carei membri nu sunt absolventii 

aceleeasi facultati ca domeniu/ profil, specializare, curriculum de pregatire, pregatire postuniversitara. 

 

Toți medicii au același nivel de calificare profesională - 6 ani licență și specializare conform legii. 

Toți psihologii au același nivel de calificare profesională - licență în psihologie. 

Toți fizicienii au același nivel al calificării profesionale - licență în fizică. 

Toți farmaciștii au același nivel al calificării profesionale - licență în farmacie. 

Membrii OBBCSSR sunt absolvenții a 79 de facultăți și 119 specializări/ programe de studii. 

Biologii nu au același nivel al calificării profesionale, au diferite: 

- durate ale studiilor de licență - 3,4,5,6 ani la fără frecvență; 
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- curriculum-uri de pregătire universitară de licență - unii absolvenți au studiat 4, 5, 6, până la 15 discipline din 

Tematica European Syllabus (TES). 

În ani diferiți, cu licența în biologie, absolvenții aceleași facultăți de biologie au studiat un număr diferit de discipline 

din TES, de ex. în unii ani, unii absolvenți cu licența în biologie au studiat disciplina Hematologie și în alți ani de studii 

absolvenții aceleași facultăți nu au studiat disciplina Hematologie. 

- programe de master diferite absolvite sau unii biologi nu au absolvit niciun program de master. 

Există o nouă categorie de membri ai OBBCSSR care au obținut prin hotărârile instanțelor de judecată calitatea 

de membri ai OBBCSSR fără a îndeplini condițiile legale al nivelului calificării profesionale și/sau stagiul 

practic efectuat în laboratorul de analize medicale conform legii. 

Exemplu: 

În data de 24.02.2014 organizația profesională OBBCSSR a refuzat înscrierea în OBBCSSR unui solicitant absolvent 

cu licență în domeniul/ profilul fizică specializare/ program de studii fizică - chimie deoarece nu îndeplinea condițiile 

legale de înscriere în OBBCSSR. 

În data de 14.05.2014 absolventul cu licență în domeniul/ profilul fizică specializare/ program de studii fizică - chimie 

a acționat în instanță OBBCSSR depunând la judecătorie cerere de chemare în judecată împotriva OBBCSSR deoarece 

i-a fost refuzată înscrierea în OBBCSSR. 

În data de 27.09.2016 prima instanță a respins acțiunea formulată de solicitant împotriva OBBCSSR și a dat câștig de 

cauză organizației profesionale, OBBCSSR - Hotărârea civilă 10779/27.09.2016. 

În data de 19.07.2017 persoana reclamantă nemulțumită de hotărârea primei instanței a făcut apel, pe care l-a câștigat 

în data de 28.06.2018 – Decizia civilă nr. 1091/28.06.2018 prin care a precizat: 

”apelanta reclamantă îndeplinește condițiile de calificare profesională impuse de lege pentru accesul în profesia 

coordonată de intimatul Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România” 

și OBBCSSR a fost obligat de către persoana reclamantă prin executor judecătoresc să pună în aplicare hotărârea 

instanței din anul 2018. 

În data de 27.12.2018 OBBCSSR în baza acțiunii executorului judecătoresc a fost obligat și i-a eliberat avizul 

OBBCSSR pentru obținerea Autorizației de liberă practică cu următoarele mențiuni: 

”Avizul OBBCSSR este eliberat în baza: 

I. Deciziei civile nr. 1091/28.06.2018 emisă de Tribunalul Constanța Secția I Civilă, pe care OBBCSSR a primit-o în 

data de 21.09.2018, 

II. Somației de executare a Deciziei civile nr. 1091 / 28.06.2018, primită de OBBCSSR în data de 31.10.2018 și a 

adresei nr. 1376/19.11.2018 emise de Biroul Executorului Judecătoresc ..., primită de OBBCSSR în data de 

22.11.2018. 

III. răspunsului OBBCSSR trimis către Biroul Executorului Judecătoresc în data de 05.11.2018: 

"OBBCSSR, forțat de documentele sus menționate și fără un punct de vedere al Ministerului Sănătății, eliberează aviz 

pentru înscrierea în OBBCSSR pentru exercitarea profesiei de chimist în sistemul sanitar din România, deși ne 

menținem în continuare, punctul de vedere că nu deține documente legale pentru a exercita profesiunea de chimist în 

sistemul sanitar din România.” 

în data de 06.02.2019 OBBCSSR i-a eliberat un certificat de membru pe care a menționat: 

”Exercită profesiunea de CHIMIST în sistemul sanitar din România în baza: 

I. Deciziei civile nr. 1091/28.06.2018 emisă de Tribunalul Constanța Secția I Civilă, pe care OBBCSSR a primit-o în 

data de 21.09.2018, 
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II. Somației de executare a Deciziei civile nr. 1091 / 28.06.2018, primită de OBBCSSR în data de 31.10.2018 și a 

adresei nr. 1376/19.11.2018 emise de Biroul Executorului Judecătoresc ......, primită de OBBCSSR în data de 

22.11.2018 urmare a răspunsului OBBCSSR trimis către Biroul Executorului Judecătoresc în data de 05.11.2018, 

III. autorizației de liberă practică nr. 74 pentru exercitarea profesiei de chimist în sistemul sanitar din România din 

data de 08.01.2019 emisă de DSP Constanța în baza avizului OBBCSSR nr. 565/27.12.2018 eliberat conform 

documentelor I și II și fără un punct de vedere primit de la Ministerul Sănătății, la solicitările OBBCSSR din 

20.02.2018 și 04.10.2018, ne menținem în continuare punctul de vedere că nu deține documente legale pentru a 

exercita profesiunea de chimist în sistemul sanitar din România” 

Nemulțumit de faptul că pe certificatul de membru al OBBCSSR a fost menționată Decizia civilă nr. 1091/28.06.2018 

ca temei legal al studiilor și a nivelului de calificare absolventul în profilul fizică devenit chimist a reclamat OBBCSSR 

la CNCD pentru a modifica certificatul de membru al OBBCSSR și să nu mai scrie că are nivelul de calificare pentru 

exercitarea profesiei de chimist în baza decizie instanței deoarece: 

”aceste mențiuni mă defavorizează în raport cu ceilalți chimiști ce profesează în sistemul sanitar din România” 

În data de 26.03.2019 OBBCSSR s-a prezentat la CNCD pentru a explica de ce nu poate șterge mențiunile precizate 

ca temei juridic al calificării profesionale pe certificatul de membru al reclamantei. 

CNCD a trimis răspuns OBBCSSR în data de 21.04.2020 în care menționează: 

”Din modul în care este redactată plângerea, Colegiul reține faptul că petenta solicită în mod clar și explicit emiterea 

unui nou certificat din care să fie eliminate mențiunile cu caracter discriminatoriu, în acest sens, Colegiul director se 

raportează la prevederile O.G. nr. 137/2000, potrivit cărora jurisdicția exercitată de CNCD este o jurisdicție 

administrativ – jurisdicțională ce presupune o procedură specială, care se bazează pe principiul independenței 

organului care emite actul față de părțile de litigiu, cu asigurarea principiului contradictorialității și al dreptului la 

apărare. 

Prin urmare, singura autoritate care poate obliga la îndreptarea, eliminarea sau restituirea unui drept este instanța 

de judecată. 

Din punctul de vedere al incidenței art. 2 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, sub aspectul unei circumstanțe de tratament diferit aplicabile unor persoane care se află 

în situații analoage sau comparabile, din cauza unor criterii determinate și care are ca scop sau ca efect atingerea 

unor drepturi prevăzute de lege ori a drepturilor omului, Colegiul director este opinie că nu pot fi reținute asemenea 

împrejurări pe baza unor criterii interzise (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 

orientare sexuală, vârstă handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie 

defavorizată, precum și orice alt criteriu).” 

Colegiul Director al CNCD a hotărât că ”aspectele sesizate nu intră sub incidența art. 2 din O.G. nr. 137/2000 privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată.” 

Titlurile calificărilor profesionale sunt stabilite periodic prin hotărâri de Guvern. 

HG nr. 645/2000 (privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum și titlurile obținute de absolvenții 

învățământului universitar, cursuri de zi), care era în vigoare și se aplica la momentul absolvirii studiilor de licență de 

către reclamantă, stipulează la art. 1 

”Profilurile, specializările, durata studiilor, precum și titlurile obținute în urma promovării examenului de licență, de 

diplomă sau de absolvire, după caz, de către absolvenții învățământului universitar, cursuri de zi, sunt prevăzute în 

anexele 1 – 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Astfel la Anexa 1 din H.G nr. 645/2000 se precizează la poziţia 18, profilul fizică cu diferite 

specializări: biofizică, fizică, fizică (în limbi străine), fizică medicală, fizică tehnologică, fizică – chimie, fizica 

materialelor, fizica mediului, 
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dar aceeași H.G. prevede la poziţia 9, profilul chimie cu diferite specializări: biochimie tehnologică, chimie, chimie 

(în limbi străine), radiochimie, chimie – fizică, chimie – biologie, chimia mediului. 

Conform diplomei de licență a absolventului având specializarea / programul de studii fizică – chimie și legislației în 

vigoare aplicabile, studiile de licență aparțin domeniului fizică și nu domeniului chimie. 

Organizația profesională a fost obligată prin hotărârea instanței de la Constanța să menționeze pe certificatul de 

membru al reclamantei decizia civilă a Judecătoriei Constanța ca temei legal al exercitării profesiei de chimist în 

sistemul sanitar și nu diploma de licență în profilul fizică, specializarea fizică - chimie ca temei legal deoarece conform 

HG nr. 645/200 persoana reclamanta are profilul fizică, cu specializarea fizică – chimie poziția 18 din HG 645/2000 

(calificarea profesională / profesia fizician cu specializare în fizică – chimie) și nu profilul chimie cu specializarea 

chimie – fizică poziția 19 din HG nr. 645/2000 (calificarea profesională / profesia chimist cu specializarea chimie – 

fizică). 

Dacă instanța decide ca diploma de licență a persoanei reclamantei este corespunzătoare pentru a fi angajată ca și 

chimist într-un laborator de analize medicale, organizația profesională OBBCSSR va fi obligată să menționeze pe 

certificatul de membru ca temei legal al exercitării profesiei de chimist în sistemul sanitar nu diploma de licență emisă 

de facultate ci hotărârea instanței de judecată ca temei legal. 

Persoana reclamanta a declarat în documentele depuse la prima instanță în luna septembrie 2014 (ca răspuns la 

întâmpinarea formulată de OBBCSSSR) care este ”rolul chimistului, fie el și medical, în laborator” conform celor 

declarate de reclamantă: 

”principalele atribuțiuni ale acestuia (n.n. chimistul din sistemul sanitar) sunt strict legale de punerea în funcțiune a 

aparatelor existente în laboratoarele medicale, în care sunt introduse probele, ce sunt prelevate de un asistent medical, 

iar valorile emise de acestea (n.n. aparatele din laboratorul de analize medicale) sunt interpretate și validate de un 

medic specializat în medicină de laborator. 

Concluzionând practic, activitatea chimistului în laboratorul medical, se rezumă la funcționarea aparatelor în care 

se introduc probe biologice ce sunt prelucrate cu reactivi chimici, iar valorile emise de acestea (n.n. aparatele din 

laboratorul de analize medicale) sunt interpretate și validate de un medic.” 

Organizația profesională NU este de acord și nu susține argumentul prezentat instanței de judecată că ”activitatea 

chimistului în laboratorul medical, se rezumă la funcționarea aparatelor în care se introduc probe biologice ce sunt 

prelucrate cu reactivi chimici, iar valorile emise de acestea (n.n. aparatele din laboratorul de analize medicale) sunt 

interpretate și validate de un medic.” 

 

 

Nici macar absolventii aceleeasi facultati ca domeniu/ profil, specializare in ani diferiti nu au aceleeasi curriculum de 

pregatire universitara si nici pregatire post universitara din cauza modificarii continue a legislatiei .  

 

Fiecare membru al OBBCSSR este unic nu numai ca pregatire universitara si post universitara conform legilor diferite 

la momentul inscrierii in OBBCSSR ci fiecare membru al OBBCSSR este unic si din punct de vedere al celor 27 

de specialitati obtinute de catre membrii OBBCSSR prin examen national organizat de MS, al locurilor de munca in 

cele patru tipuri de laboratoare medicale din sistemul sanitar , al locurilor de munca , etc. 

 

Drepturile profesionale obtinute de OBBCSSR trebuie sa acopere eterogenitatea tuturor situatiilor individuale ale 

membrilor sai.  
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Activitatea OBBCSSR din perioada mai 2020 – martie 2023 mandatul 2020-2024 

21 de REUȘITE INCONTESTABILE fără a se limita la: 

 

1. AM REUȘIT! În urma numeroaselor demersuri întreprinse la Ministerul Sănătății de Președintele OBBCSSR 

Doctor în Medicina Constanta Popa a reușit introducerea membrilor OBBCSSR în Ordinul Ministrului Sănătății 

1301/2007 actualizat în anul 2022 ca ”alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical, 

precum: biochimişti medicali specialişti, biologi medicali specialişti, chimişti medicali specialişti, biochimişti, 

biologi, chimişti (care pot activa numai în specialităţile în care au fost confirmaţi de Ministerul Sănătăţii)”.  

Este o premieră legislativă istorică pentru membrii OBBCSSR că indiferent de anul înscrierii în OBBCSSR, indiferent 

de nivelul de calificare deținut individual de către fiecare membru al OBBCSSR, TOȚI membrii OBBCSSR care dețin 

legal de la MS cel puțin o SPECIALITATE sunt BBC iști MEDICALI SPECIALIȘTI nominalizați explicit în OMS 

1301/2007 actualizat în 2022.  

 

Ordinul nr. 1301/2007 actualizat în anul 2022 este primul Ordin al unui Ministru al Sănătății în care bbc iștii din 

sistemul sanitar sunt recunoscuți ”biochimişti medicali specialişti, biologi medicali specialişti, chimişti medicali 

specialişti” deci este primul Ordin al MS care ne recunoaște pe noi, membrii OBBCSSR, ”biochimişti medicali 

specialişti, biologi medicali specialişti, chimişti medicali specialişti”.  

 

Președintele OBBCSSR îi mulțumeste public pe această cale domnului Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, 

actualul Ministru al Sănătății, singurul Ministru al Sănătății care a înțeles importanța în laboratoarele medicele 

a membrilor OBBCSSR bbc iști MEDICALI SPECIALIȘTI. 

 

ORDINUL Nr. 1.301*) din 20 iulie 2007 a fost actualizat prin Ordinul 160/ 14.06.2022, Publicat în Monitorul Oficial 

Nr. 620/24.06.2022 și face o distincție clară între: 

• ”biochimişti medicali specialişti, biologi medicali specialişti, chimişti medicali specialişti” care dețin cel 

puțin o specialitate obținută prin examen național organizat de MS după specializarea legală de 4 ani 

prevăzută în Legea 460/2003 și sunt introduși de Președintele OBBCSSR Dr. Constanta Popa încă din anul 

2014 în COR la domeniul ”SĂNĂTATE” cu codurile aferente; 

• ”biochimişti, biologi, chimişti” care NU dețin nicio specialitate obținută prin examen național organizat de 

MS după specializarea legală de 4 ani prevăzută în Legea 460/2003 și NU există în COR la 

domeniul ”SĂNĂTATE” cu codurile aferente. 

BBC MEDICALI nu există, există numai BBC MEDICALI SPECIALIȘTI. 
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OMS 1301/2007  OMS 1301/2007 actualizat în 2022  

  (3) În laboratorul de analize medicale îşi desfăşoară 

activitatea medici cu specialitatea medicină de laborator 

- laborator clinic, microbiologie, medicină de laborator, 

alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze 

în domeniul medical - biologi, biochimişti, chimişti şi 

farmacişti, precum şi personal mediu sanitar. 

 

Art. 5 (3) În laboratorul de analize medicale îşi 

desfăşoară activitatea medici specialişti confirmaţi în 

specialitatea medicină de laborator sau microbiologie 

medicală, farmacişti specialişti confirmaţi în 

specialitatea analize medico-farmaceutice de laborator şi 

alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în 

domeniul medical, precum: biochimişti medicali 

specialişti, biologi medicali specialişti, chimişti 

medicali specialişti, biochimişti, biologi, chimişti (care 

pot activa numai în specialităţile în care au fost 

confirmaţi de Ministerul Sănătăţii), dar şi asistenţi 

medicali (generalişti sau de laborator). 

(fără farmaciști) 

 

 

2. AM REUȘIT! Introducerea și recunoașterea membrilor OBBCSSR în Ordonanța Guvernului nr. 

18/30.08.2021 de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art. 942 lit.(a) din Titlul 

XXI Registrul Național al Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate ca ” profesioniști - biochimiști medicali 

specialiști, biologi medicali specialiști și chimiști medicali specialiști” alături de alți profesioniști din sănătate – 

”medici, farmaciști, medici stomatologi, psihologi, asistenți medicali, asistenți medicali generaliști, moașe, 

tehnicieni dentari, dieteticieni, fizioterapeuți”. 

 

3.  AM REUȘIT! Introducerea și recunoașterea OBBCSSR în Ordonanța Guvernului nr. 18/30.08.2021 de 

modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art. 942 lit.(b) din Titlul XXI Registrul 

Național al Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate ca organism profesional pentru ”biochimiști medicali 

specialiști, biologi medicali specialiști și chimiști medicali specialiști” alături de organismele profesionale ”ale 

profesiilor de medic, farmacist, medic stomatolog, psiholog, asistent medical, asistent medical generalist, moașă, 

tehnician dentar, dietetician, fizioterapeut ”. 

 

4. AM REUȘIT! Introducerea și recunoașterea de către MS și CNAS a prezenței ”de 7 ore pe zi - de luni 

până vineri, pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de 

lucru din structura sa ” a unui biolog, chimist, biochimist medical - cu titlul profesional specialist sau biolog, 

chimist, biochimist medical cu grad principal în Ordinul comun al MS/CNAS nr.1.068/627/2021 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru 

aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului- cadru care reglementează conditiile acordării asistentei 

medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, Anexa nr. 19 -CRITERII privind selecția 

furnizorilor de servicii medicale paraclinice – laboratoare de analize medicale, repartizarea sumelor și 

defalcarea numărului de investigații paraclinice - analize medicale de laborator pe furnizori de servicii medicale 

paraclinice - laboratoare de analize medicale, Cap. I Criterii de selecție a furnizorilor de servicii medicale 

paraclinice - laboratoare de analize medicale, Pct. 4  
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”Să facă dovada că toată durata programului de activitate solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de 

sănătate, care nu poate fi mai mică de 7 ore pe zi - de luni până vineri, pentru fiecare laborator de analize 

medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa, este acoperită prin prezența 

unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau medic de specialitate microbiologie medicală, farmacist 

cu specialitatea laborator farmaceutic, biolog, chimist, biochimist medical - cu titlul profesional specialist sau 

biolog, chimist, biochimist medical cu grad principal cu obligația ca pentru cel puțin o normă pe zi (7 ore) 

programul laboratorului/punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici de laborator care își desfășoară într-

o formă legală profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv.” 

 

5. AM REUȘIT! Introducerea și recunoașterea membrilor OBBCSSR de către MS și CNAS ca ”personal 

medico-sanitar care își desfășoară activitatea la furnizor într-o formă legală” în Ordinul comun al MS/CNAS 

nr.1.068/627/2021 ;  

 

6. AM REUȘIT! Menținerea în interesul SIGURANȚEI pacienților punctajului acordat de CNAS 

membrilor OBBCSSR, la gradul principal apropiat de cel al medicului specialist specialitatea medicina de 

laborator sau microbiologie medicală cu normă întreagă, iar pentru fracțiuni de normă se acordă punctaj 

direct proporțional cu fracțiunea de normă lucrată.” în Ordinul comun al MS/CNAS nr.1.068/627/2021, Cap. 

II Criterii privind repartizarea sumelor și defalcarea numărului de investigații paraclinice - analize 

medicale de laborator - stabilit pe total județ, C. Subcriteriul resurse umane 

 

”Personalul este punctat proporțional cu timpul lucrat în laborator. 

Punctajul se acordă pentru fiecare personal medico-sanitar care își desfășoară activitatea la furnizor într-o 

formă legală, cu normă întreagă, iar pentru fracțiuni de normă se acordă punctaj direct proporțional cu 

fracțiunea de normă lucrată. 

1. medic primar de specialitate ................................................ 40 puncte; 

2. medic specialist ............................................................ 30 puncte; 

3. chimiști medicali, biologi medicali, biochimiști medicali, principali ...... 25 puncte; 

4. chimiști medicali, biologi medicali, biochimiști medicali, specialiști ...... 20 puncte; 

5. chimiști, biologi, biochimiști .............................................. 15 puncte [….]”. 
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7. AM REUȘIT! Menținerea ”certificatului de membru al Ordinului Biochimiștilor, Biologilor, Chimiștilor 

în Sistemul Sanitar din România, pentru fiecare biolog, chimist, biochimist medical care își desfășoară 

activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege și care urmează să fie înregistrat în contract și să 

funcționeze sub incidența acestuia, valabil la data încheierii contractului și reînnoit pe toată perioada derulării 

contractului, document care se eliberează/se avizează și pe baza dovezii de asigurare de răspundere civilă în 

domeniul medical;” la ”documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale” din 

HOTĂRÂREA Nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru 

care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, 

tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 

2022 ,Anexa 2 ,CAPITOLUL V ,Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile 

paraclinice ,SECŢIUNEA a 2-a Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, 

Art. 73 lit.(ș) ; 

 

Viza anuala a OBBCSSR este acordata NUMAI pentru locurile de munca declarate de catre fiecare membru in 

Registrul Unic detinut de OBBCSSR. 

 

Punctajul acordat de CNAS obținut de OBBCSSR pentru membrii săi, punctaj aproape egal la gradul profesional 

de principal cu punctajul CNAS alocat pentru medicul specialist în medicina de laborator, este valabil pentru 

toate locurile de muncă declarate in Registrul Unic de catre membrul OBBCSSR proportional cu timpul de muncă 

inregistrat de angajator la ITM și declarat de angajator la CNAS împreună cu certificatul de membru al corpului 

profesional OBBCSSR cu viza valabilă.  

 

8. AM REUȘIT! organizarea în România a unicului webinar internațional în ”Chimie Clinică și Medicină de 

Laborator” sub egida Federației internaționale de Chimie clinică și Medicină de Laborator (IFCC)  
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9. AM REUȘIT! Participarea GRATUITĂ a peste 2154 de membri ai OBBCSSR la unicul webinar 

internațional în ”Chimie Clinică și Medicină de Laborator” organizat în România sub egida Federației 

înternaționale de Chimie Clinică și Medicină de Laborator (IFCC);  

10. AM REUȘIT! OBCCSSR ca membru afiliat al IFCC și EFLM are reprezentanți ai OBBCSSR la IFCC și 

EFLM ; 

11. AM REUȘIT! Ca OBCCSSR în calitate de membru afiliat al IFCC și EFLM să aibă doi membri care participă 

activ în două importante Comisii de lucru ale IFCC și EFLM, inlusiv în organizarea și desfășurarea WORDLAB 

EUROMEDLAB care va avea loc în perioada 21-25 mai 2023 la Roma; 

12. AM REUȘIT! Participarea cu lucrări științifice a șase membri ai OBBCSSR la WORDLAB 

EUROMEDLAB care va avea loc în perioada 21-25 mai 2023 la Roma; 

13. AM REUȘIT! Să punem România pe harta științifică a lumii în Chimie Clinică și Medicină de Laborator cu 

cel de al doilea webinar internațional în ”Chimie Clinică și Medicină de Laborator” organizat în România sub 

egida Federației înternaționale de Chimie Clinică și Medicină de Laborator (IFCC) care este propus a avea loc în 

13 septembrie 2023 ! 

14. AM REUȘIT! ca membrii OBBCSSR să poată accesa on line manifestările științifice ale IFCC la care 

OBBCSSR este membru afiliat; 

15. AM REUȘIT! înscrierea ”în bloc” ca membri ai EFLM Academy a 272 membri ai OBBCSSR care pot 

participa gratuit la cursurile / webinariile organizate de EFLM, ceilalți membri ai OBBCSSR pot participa, după 

caz, conform criteriilor EFLM publice pe adresa www.eflm.eu sau trimițând un email la EFLM cu solicitarea 

informațiilor. https://preview.mailerlite.com/.../2139120532006639479/i5c2/ 

16. AM REUȘIT! ca membrii OBBCSSR să poată în continuare ocupa LEGAL functia de sef de laborator  

17. AM REUȘIT! ca membrii OBBCSSR desemnați responsabili de analiză să decidă în continuare acceptarea 

sau respingerea rezultatelor obţinute la IQC;  

18. AM REUȘIT! Menținerea relațiilor instituționale ale OBBCSSR cu organismele și organizațiile naționale și 

europene privind exercitarea profesiilor de ” bbc ist în sistemul sanitar din România”  

19. AM REUȘIT! Menținerea necesității în interesul SIGURANȚEI pacienților a specializării legale de 4 ani 

prevăzută de Legea 460/2003 a ”bbc iștilor din sistemul sanitar” ; 

20. AM REUȘIT! Menținerea obligativității efectuării stagiului practic legal de șase luni pentru ca membrii 

OBBCSSR bbc iști MEDICALI specialiști să poată fi incluși în COR la domeniul ” SĂNĂTATE” ca bbc isti 

MEDICALI specialiști și principali DUPĂ obținerea unei specialități legal prin examen național de la MS numai 

de către membrii OBBCSSR;  

21. AM REUȘIT! Menținerea în interesul SIGURANȚEI pacienților a dreptului și a obligației membrilor 

OBBCSSR de a aplica PARAFA conform art.20 din Legea 460/2003 pe toate buletinele pe care le efectuează. 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eflm.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR37TEBZWAqZBIA-nBAP7SRPE4HtBAxguxF3FlHhtBuLnvnDioYM16NcsE8&h=AT11MwPLac2BqlfapFltk7esbhyREDxHWw5s5bs9m3MnuDYp4_w2EDZhWg9eVS9A-dKud9CkMYdYKjQEL6TxI0gAbNCCjja3QUi4yazjyF2AfIEcahDKmDfY1Cxw2C6hbvP0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3uDDvr1RpyROTCR2C_nR86vRZ6LjVf1KNRmy1CpXNClN-V-vLJCf1NLtRVPRTC_gKX8ScbHGtbyRssOwSC465G8gzsmyeX1vh9I2-SHiFax4ML3lW9YRyY4caW7wBEZUHFZtDANjlR_1rvSkvXe5cMrvbYtqNVgMuBUa6fzVV4Q10IlgJzrhBq-WHxKqRzZj-5efLG2WC-BscLQepIIAc
https://preview.mailerlite.com/.../2139120532006639479/i5c2/
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Toate reușitele OBBCSSR de până acum nu ar fi fost posibile fără uriașa muncă necorespunzator remunerată 

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

Organigram publică a angajaților permanenți ai OBBCSSR este incompletă de mulți ani și nu va fi completăată prea 

curând din cauza precarității veniturilor OBBCSSR.COTIZAȚIA membrilor OBBCSSR NU va crește. 
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8. AM REUȘIT! organizarea în România în 29.09.2021 a unicului webinar internațional în ”Chimie Clinică 

și Medicină de Laborator” sub egida Federației internaționale de Chimie clinică și Medicină de Laborator 

(IFCC)  

 

 
 

 

Webinar IFCC- OBBCSSR in 29.09.2021 ora 14.00 

 21/09/2021 OBBCSSR-admin 961 Views 

Dear Colleagues, 

The IFCC webinar: “Quality management of medical test results during the pandemic” will be held on 29 Sept, 2021. 

IFCC is involved since the beginning in fighting against the COVID-19 pandemic by various means, including 

webinars for training and education of laboratory professionals. 

Laboratory specialists from around the world are involved in the fight against the COVID-19 pandemic, some of the 

main challenges remaining the limited testing capacity for SARS-CoV-2, the professional training of specialists and 

maintaining the quality control during diagnosis, standardisation, prognostic and therapeutic monitorization of 

patients with COVID-19. 

The Webinar will consist of three talks (20 minutes each) and will be followed by the panel discussion. 

Registrants will be able to ask questions to the presenters. 

https://www.obbcssr.ro/webinar-ifcc-obbcssr-in-29-09-2021-ora-14-00/
https://www.obbcssr.ro/author/obbcssrr/
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Chair: Dr. Constanta Popa 

▪ “Increasing the testing capacity for SARS-CoV-2 molecular detection by specimen pooling: a practical guide 

for diagnostic centers” – Dr. Daniel Cruceriu 

▪ “Specialist role in analytical phase of laboratory diagnosis of SARS-CoV-2” – Dr. Mirela Ahmadi 

▪ “Quality Management – EQC a useful tool for IQC” – Dr. Constanta Popa and Dr. Georgeta Sorescu 

Please feel free to share this event in your social media with #IFCCwebinar 

Schedule: 20 min per speaker plus 20 min panel discussion 

Time Zones for 29 September: Live presentations starting at: 7:00 AM EDT – 8:00 AM Buenos Aires- AR; 1:00 PM 

European Time; 4:30 PM India; 7:00 PM CST-Beijing 

Important: Please ensure that you carefully determine the time that the presentation will start in your global time zone. 

Recorded webinar: available on demand Certificate of Participation: available for all registrants 

 

9. AM REUȘIT! Participarea GRATUITĂ a peste 2154 de membri ai OBBCSSR la unicul webinar 

internațional în ”Chimie Clinică și Medicină de Laborator” organizat în România sub egida Federației 

internaționale de Chimie Clinică și Medicină de Laborator (IFCC);  

 

Webinarul IFCC din 29.09.2021 susținut de cei trei lectori și moderatorul din România, toți membri ai OBBCSSR, a 

fost webinarul IFCC cu cea mai largă participare din anul 2021, conform declarației organizatorilor de la IFCC. 

3000 de specialiști în medicină de laborator din întreaga lume alături de alți peste 2000 de specialiști în medicină de 

laborator din România, în total peste 5000 de specialiști, au constituit cea mai largă audiență a unui webinar din anul 

2021, fiind înregistrați de Federația Internațională de Chimie Clinică și Medicină de Laborator (IFCC) pentru a 

participa la webinarul internațional “Quality management of laboratory test results during the pandemic” . 

În cadrul acestui webinar internațional DR.Chim.Med. Specialist Georgeta Sorescu a susținut în calitate de co-autor 

alături de Doctor îbn Medicină Constanța Popa, lucrarea “Quality management- EQC a useful tool for IQC” și a primit 

de la IFCC certificatul de participare ca speaker al webinarului din 29.09.2021. - FOTO. 

Fiecare membru al OBBCSSR care a participat a descărcart certificatul de participare la webinarul IFCC din 

29.09.2021 pe care l-a putut declara la solicitarea vizei anuale a OBBCSSR pe propria răspundere ca formă de pregătire 
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Profesională continuă fiind creditat de Comisia Profesional Științifică a OBBCSSR ( CPSÎL) cu puncte de educație 

medicală continuă (EMC).  

 

10. AM REUȘIT! OBCCSSR, ca membru afiliat al Federației Internaționale de Chimie Clinică și Mediciună de 

laborator (IFCC) și membru afiliat al Federației Europene de Chimie Clinică și Medicină de laborator ( EFLM) 

are reprezentanți ai OBBCSSR la IFCC și EFLM : 

- Reprezentantul OBBCSSR la Federația Internațională de Chimie Clinică și Mediciună de laborator (IFCC) este dna 

Doctor în Medicină,Specialist European în Chimie Clinică și Medicină de Laborator ( EuSpLM) Constanța Popa; 

- Reprezentantul OBBCSSR la Federația Europeană de Chimie Clinică și Medicină de laborator (EFLM) este dna 

bioch.med.princ. Specialist European în Chimie Clinică și Medicină de Laborator ( EuSpLM) Dorina Popa 

 

Adunarea Generala a IFCC la care OBBCSSR este membru afiliat din aprilie 2020 a avut loc la Munchen Germania 

duminica 10 aprilie 2022 intre orele 13.00-16.00. 

Reprezentantul OBBCSSR desemnat de presedintele OBBCSSR Doctor in medicina EuSpLM Constanta Popa pentru 

a participa la Adunarea Generala a IFCC din 10 aprilie 2022 a fost dna bioch.med.princ EuSpLM Dorina Popa care a 

urmarit online desfasurarea sedintei si nu a participat fizic la sedinta din cauza precaritatii bugetului anual al 

OBBCSSR. 

Principalele Comisii ale IFCC care au prezentat Rapoartele activitatii lor sunt: 

▪ Scientific Division 

▪ Education and Management Division 

▪ Communication and Publications Division 

▪ Emerging Technologies Division. 

 

Reprezentantii OBBCSSR la IFCC și respectiv la EFLM, Dr. EuSpLM Constanta Popa Presedinte in exercitiu al 

OBBCSSR si EuSpLM Dorina Popa secretar al BExN al OBBCSSR, au participat in 15 septembrie 2021 la intalnirea 

on line a membrilor societatilor nationale din intreaga lume la care au fost prezentate programele curente si viitoare in 

medicina de laborator de interes pentru membrii IFCC de catre urmatorii lectori: 

Prof. Khosrow Adeli – IFCC President 

Dr. David Kinniburgh – IFCC Secretary 

Dr. Alexander Haliassos – IFCC Treasurer 

Mr. Joe Passarelli – IFCC Corporate Representative 

Dr. Osama Najjiar – AFCB President 

Prof. Rajiv Erasmus – AFCC President 

Prof. Ana-Maria Šimundić – EFLM President 

 

Președintele OBBCSSR Doctor în Medicină Constanța Popa este prezent la pag. 134 a Revistei IFCC apărută cu ocazia 

aniversării a 70 de ani de existență a Federației Internaționale de Chimie Clinică și Medicină de Laborator 

(IFCC)disponibilă la https://www.anmys.com/download/70Anniversary_07.pdf. 

 

Doctor în Medicină Constanța Popa este o personalitate internațională în medicina de laborator pentru că: 

https://obbcssr.us18.list-manage.com/track/click?u=530f408b1c8d2b84fbbf876e2&id=118fefcf9d&e=81babc1820
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▪ ”Ghid practic orientativ – 15 analize medicale importante în COVID 19” scris de Doctor in medicină 

Constanța Popa este prezentat pe pagina oficială publică a IFCC alături de alte cinci Ghiduri / Manuale 

din Irlanda, China, Corea, Portugalia pe lista Global Practice Guidelines / Handbooks. 

▪ unicul webinar care a avut loc în data de 29.09.2021 în România în medicina de laborator sub auspiciile 

IFCC cu titlul ”Quality management of laboratory test results during the pandemic” a fost organizat de 

Doctor în Medicină Constanța Popa și a avut cea mai largă audiență a IFCC din anul 2021 conform 

declarațiilor reprezentanților IFCC. 

 

România există pe harta științifică a lumii în Medicina de Laborator prin reprezentantul legal al OBBCSSR Doctor în 

medicină Constanța Popa. 

 

 

 
 

 

 

11. AM REUȘIT! Ca OBCCSSR în calitate de membru afiliat al Federației Europene de Chimie Clinică și 

Medicină de laborator (IFCC) și membru afiliat al Federației Europene de Chimie Clinică și Medicină de laborator 

(EFLM) să aibă doi membri ai OBBCSSR care participă activ GRATUIT în două importante Comisii de lucru 

ale IFCC și EFLM, inlusiv în organizarea și desfășurarea WORDLAB EUROMEDLAB care va avea loc în 

perioada 21-25 mai 2023 la Roma: 
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Congresul WORLDLAB EUROMEDLAB 2023 are loc la NUVOLA CONGRESS CENTER (Viale Asia, angolo viale 

Cristoforo Colombo - 00144 Roma, Italy). 

 

OBBCSSR are membri cunoscuți și recunoscuți la nivel internațional și dovedesc că membrii OBBCSSR nu sunt nici 

“butonatori prosti” și nici “tehnicieni” după cum unii încearcă să impună opiniei publice.  

 

Doi membri ai OBBCSSR personalități științifice internaționale în domeniu care fac parte din grupurile de lucru ale 

EFLM și IFCC: 

 

Dr. Georgeta Sorescu, membru corespondent al Grupului de lucru al EFLM – ”Harmonisation”, Prof. Michel 

Langlois, Chair of the EFLM Science Committee, este: 

 

 

 

 
Chimist medical Specialist în biochimie medicală (2006) 

Chimist medical Specialist în Managementul Calității în 

Laboratorul Medical (2019) 

Formator acreditat de Ministerul Sănătăţii din România, în 

Managementul Calităţii (2009); 

Specialist european în medicină de laborator (EuSpLM) 

(2019); 

Doctorat – Academia de Studii Economice București, 

Management (2012), teză: „Posibilă evaluare și 

îmbunătățire a calității serviciilor prestate de laboratoarele 

medicale din România în raport cu cerințele Uniunii 

Europene” 

Lector asociat cu contract individual de muncă plata cu ora 

al Universității din Bucuresti, Facultatea de Biologie, Master 

in Laborator Medical (2014 - 2022) 

Președinte în mandatul 2020-2024 al Comisiei Profesionale 

în Educație Științifică și Legislație a Organizației 

Profesionale O.B.B.C.S.S.R, membru afiliat al IFCC,  

Vicepresedinte în mandatul 2020-2024 al BIROUL 

EXECUTIV a Organizației Profesionale O.B.B.C.S.S.R, 

membru afiliat IFCC,  

Membru în mandatul 2020-2024 al Consiliul National a 

Organizației Profesionale O.B.B.C.S.S.R, membru afiliat 

IFCC,  

Membru în mandatul 2020-2024 al Adunării Generale 

Naționale a Organizației Profesionale O.B.B.C.S.S.R, 

membru afiliat IFCC,  
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 Membru în mandatul 2020-2024 al Comisiei de acreditare 

și aprobări a Organizației Profesionale O.B.B.C.S.S.R, 

membru afiliat IFCC,  

Membru în mandatul 2020-2024 al Comisiei de Asigurări 

Economice și Sociale și Sociale și Asigurări de Sănătate a 

Organizației Profesionale O.B.B.C.S.S.R, membru afiliat 

IFCC,  

Membru în mandatul 2020-2024 în Consiliul de 

Administratie al Autoritatii Nationale pentru Managementul 

Calitatii în Sanatate (ANMCS) 2015 – prezent 

 

 

Dr. Adina Stanciu membru corespondent al Grupului de lucru al EFLM –WG Laboratory Medicine Credit Points 

(LMCP), Prof. Sedef Yenice , Chair of the EFLM WG-LMCP, este: 

 

 

 

Chimist medical Principal în Radiații nucleare (2003) 

Chimist medical Specialist în Imunologie clinică (2016) 

Formator acreditat de Ministerul Sănătăţii din România, în 

Managementul Calităţii (2009); 

Specialist european în medicină de laborator (EuSpLM) 

(2019); 

Doctorat – Universitatea București, Chimie (2003), teză: 

„Cinetica și mecanismul de formare și recoacere a speciilor 

au apărut la iradierea unor oxianioni” 

Cercetător Științific CPI cu drept de conducere doctorate  

Președinte în mandatul 2020-2024 al Comisiei de acreditare 

și aprobări a Organizației Profesionale O.B.B.C.S.S.R, 

membru afiliat IFCC,  

Membru în mandatul 2020-2024 al Comisiei Profesionale 

în Educație Științifică și Legislație a Organizației 

Profesionale O.B.B.C.S.S.R, membru afiliat IFCC,  

Membru în mandatul 2020-2024 in Consiliul National a 

Organizației Profesionale O.B.B.C.S.S.R, membru afiliat 

IFCC,  

Membru în mandatul 2020-2024 al Adunării Generale 

Naționale a Organizației Profesionale O.B.B.C.S.S.R, 

membru afiliat IFCC,  

 

 



 

 ORDINUL BIOCHIMIŞTILOR, BIOLOGILOR ŞI 

CHIMIŞTILOR ÎN SISTEMUL SANITAR DIN 

ROMÂNIA (O.B.B.C.S.S.R.) 

    

  

 17 

Prezentul document este proprietatea intelectuală a OBBCSSR. 
Constituie infracțiune copierea integrală sau parțială a documentului fără acordul explicit al OBBCSSR sau denaturarea conținutului explicit al documentelor.  
În conformitate cu legislația care reglementează protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv dreptul de autor și drepturile conexe, vă aducem la cunoștință că 
dezvăluirea, reproducerea, copierea, multiplicarea acestui document fără acordul OBBCSSR, sunt strict interzise și atrag răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. 

 

17 

Membrii OBBCSSR Dr. Georgeta Sorescu și Dr. Adina Stanciu au participat activ și GRATUIT în grupurile lor de 

lucru pentru organizarea WORDLAB -EUROMEDLAB 2023 referitoare la:  

• Discuții privind revizia și finalizarea documentului “Provider Manual and Application for EFLM 

Accreditation of Educational Programs”; 

• inițierea programului “GET READY FOR ROME 2023”; 

• organizarea științifică a EUROMEDLAB/WORLDLAB IN ROME: generarea codurilor CPECS și calcularea 

orelor și creditelor acordate pentru fiecare sesiune; 

• redactarea Programului Științific al EUROMEDLAB cu coduri, ore și credite; 

• elaborarea pentru EUROMEDLAB/WORLDLAB IN ROME a documentului "Instructions for Applying for 

CPECS® Credits and Certificates of Attendance" și revizia Programului Științific; 

• organizarea întregului congres EuroMedLab/WorldLab de la Roma; 

• acordarea creditelor pentru speakeri, recunoașterea creditelor CPECS de către alte organizații internaționale 

și finalizarea prezentării web "Get Ready For" Rome 2023 cu instrucțiuni pentru speakeri; 

• Revizia finală a documentului: “Accreditation Statement and Credit Designation” pentru publicare și discuții 

privind redactarea “Questionnaire of EFLM CPECS® PROGRAM EVALUATION”; 

• Revizia finală și publicarea “Questionnaire of EFLM CPECS® PROGRAM EVALUATION”; 

• elaborarea proiectelor științifice care se vor desfășura în următoarea perioada sub auspiciile IFCC unde 

OBBCSSR este membru afiliat, etc. 

Orice profesionist care face parte din grupuri internaționale de lucru în care se acordă credite, se stabilește lista 

lucrărilor științifice acceptate trimise de profesioniști din întreaga lume, organizează desfășurarea unui eveniment 

științific internațional și prezină lucrări în cadrul manifestărilor științifice internaționale este O PERSONALITATE 

ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ. 

 

 

12. AM REUȘIT! Participarea cu lucrări științifice a șase membri ai OBBCSSR la WORDLAB 

EUROMEDLAB care va avea loc în perioada 21-25 mai 2023 la Roma; 

Șase membri ai OBBCSSR au informat Președintele OBBCSSR Doctor în Medicină Constanța Popa că au lucrări 

acceptate pentru a fi prezentate la WORDLAB EUROMEDLAB care va avea loc în perioada 21-25 mai 2023 la Roma. 

Dintre cei șase participanți, un membru al OBBCSSR Dr. Mariana Preda este : 

 

➢ Prim autor a trei lucrări științifice acceptate la WORDLAB EUROMEDLAB care va avea loc în perioada 

21-25 mai 2023 la Roma: 

 

1. "IgE sensitization to maize assessed by molecular allergy explorer multiplex immunoassay"  

 Poster Code - P1710 

 

2. "Component-resolved allergy diagnosis in identifying stinging wasp species "  

Poster code - P1727 

 

3. "Infrequent IgE sensitization profile to house dust mite molecular allergens"  
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 Poster Code - P1758 

➢ Co- autor lucrări științifice acceptate la WORDLAB EUROMEDLAB care va avea loc în perioada 21-25 

mai 2023 la Roma: 

1. "Molecular IgE sensitization profiling in occupational latex allergy without latex-fruit/vegetable syndrome"  

Poster Code -P1729 

 

2."Risks of food allergic reactions due to IgE sensitization against house dust mite molecular allergens other than 

trompomyosin and paramyosin"  

Poster Code - P1728 

 

Dr. Mariana Preda  

Doctor în Biologie, Universitatea din Bucureşti, 2007-titlul Tezei de doctorat-

”Fragmentarea apoptotică a ADN și degranularea celulară în unele proliferări 

leucocitare și inflamații alergice” 

Biolog medical principal, specialitatea Imunologie clinică- 2006 

Membru de Onoare SRAIC 003-Societatea Română de Alergologie și 

Imunologie Clinică 

 

 

 

 

Lucrarile stiintifice acceptate ca postere de Comitetul Stiintific pentru a fi prezentate cu un cod alocat in cadrul 

congresului WORLDLAB EUROMEDLAB 2023 : 

- vor fi publice in zona dedicata a congresului de la Roma in perioada 21-25 May 2023 ; 

- vor putea fi selectate in urmatoarea perioada si pentru prezentare orala; 

- vor fi publicate in rezumat 

NUMAI daca autorul a platit taxa de inregistrare la WORLDLAB EUROMEDLAB 2023 de 660 EURO ( inclusiv 

TVA) care poate fi platita numai pana la 31.03.2023. 

 

13. AM REUȘIT! Să punem România pe harta științifică a lumii în Chimie Clinică și Medicină de Laborator cu cel 

de al doilea webinar internațional în ”Chimie Clinică și Medicină de Laborator” acceptat de IFCC la propunerea 

Doctor în Medicină Constanța Popa, Președintele în exercițiu al OBBCSSR: 

Doctor în medicina Constanța Popa a propus și IFCC a aprobat organizarea de către OBBCSSR și în anul 2023 a unui 

alt webinar în Chimie Clinică și Medicina de Laborator sub egida IFCC cu titlul “Laboratory medicine – a critical 

role for patients in disease diagnosis and monitoring”. 

Cel de al doilea webinar care va fi organizat în România sub egida Federației înternaționale de Chimie Clinică și 

Medicină de Laborator (IFCC) este propus a avea loc în 13 septembrie 2023.  
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Informații suplimentare vor fi furnizate de OBBCSSR membrilor săi in timp util astfel încât să poată participa la 

webinar cât mai mulți dintre membrii OBBCSSR. 

Moderatorul webinarului va fi membrul OBBCSSR Dipl. Biologist Mirela Ahmadi PhD. (Chemistry) Dept. 

Biochemistry & Molecular Biology - Univ. of Agr. Sci. & Vet. Med. of Banat, Timisoara care va prezenta și o lucrare 

științifică. 

Lucrările științifice propuse a fi prezentate de către cei trei membri ai OBBCSSR sunt: 

•  ”The importance of molecular diagnosis of tuberculosis”- speaker Ahmadi Mirela -Timisoara; 

Dr. Ahmadi Mirela – biochimist medical specialist Biochimie medicala, Conferențiar – 

Departamentul de Biochimie, Biologie Moleculară, Universitatea de Științe ale Vieții „Regele 

Mihai I” din Timișoara, România 

  

 

 

 

 

 

• ”Assessing the specific tumoral merkers , inflamatory status, and vitamin D metaboliem before and after the first 

chemoterapy cycle for lung cancer pacients”- speaker Crintea Andeea – Cluj-Napoca; 

Dr. Crintea Andreea – biochimist medical specialist Bacteriologie medicala, biochimist medical 

specialist Biochimie medicala, Lector Univ. Universitatea Iuliu Hatieganu din Cluj Napoca, România 

 

• ”The association between the PLIN1 rs2304795 gene and Metabolic Syndrome in obese pacients”- speaker 

Stanislav Alexandra Alina – Giurgiu  

 Dr. Stanislav Alexandra Alina – biolog medical specialist Biochimie medicală. 
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14. AM REUȘIT! ca membrii OBBCSSR să poată accesa on line manifestările științifice ale IFCC la care 

OBBCSSR este membru afiliat: 

- webinarii gratuite organizate de IFCC https://www.ifcc.org/ifcc-education-

division/webinars/ 

 

- înregistrări de la congresele și conferințele IFCC https://www.ifcc.org/ifcc-

congresses.../webinars-recordings/ 

 

- înregistrări ale webinariilor organizate anual de IFCC 

https://eacademy.ifcc.org/events/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. AM REUȘIT! înscrierea ” în bloc” ca membri ai EFLM Academy a membrilor OBBCSSR care pot participa 

gratuit la cursurile / webinariile organizate de EFLM, ceilalți membri ai OBBCSSR pot participa, după caz, 

conform criteriilor EFLM publice pe adresa www.eflm.eu sau trimițând un 

email la EFLM cu solicitarea informațiilor. 

https://preview.mailerlite.com/.../2139120532006639479/i5c2/ 

Înregistrarea membrilor OBBCSSR care îndeplinesc criteriile de 

înregistrare ale EFLM în Registrul European al Specialiștilor în Chimie 

Clinică și Medicină de Laborator alături de medici cu specialitatea 

medicina de laborator sau Microbiologie medicală din România și din alte 

state membre ale UE ca EuSpLM (Specialist European în Chimie Clinică 

și Medicină de Laborator)  

 

 

are numeroase beneficii prezentate de public de EFLM pe www.eflm.eu 

 

 

272 de membri ai OBBCSSR au fost înregistrați de OBBCSSR “în bloc” 

în Registrul European în Chimie Clinică și Medicină de Laborator alături 

de medici cu specialitatea medicină de laborator din România și din UE. 

https://www.ifcc.org/ifcc-education-division/webinars/?fbclid=IwAR3_zzh0RR-YVTwbsuwBYNL1Jx2F_rDIMlkYAJGodTBnib0wM_NjvjeY1WI
https://www.ifcc.org/ifcc-education-division/webinars/?fbclid=IwAR3_zzh0RR-YVTwbsuwBYNL1Jx2F_rDIMlkYAJGodTBnib0wM_NjvjeY1WI
https://www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences/webinars-recordings/?fbclid=IwAR0GJE9_1z-r2vwR0vSos1FK5CUbQ9WpY7y-U8W9JGirh5V_F2kFXGqHJX4
https://www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences/webinars-recordings/?fbclid=IwAR0GJE9_1z-r2vwR0vSos1FK5CUbQ9WpY7y-U8W9JGirh5V_F2kFXGqHJX4
https://eacademy.ifcc.org/events/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eflm.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR37TEBZWAqZBIA-nBAP7SRPE4HtBAxguxF3FlHhtBuLnvnDioYM16NcsE8&h=AT11MwPLac2BqlfapFltk7esbhyREDxHWw5s5bs9m3MnuDYp4_w2EDZhWg9eVS9A-dKud9CkMYdYKjQEL6TxI0gAbNCCjja3QUi4yazjyF2AfIEcahDKmDfY1Cxw2C6hbvP0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3uDDvr1RpyROTCR2C_nR86vRZ6LjVf1KNRmy1CpXNClN-V-vLJCf1NLtRVPRTC_gKX8ScbHGtbyRssOwSC465G8gzsmyeX1vh9I2-SHiFax4ML3lW9YRyY4caW7wBEZUHFZtDANjlR_1rvSkvXe5cMrvbYtqNVgMuBUa6fzVV4Q10IlgJzrhBq-WHxKqRzZj-5efLG2WC-BscLQepIIAc
https://preview.mailerlite.com/.../2139120532006639479/i5c2/
http://www.eflm.eu/
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Condițiile de înregistrare ca EuSpLM sunt publice pe site-ul www.eflm.eu și implica plata unei unei cotizații 

individuale de 10 euro / an de către fiecare membru al OBBCSSR confirmat ca EuSpLM. 

Membrii OBBCSSR confirmați ca EuSpLM de EFLM devin automat membri ai EFLM Academy fiind scutiți de plata 

taxei în cuantum de 15 euro / an ca membri ai Academy EFLM, dar beneficiind gratuit de participările la evenimentele 

organizate de EFLM și EFLM Academy și accesul în exclusivitate la documentele CLSI. 

 

16. AM REUȘIT! ca membrii OBBCSSR să poată în continuare ocupa LEGAL functia de șef de laborator 

Membrii OBBCSSR pot ocupa LEGAL functia de sef de laborator  

Legislatia construita in timp, DUPA aparitia Legii 460/2003 si infiintarea OBBCSSR prevede posibilitatea ca 

membrii OBBCSSR sa poata ocupa legal functia de sef de laborator dupa cum urmeaza : 

- Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 129 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 954 din 30 septembrie 2022 prevede: 

2) În spitalele publice funcțiile de șef de secție, șef de laborator, asistent medical șef sunt funcții de conducere și vor 

putea fi ocupate numai de medici, biologi, chimiști și biochimiști sau, după caz, asistenți medicali, cu o vechime de 

cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă. 

7) În secțiile universitare clinice, laboratoarele clinice și serviciile medicale clinice, funcția de șef de secție, șef de 

laborator și șef de serviciu medical se ocupă de către cadrul didactic universitar medical cu gradul cel mai mare de 

predare, la propunerea senatului universității în care se află instituția de învățământ medical superior, cu avizul 

managerului. 

- Ordinul nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare: 

Secţiunea a 3-a Ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără 

paturi, precum și a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi 

Articolul 25 

”(1) La concursurile pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile 

sanitare fără paturi se prezintă, după caz, medici, farmaciști, biologi, chimiști, biochimiști specialiști cu o vechime 

de cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca 

specialist. 

MS modifica si s-a aflat in transparenta decizionala pana la 25.02.2023 OMS 869/2015  

https://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/#e5c33d8nhp - 

insa NU a fost propus a fi modificat si textul privind posibilitatea membrilor OBBCSSR de a fi sefi de laborator. - 

vezi FOTO.  

-Legea nr. 460/2003: 

Art. 4 alin. (2) ”În spitalele publice și în ambulatorii biochimiștii, biologii și chimiștii cu o vechime de cel puțin 5 

ani în specialitate pot ocupa funcția de șef de laborator.” 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eflm.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR01Geskd15xUbqbR74wGbqZh-XBLAx3HN4DcUOZs6r1lmD5td1A2IftB9k&h=AT1gA12fVO8M_1I_JutB3v_DxI1wGpzg2IEp8hVEaspZagF8m9bkIUBUFmQ9HCX7npbcRRS_Al7h0iyQRZYQvGW4j3h369kDh2PfKEKr8wMstoukN0crUhrgMHwI6xtgaGDQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1vo2RtslM-pxSuaE1-A9I0MqgkdhFdo6cfYApf-Yt5gWhL1Vr72eXmDrfgUDOYKAld6vqfMskyqVWaXARwTp4dT7-yzArTWWiYahF4Ihu5_ZWwa14xlZ4y-lRXHwv1HGmjWcoNV6Nd421GRWE7XM33SFOe9Zr7YYg9jBM
https://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/#e5c33d8nhp
https://www.facebook.com/photo/?fbid=994228504888207&set=gm.5984884858237154&idorvanity=1759719280753754&__cft__%5b0%5d=AZVvQ42559wd4guj0-ZwIFPY1XT-344pztr0g21rHibqGtI1bRioeCCfSREa6BWANkqb3EdTxPsA2HxI7aLn4DCwgPtZNdNIBGZWDWWs0j16jBg9r-czo3udnsUSFRgnIy54i489Un4uScWGn6Yl6qW1&__tn__=EH-R


 

 ORDINUL BIOCHIMIŞTILOR, BIOLOGILOR ŞI 

CHIMIŞTILOR ÎN SISTEMUL SANITAR DIN 

ROMÂNIA (O.B.B.C.S.S.R.) 

    

  

 22 

Prezentul document este proprietatea intelectuală a OBBCSSR. 
Constituie infracțiune copierea integrală sau parțială a documentului fără acordul explicit al OBBCSSR sau denaturarea conținutului explicit al documentelor.  
În conformitate cu legislația care reglementează protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv dreptul de autor și drepturile conexe, vă aducem la cunoștință că 
dezvăluirea, reproducerea, copierea, multiplicarea acestui document fără acordul OBBCSSR, sunt strict interzise și atrag răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. 

 

22 

 

 

17. AM REUȘIT! ca membrii OBBCSSR să decidă în continuare acceptarea sau respingerea rezultatelor obţinute 

la controlul intern al calității (IQC)  

Membrii OBBCSSR care dețin legal de la MS o specialitate desemnați de către directorul laboratorului responsabili 

de analiza în specialitatea pe care o dețin de la MS DECID în urma unei analize “acceptarea sau respingerea 

rezultatelor obţinute“ la controlul intern al calității (IQC) conform art. 23 alin. (4) al Ordinului MS 1301/2007 

actualizat în anul 2022.  

 

Analiza rezultatelor obținute la efectuarea controlului intern al calității și DECIZIA specialistului privind acceptarea 

sau respingerea rezultatelor obținute la efectuarea controlului intern al calității sunt atribuțiile membrilor OBBCSSR 

care dețin legal o specialitate de la MS. 

 

Membrii OBBCSSR desemnați responsabili de analiza pentru determinări cantitative trebuie să efectueze controlul 

intern al calității în baza cerințelor Ordinului MS 1301/2007 actualizat în anul 2022 “conform CLSI C24 - standardul 

pentru modul în care se asigură controlul de calitate în determinările cantitative în laboratorul clinic (Clinical 

Laboratory Standard Institute - Institutul pentru standardele laboratorului clinic, Document C24)” care poate fi 

achiziționat de la CLSI accesând https://clsi.org/ 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=994228504888207&set=gm.5984884858237154&idorvanity=1759719280753754&__cft__%5b0%5d=AZVvQ42559wd4guj0-ZwIFPY1XT-344pztr0g21rHibqGtI1bRioeCCfSREa6BWANkqb3EdTxPsA2HxI7aLn4DCwgPtZNdNIBGZWDWWs0j16jBg9r-czo3udnsUSFRgnIy54i489Un4uScWGn6Yl6qW1&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=994228504888207&set=gm.5984884858237154&idorvanity=1759719280753754&__cft__%5b0%5d=AZVvQ42559wd4guj0-ZwIFPY1XT-344pztr0g21rHibqGtI1bRioeCCfSREa6BWANkqb3EdTxPsA2HxI7aLn4DCwgPtZNdNIBGZWDWWs0j16jBg9r-czo3udnsUSFRgnIy54i489Un4uScWGn6Yl6qW1&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=994228504888207&set=gm.5984884858237154&idorvanity=1759719280753754&__cft__%5b0%5d=AZVvQ42559wd4guj0-ZwIFPY1XT-344pztr0g21rHibqGtI1bRioeCCfSREa6BWANkqb3EdTxPsA2HxI7aLn4DCwgPtZNdNIBGZWDWWs0j16jBg9r-czo3udnsUSFRgnIy54i489Un4uScWGn6Yl6qW1&__tn__=EH-R


 

 ORDINUL BIOCHIMIŞTILOR, BIOLOGILOR ŞI 

CHIMIŞTILOR ÎN SISTEMUL SANITAR DIN 

ROMÂNIA (O.B.B.C.S.S.R.) 

    

  

 23 

Prezentul document este proprietatea intelectuală a OBBCSSR. 
Constituie infracțiune copierea integrală sau parțială a documentului fără acordul explicit al OBBCSSR sau denaturarea conținutului explicit al documentelor.  
În conformitate cu legislația care reglementează protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv dreptul de autor și drepturile conexe, vă aducem la cunoștință că 
dezvăluirea, reproducerea, copierea, multiplicarea acestui document fără acordul OBBCSSR, sunt strict interzise și atrag răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. 

 

23 

Toți profesioniștii din laboratoarele de analize medicale au obligația de analiza fiecare ”raport de evaluare a 

performanţelor laboratorului de analize medicale, obţinut în urma participării la programele de evaluare externă a 

calităţii” , să consemneze ”Rezultatele controlului calităţii şi măsurile luate pentru îmbunătăţire” conform art. 25 al 

Ordinului MS 1301/2007 actualizat în anul 2022. 

 

18. AM REUȘIT! Menținerea relațiilor instituționale ale OBBCSSR cu organismele și organizațiile naționale și 

europene privind exercitarea profesiilor de ” bbc ist în sistemul sanitar din România”  

 

Președintele în exercițiu al OBBCSSR pentru mandat 2020-2024 Doctor în Medicină Constanța Popa mulțumește 

public pentru modul corect și legal în care instituțiile mențin relația instituțională cu OBBCSSR până în acest moment 

: 

- dlui Prof.Univ.Dr. Alexandru Rafila , medic, în calitate de Ministru al Sănătății în funcție ; 

- dlui Prof.Univ.Dr. Khosrow Adeli în calitate de Președinte al Federației Internaționale de Chimie Clinică și 

Medicină de Laborator (IFCC) care NU este medic, are licența în științele nutriției, un masterat în Biochimie 

o teză de doctorat și studii postdoctorale în CHIMIE CLINICĂ , PhD, FCACB, DACBCC, FACB, Senior 

Associate Scientist, Molecular Medicine, Division Head, Clinical Biochemistry, Department of Paediatric 

Laboratory Medicine (DPLM), Professor, Departments of Biochemistry, Laboratory Medicine & Pathology 

– sursa - https://www.sickkids.ca/en/ ; https://biochemistry.utoronto.ca/ 

- dnei Prof.Univ.Dr. Tomris Ozben în calitate de Președinte al Federației Europene de Chimie Clinică și 

Medicină de Laborator (EFLM) care NU este medic cu care am colaborat de mulți ani Ph.D., D.Sc. Med. Lab 

- ”B.Sc. in Chemical Engineer from American Robert College University, and her Ph.D. in Biochemistry and 

specialty in Clinical Biochemistry from Ege (Aegean) University, Medical Faculty, Turkey. She is the current 

Treasurer of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC). Over her 

tenure at Akdeniz University, Prof. Ozben has been the Director of Central Laboratory, Akdeniz University 

Hospital, Vice Rector and Chairman of the Department of Clinical Biochemistry. She has been the chair or 

member in many Scientific Organizations, Societies, Committees and Councils, such as IFCC, Federation of 

European Societies of Biochemistry (FEBS), Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF). Moreover, 

Prof. Ozben has been the member of the Editorial and Advisory Boards of many Scientific Journals. In 2003, 

she received “Akdeniz University Outstanding Contribution” award, and in 2006 “Akdeniz University 

Science” award. Prof. Ozben is the author of more than 150 manuscripts, 7 book chapters and editor of 3 

books published by the International Publishers (Plenum Press, New York; IOS Press, Amsterdam). She has 

attended many international congresses as an invited speaker. She has organized several International 

Congresses, Courses and Meetings and took part in the organizing committees of several EuroMedLabs and 

WorldLabs. Her research expertise is on proteomics, apoptosis, oxidative stress and antioxidants in health 

and disease.” – sursa - https://www.walshmedicalmedia.com/ 

 

19. AM REUȘIT! Menținerea în interesul SIGURANȚEI pacienților a specializării legale de 4 ani prevăzută de 

Legea 460/2003 a ”bbc iștilor din sistemul sanitar”  

DOCUMENTUL PRINCIPAL de recunoastere a calificarilor profesionale pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv 

pentru profesiile NEmedicale din sistemul sanitar, este Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, pp. 22-142). 

https://www.walshmedicalmedia.com/
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Statele membre ale UE au diferit reglementate national profesiile care nu se supun unei recunoasteri automate si aceste 

profesii reglementate national diferit in fiecare stat membru al UE au alte denumiri si ALT nivel de calificare decat cel 

din Romania demonstrat cu diplome. 

Autoritatile nationale din orice stat membru al UE pot sa impuna unei persoane anumite masuri compensatorii conform 

art. 14 din Directiva 36/2005 sau sa refuze persoanei exercitarea in respectivul stat a profesiei reglementate din 

Romania de “bbc ist in sistemul sanitar” daca nu este indeplinit nivelul de calificare national din tara respectiva. 

In majoritatea statelor membre ale UE nivelul de calificare pentru recunoasterea profesiilor reglementate din Romania 

de “ bbc ist in sistemul sanitar” il reprezinta si detinerea/ prezentarea unei diplome de studii post universitare – post 

licenta in Biologie sau Chimie – de specializare MEDICALA de minimum un an in cadrul Universitatilor de Medicina 

din orice stat membru al UE pentru orice compartiment al laboratorului medical ( Biochimie, Hematologie, 

Bacteriologie, Imunologie, etc). 

Înca din anul 2017 Președintele OBBCSSR Doctor în Medicină Constanța Popa a publicat și distribuit membrilor 

OBBCSSR Broșura ”Armonizarea pregătirii profesionale în medicina de laborator din Uniunea Europeana ” în 

care a prezentat nivelul de calificare pentru recunoasterea profesiilor reglementate din Romania de “ bbc ist in sistemul 

sanitar” în concordanță cu Directiva Europeană 36/2005 . 

 

 

Dupa promovarea examenelor nationale organizate de MS membrii 

OBBCSSR trebuie : 

 

1. Sa obtina mai intai de la DSP judetene sau a Mun Bucuresti ( dupa 

19.12.2022) certificatul de promovare a examenenului cu titlul profesional/ 

gradul principal, dupa caz;  

2. Sa trimita apoi pe email la OBBCSSR pe una dintre adresele publice ( ex. 

office@obbcssr.ro ) Certificatul de promovare a examenenului cu titlul 

profesional/ gradul principal, dupa caz, cu solicitarea avizului OBBCSSR 

pentru eliberarea de catre DSP a unui nou ALP corespunzator noului titlu 

profesional/ grad principal, dupa caz ( deoarece este diferit fata de profesia 

de “bbc ist in sistemul sanitar” punctajul acordat de CNAS pentru functia de 

“bbc ist medical specialist” sau “ bbc ist medical principal” obtinut de 

OBBCSSR pentru membrii sai;  

3. Sa depuna/ trimita apoi la DSP documentele solicitate impreuna cu avizul primit de la OBBCSSR pentru noul titlu 

profesional/ grad principal, dupa caz ; 

4. Sa trimita la OBBCSSR noul ALP eliberat de DSP pentru noul titlu profesional/ grad principal, dupa caz solicitand 

eliberarea noului certificat de membru corespunzator situatiei actuale profesionale ; 

5. Sa primeasca de la OBBCSSR noul certificat de membru al OBBCSSR corespunzator noului ALP cu situatia 

profesionala actuala. 

 

20. AM REUȘIT! Menținerea obligativității efectuării stagiului practic legal de șase luni pentru ca membrii 

OBBCSSR specialiști să poată fi incluși în COR la domeniul ” SĂNĂTATE” ca bbc isti MEDICALI specialiști 

și principali DUPĂ obținerea prin examen național de la MS a unei specialități ;  
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Urmare a informatiilor false care circula in spatiul public OBBCSSR face oficial urmatoarele precizari: 

1. Este ilegala angajarea intr-un laborator medical a unui student, a unui masterand sau a oricarei persoane care 

nu detine cumulativ diploma de licenta in biologie/ chimie/ biochimie si diploma/ certificatul de absolvire a 

unui master in domeniul compartimentului medical asa cum este precizat in lege in care isi desfasoara 

activitatea si care nu detine adeverinta eliberata de ITM- Inspectoratul Teritorial de Munca – privind 

finalizarea conform legii a stagiului de practica de sase luni; motivatia acestei abordari a legii il constituie 

faptul ca fara o pregatire adecvata si completa, studentii si masteranzii nu au suficiente cunostinte teoretice si 

practice pentru a efectua in laborator analize pentru PACIENT chiar si numai la nivel de tehnica; daca 

studentii si masteranzii sunt angajati in laborator ca sa efectueze alte activitati si nu activitati pentru 

PACIENT, acele activitati nu fac parte din cadrul profesiei reglementate de biochimist/ biolog/ chimist in 

sistemul sanitar din Romania; 

2. Este infractiune pedepsita penal exercitarea profesiei de “biochimist/ biolog/ chimist in sistemul sanitar” fara 

detinerea certificatului de membru al OBBCSSR; motivatia acestei abordari a legii il constituie cazurile de 

malpraxis – greseli medicale efectuate in exercitarea profesiei reglementate de “ biolog/ chimist/ biochimist 

in sistemul sanitar” aduse de catre pacienti, presa, opinia publica, etc la cunostinta organizatiilor profesionale 

din sistemul sanitar, in cazul biochimistilor/ biologilor si chimistilor din sistemul sanitar fiind vorba despre 

organizatia profesionala OBBCSSR. 

Certificatul de membru al OBBCSSR ca si certificatul de membru al oricarei alte organizatii profesionale din 

sistemul sanitar este o garantie a exercitarii profesiei de biochimist/ biolog/ chimist pe teritoriul statului la 

nivelul de calificare si competenta solicitat de legislatia nationala si europeana. 

Viza anuala a OBBCSSR este acordata NUMAI 

pentru locurile de munca declarate de catre fiecare membru in Registrul Unic detinut de OBBCSSR. 

Punctajul acordat de CNAS obținut de OBBCSSR pentru membrii săi, punctaj aproape egal la gradul profesional de 

principal cu punctajul CNAS alocat pentru medicul specialist în medicina de laborator, este valabil pentru toate locurile 

de muncă declarate in Registrul Unic de catre membrul OBBCSSR proportional cu timpul de muncă inregistrat de 

angajator la ITM și declarat de angajator la CNAS împreună cu certificatul de membru al corpului profesional 

OBBCSSR cu viza valabilă. 

Membrii OBBCSSR au oportunitatea de a lucra in laboratoare medicale din alte state membre ale Uniunii Europene 

multumita faptului ca Presedintele OBBCSSR Doctor in medicina Constanta Popa a introdus inca din anul 2007 

profesiile reglementate ale membrilor OBBCSSR de ” bbc ist in sistemul sanitar ” in Baza de date a profesiilor 

reglementate din Uniunea Europeana ” Regulated Profession Database”. 

Baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate in toate statele membre ale UE poate fi consultata 

accesand link ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/professions/generic 

 

 

21.AM REUȘIT! Menținerea în interesul SIGURANȚEI pacienților a dreptului și a obligației membrilor 

OBBCSSR de a aplica PARAFA conform art.20 din Legea 460/2003 ”pe toate buletinele pe care le efectuează” 

PARAFA trebuie să conțină conform art. 20 al Legii 460/2003 ”numele, prenumele, gradul şi specialitatea”. 

 

Membrii OBBCSSR lucrează în patru tipuri de laboratoare din sistemul sanitar și obțin legal de la MS 28 de 

SPECIALITĂȚI în urma promovării examenului național organizat de MS. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/professions/generic
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Ordinul MS 1301/2007 actualizat în 2022  
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În perioada 2003-2023 Legea 460/2003 nu a fost actualizată de Parlament pentru a corespunde realității actuale privind 

unii membri ai OBBCSSR care au obținut titluri profesionale recunoscute la nivel european și sau/ internațional . 

Membrii OBBCSSR pot să treacă pe PARAFĂ nu numai ”gradul şi specialitatea” ci și alte titluri, funcții și sau 

obcupații deținute legal. 

 

Exemplu de PARAFĂ  
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ACTIVITATEA OBBCSSR este desfășurată pe mai multe planuri : 

I. activitate curenta, zilnica, desfasurata de angajatii permenenti ai OBBCSSR ; 

II. activitatea organelor de conducere ale OBBCSSR :  

II.1 activitatea Adunării Generale Naționale (AGN),  

II.2 Activitatea Consiliului Național (CN), 

II.3 Activitatea Biroului Executiv Național (BexN) care are ales un Președinte reprezentantul legal al OBBCSSR  

II. 4 Activitatea Comisiilor de specialitate ale OBBCSSR 

III.5 activitatea Comisiilor pentru diferite scopuri profesionale  

 

OBBCSSR are public pe pagina oficiala http://www.obbcssr.ro organigrama angajatilor permanenti si organigrama 

functiilor alese . 

 

OBBCSSR este condus prin Organele de conducere ale OBBCSSR alese democratic și sunt prevăzute în Legea 

460/2003: 

• Adunarea Generală  

• Consiliul Național (CN)  

• Biroul Executiv Național care are ales un Președinte reprezentantul legal al OBBCSSR. 
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I. activitate curenta, zilnica, desfasurata de angajatii permanenti ai OBBCSSR ; 

 

Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România ( OBBCSSR) este: 

- înființat prin Legea specială 460/2003 ca organizație profesională a profesiilor reglementate de ”biolog, 

chimist și biochimist în sistemul sanitar”, așa cum au fost înființate prin legi speciale și celelate organizații 

profesionale din sistemul sanitar ale celorlalți profesioniști din sistemul sanitar, ”ale profesiilor de medic, 

farmacist, medic stomatolog, psiholog, asistent medical, asistent medical generalist, moașă, tehnician dentar, 

dietetician, fizioterapeut ”;OBBCSSR nu este ONG, nu a fost înființat în baza OG 26/2000 privind înființarea 

asociațiilor și fundațiilor; 

- organism profesional pentru ”biochimiști medicali specialiști, biologi medicali specialiști și chimiști 

medicali specialiști” conform Ordonanței Guvernului nr. 18/30.08.2021 de modificare a Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, art. 942 lit.(b) din Titlul XXI Registrul Național al Profesioniștilor din 

Sistemul de Sănătate, alături de organismele profesionale ”ale profesiilor de medic, farmacist, medic 

stomatolog, psiholog, asistent medical, asistent medical generalist, moașă, tehnician dentar, dietetician, 

fizioterapeut ”; 

- autoritate de reglementare conform Legii 200/2004 a exercitării profesiilor reglementate de ”biolog, chimist 

și biochimist în sistemul sanitar” 

 

  ”Organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, la nivel naţional şi judeţean, 

respectiv al municipiului Bucureşti, sunt: adunarea generală, consiliul naţional, consiliul judeţean, respectiv al 

municipiului Bucureşti, şi birourile executive ale acestora.” conform Art.30 al Legii 460/2003. 

 

  ”Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul 

sanitar din România, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani.” 

conform Art.31 al Legii 460/2003. 

 

   

  (1) Adunarea generală a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, constituită din reprezentanţi aleşi 

la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se întruneşte anual. conform Art.32 alin.(1) al Legii 460/2003. 
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Actualul sediu al OBBCSSR este situat într-un bloc cu bulina ” risc seismic”. 
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Angajatii permanenti ai OBBCSSR furnizeaza zilnic celor 3800 de membri următoarele servicii primite in baza 

achitarii cotizatiei de membru al OBBCSSR: 

 

1. analiza dosarului de înscriere în OBBCSSR, indiferent de răspunsul OBBCSSR, pozitiv sau negativ la 

solicitarea înscrierii în OBBCSSR 

2. emiterea avizului OBBCSSR în vederea obținerii Autorizației de liberă practică 

3. înscriere în OBBCSSR și înregistrarea în Registrul Unic Național al OBBCSSR; 

4. Eliberarea Certificatului de membru al OBBCSSR provizoriu , definitiv sau ori de cate ori este nevoie ( de ex 

dupa obtinerea de la MS a unei specialitati );  

5. Eliberarea adeverintei cu Codul de parafa in specialitate/ specialitati dupa obtinerea de la MS a unei 

specialitati; 

6. Monitorizarea prin sondaj a demonstrarii competentei profesionale cf OMS 1301/2007; 

7. Eliberarea Vizei anuala a OBBCSSR care insoteste certificatul de membru al OBBCSSR ce trebuie depus la 

CNAS ( CJAS) pentru contractare; 

8. Eliberarea Adeverintei de sanctiuni profesionale; 

9. Eliberarea Adeverintei de conformitate a studiilor si nivelului de calificare cu Tematica European Syllabus; 

10. Eliberarea Adeverintei de monitorizare a punctelor EMC in ultimii 5 ani; 

11. Eliberarea Avizului pentru scoaterea la concurs a posturilor de la stat; 

12. Desemnarea membrilor comisiilor de examen/ concurs cu Imputernicire si Fisa de evaluare a modului de 

respectare a legislatiei privind organizarea/ desfasurarea concursurilor/ examenelor la stat; 

13. Creditarea de Comisia Profesional Stiintifica Invatamant si Legislatie ( CPSIL) a OBBCSSR a manifestarilor 

stiintifice adresate membrilor OBBCSSR;  

14. Centralizarea listelor participantilor la manifestarile stiintifice adresate membrilor OBBCSSR creditate de 

Comisia Profesional Stiintifica Invatamant si Legislatie ( CPSIL) a OBBCSSR 

15. Alcatuirea Listei manifestarilor stiintifice adresate membrilor OBBCSSR creditate de Comisia Profesional 

Stiintifica Invatamant si Legislatie ( CPSIL) a OBBCSSR; 

16. Redactarea Informatiilor specifice exercitarii profesiilor de bbc ist in sistemul sanitar si publicarea 

informatiilor public pe http://www.obbcssr.ro. 

17. Studierea paginilor publice de web ale institutiilor de profil ( MS, CNAS, Parlament, sa) pentru identificarea 

proiectelor de legi aflate in transparenta decizionala care pot impacta membrii OBBCSSR ; 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.obbcssr.ro%2F&data=05%7C01%7C%7Ca0c5fdb978334ba079ea08db1e1bd89c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638136877169947606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B57oYvMYmzgywJ8RD0o76liNkPv9jrjpAVcuQBZuYq8%3D&reserved=0
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18. Informarea membrilor OBBCSSR pe adresa de email declarata in Registrul Unic National ( RUN) prin 

maichimp privind aspecte utile calitatii de membru al OBBCSSR; 

19. Formularea unor puncte de vedere la solicitarea diferitelor autoritati si institutii ale statului ; 

20. Realizarea Corespondentei cu institutiile si autoritatile statului referitoare la profesiile si activitatile 

reglementate de OBBCSSR ; 

21. Redactarea Corespondentei scrise cu unii membri ai OBBCSSR; 

22. Primirea si trimiterea corespondentei scrise tiparite de la si catre membrii OBBCSSR;  

23.  Gestionarea proceselor depuse la instanta impotriva OBBCSSR; - primirea documentelor de la instanta, 

analiza, formularea raspunsurilor, depunerea documentelor la instanta, reprezentarea in instanta , etc. 

24. Gestionarea corespondentei in engleza cu IFCC 

25. Gestionarea corespondentei in engleza cu EFLM - primit, citit, documentat, fomulat raspuns  

26. Participarea la activitatile grupurilor de lucru ale IFCC desfasurate in limba engleza - primirea email urilor , 

documentare , formularea raspunsului ;  

27. Gestionarea corespondentei in engleza cu BCLF  

 

NOTA 

Extra cotizatie pot exista (fara a fi obligatorii pentru a fi furnizate)si alte activitati de al caror rezultat beneficiaza gratuit 

membrii OBBCSSR ( fara a fi obligati) cum au fost cele 4 Ghiduri privind COVID-19 redactate sau coordonate de Dr. 

Constanta Popa si webinarul IFCC organizat si coordonat de Dr. Constanta Popa. 

Public sunt prezentate o parte dintre serviciile furnizate de OBBCSSR fiecarui membru al OBBCSSR în schimbul 

cotizației și a taxelor plătite https://www.obbcssr.ro/ce-primeste-de-la-obbcssr-fiecare-membru-pentru-cotizatia-de-

240-300-360-lei-anual/ 
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Sinteza  muncii de la sediul OBBCSSR în perioada mai 2020 - 11 martie 2023 

 

*)Numeroase alte documente eliberate de Secretariatul OBBCSSR: 

- Avizul OBBCSSR pentru obținerea Autorizației de liberă practică; 

- Certificatele de membru definitiv; 

- Mailchimp-urile trimise membrilor OBBCSSR; 

- Răspunsurile individuale la e-mailurile primite etc. 

 

 

Anul 2020 

I. ADRESE trimise la instituțiile statului = 203 

1. Administrația prezidențială = 1 

2. Autoritatea Națională pentru Digitalizarea României = 2 (+ corespondența pe e-mail) 

3. AMLR = 1 

4. ANMCS = 1 

5. Camera Deputaților = 46 

6. Colegiul Medicilor din România = 1 

7. CNAS = 2 

8. CNCD = 1 

9. DSP = 1 

10. Guvern = 2 

11. Ministerul Sănătății = 37 

12. Ministerul Educației = 3 (+ corespondență pe e-mail) 

13. Ministerul Finanțelor = 1 

14. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale = 6 

15. Judecătoria Lehliu Gară  = 1 (solicitare înregistrare ședință) 

16. Parchetul de pe lângă Jud. S 2 București = 3 (plângeri penale) 

17. Poliția Sectorului 2 = 1 (plângere penală) 

18. Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar 

(SNSPMPDS) = 2 

19. Universități = 10 

20. Publicații medicale  = 4 (creditare abonamente reviste medicale) 

21. Unității sanitare = 58 ( avizări concursuri pe post = 25, salarizare /Revisal = 33) 

 

II. ADEVERINȚE eliberate membrilor OBBCSSR = 124 

- pentru locul de muncă = 12 

- pentru recunoaștere calificare în alte state = 10 

- notificări = 11 

- pentru posturi scoase la concurs = 76 

- alte situații = 4 

 

III. Certificate de membru provizoriu eliberate = 143 
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IV. Cursuri / manifestări științifice creditate = 121 

 

- Creditări individuale = 58  

- Creditări manifestări științifice / cursuri = 63 ( am primit 40 de solicitări de la furnizori 

EMC) 

 

V. IMI = 15 cereri în platformă + numeroase schimburi de e-mailuri privind calificările 

profesionale și recunoașterea acestora în statele UE (în limba română și în limba engleză) 

 

VI. RegProf = completări în platforma RegProf privind calificările profesionale și actualizarea 

procedurilor de recunoaștere a profesiilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar 

corespunzător modificărilor legislative (în limba română și în limba engleză) 

 

VII. Solicitări de înscriere în OBBCSSR = 455 dintre care: 

 

- 398 au îndeplinit condițiile legale de înscriere în OBBCSSR; 

- 57 nu au îndeplinit condițiile legale de înscriere în OBBCSSR. 

 

VIII. Răspunsuri la solicitările membrilor  - consultanță juridică cu diverse situații = 66 plus 

răspunsuri la numeroasele e-mailuri primite zilnic de la membrii OBBCSSR 

 

IX. PROCESE împotriva OBBCSSR = 4 (pentru care s-a făcut documentare, întâmpinare, 

concluzii scrise, note de ședință, întâmpinare la apel și pentru care trebuia să ne încadrăm în 

termenele precizate de instanță, trimiterea acestora la  instanțe în termenul prevăzut în citație, 

precum și prezentarea în instanță la termenele respective) 

 

Anul 2021 

I. ADRESE trimise la instituții statului = 415 

1. Autoritatea Națională pentru Digitalizarea României  = 1 (+ corespondența pe e-mail) 

2. ANAF = 2 

3. Autoritatea Națională pentru Calificări = 4 

4. CNAS = 15 

5. DSP = 8 

6. Guvern = 5 

7. Ministerul Educației = 15 (+ numeroase e-mailuri) 

8. Ministerul Muncii = 2 

9. Ministerul Sănătății = 40 

10. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 = 3 

11. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 = 1 

12. Poliția Economică Sector 5 = 2 (plus vizite și declarații la sediul acesteia) 

13. RENAR = 2 
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14. Universități = 23 

15. Unități sanitare = 166 (avizări posturi scoase la concurs = 139; alte situații = 27) 

16.  Alte situații = 7 

 

 

II. ADEVERINȚE eliberate membrilor OBBCSSR = 306 

- pentru locul de muncă  = 6 

- pentru recunoaștere calificare în alte state = 14 

- reavizări = 3 

- pentru posturi scoase la concurs = 280 

- alte situații = 3 

 

III. Certificate de membru provizoriu eliberate = 134 

IV. Cursuri / manifestări științifice creditate = 150 

- Creditări individuale = 79 

-  Creditări manifestări științifice / cursuri = 71 ( am primit 44 de solicitări de la furnizori 

EMC) 

V. IMI = 4 cereri în platformă + numeroase schimburi de e-mailuri privind calificările profesionale 

și recunoașterea acestora în statele UE (în limba română și în limba engleză) 

 

VI. RegProf = completări în platforma RegProf privind calificările profesionale și actualizarea 

procedurilor de recunoaștere a profesiilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar 

corespunzător modificărilor legislative (în limba română și în limba engleză) 

 

VII. Solicitări de înscriere în OBBCSSR = 380 dintre care: 

- 318 au îndeplinit condițiile legale de înscriere în OBBCSSR; 

- 62 nu au îndeplinit condițiile legale de înscriere în OBBCSSR. 

 

VIII. Răspunsuri la solicitările membrilor  - consultanță juridică cu diverse situații = 53 plus 

răspunsuri la numeroasele e-mailuri primite zilnic de la membrii OBBCSSR 

 

IX. PROCESE împotriva OBBCSSR = 4 (pentru care s-a făcut documentare, întâmpinare, 

concluzii scrise, note de ședință, întâmpinare la apel și pentru care trebuia să ne încadrăm în 

termenele precizate de instanță, , trimiterea acestora la  instanțe în termenul prevăzut în citație, 

precum și prezentarea în instanță la termenele respective) 

 

  

Anul 2022 

I. ADRESE trimise la instituțiile statului = 295 

1. Administrația prezidențială = 1 

2. ANAF = 1 (centralizare formularele - declarația 230 primite de la  membrii OBBCSSR) 

3. ANMCS = 1 
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4. Case de avocatură / Societăți de Avocați = 2 

5. Colegiul Medicilor = 1 

6. Colegiul Farmaciștilor = 2 

7. CNAS = 5 

8. DSP = 1 

9. Ministerul Educației = 4 (plus corespondență pe e-mail) 

10. Ministerul Muncii / Inspecția Muncii = 4 (referitor la situațiile cu stagiul practic) 

11. Ministerul Sănătății = 20 

12. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 = 2 

13. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 = 2 

14. RENAR = 2 

15. Universități = 15 

16. Unități sanitare = 218 (posturi concurs = 206, alte situații = 12) plus 30 de e-mailuri și 

formulare trimise membrilor OBBCSSR desemnați ca reprezentanți ai OBBCSSR în 

comisiile de concurs / examen 

17. Publicații medicale (creditare abonamente) = 3 

 

 

II. ADEVERINȚE eliberate membrilor OBBCSSR = 189 

- pentru locul de muncă  = 30 

- pentru recunoaștere calificare în alte state = 8 

- pentru posturi scoase la concurs = 146 

- reavizări = 2 

- alte situații = 3 

 

III. Certificate de membru provizoriu eliberate = 123 

 

IV. Cursuri / manifestări științifice creditate = 94 (am primit 45 de solicitări de la furnizori 

EMC) + 12 adrese trimise către furnizorii de EMC. 

 

V. IMI = 1 cerere în platformă + numeroase schimburi de e-mailuri privind calificările 

profesionale și recunoașterea acestora în statele UE (în limba română și în limba 

engleză). 

VI. RegProf = completări în platforma RegProf privind calificările profesionale și 

actualizarea procedurilor de recunoaștere a profesiilor de biochimist, biolog și chimist în 

sistemul sanitar corespunzător modificărilor legislative (în limba română și în limba 

engleză). 

 

VII. Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) = 1 (+ corespondența pe e-mail). 

 

VIII. Solicitări de înscriere în OBBCSSR = 279 dintre care: 

- 258 au îndeplinit condițiile legale de înscriere în OBBCSSR; 

- 21  nu au îndeplinit condițiile legale de înscriere în OBBCSSR. 
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IX. Răspunsuri la solicitările membrilor  - consultanță juridică cu diverse situații = 59 plus 

răspunsuri la numeroasele e-mailuri primite zilnic de la membrii OBBCSSR 

 

X. Reclamații  primite = 106 

 

XI. PROCESE împotriva OBBCSSR = 9 (pentru care s-a făcut documentare, întâmpinare, 

concluzii scrise, note de ședință, întâmpinare la apel și pentru care trebuia să ne încadrăm 

în termenele precizate de instanță, trimiterea acestora la  instanțe în termenul prevăzut 

în citație, precum și prezentarea în instanță la termenele respective) 

 

Anul 2023 (pentru perioada 01.01.2023 – 11.03.2023) 

I. Adrese trimise la instituțiile statului = 24 

1. CNAS = 2 

2. Ministerul Educației = 1 

3. Ministerul Sănătății = 2  

4. ITM = 2 

5. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 = 1 

6. Universități = 1 

7. Unități sanitare = 14 (posturi concurs = 12, alte situații = 2) 

 

II. Adeverințe eliberate membrilor OBBCSSR = 10 

- pentru posturi scoase la concurs = 6 

- alte situații = 4 

III. Certificate de membru provizoriu eliberate = 29 

 

IV. Cursuri / manifestări științifice creditate = 3 (am primit 4 de solicitări de la furnizori 

EMC)  

V.  

VI. IMI = numeroase schimburi de e-mailuri privind calificările profesionale și recunoașterea 

acestora în statele UE (în limba română și în limba engleză). 

 

VII. RegProf = completări în platforma RegProf privind calificările profesionale și 

actualizarea procedurilor de recunoaștere a profesiilor de biochimist, biolog și chimist în 

sistemul sanitar corespunzător modificărilor legislative (în limba română și în limba 

engleză). 

 

VIII. Solicitări de înscriere în OBBCSSR = 91 dintre care: 

- 89 au îndeplinit condițiile legale de înscriere în OBBCSSR; 

- 2  nu au îndeplinit condițiile legale de înscriere în OBBCSSR. 
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IX. Răspunsuri la solicitările membrilor  - consultanță juridică cu diverse situații = 27 plus 

răspunsuri la numeroasele e-mailuri primite zilnic de la membrii OBBCSSR 

 

X. PROCESE împotriva OBBCSSR = 10 (pentru care s-a făcut documentare, întâmpinare, 

concluzii scrise, note de ședință, întâmpinare la apel și pentru care trebuia să ne încadrăm 

în termenele precizate de instanță, trimiterea acestora la  instanțe în termenul prevăzut 

în citație, precum și prezentarea în instanță la termenele respective). 

 

 

 

 

În perioada mai 2020 – 11.03.2023 au solicitat înscrierea ăn OBBCSSR 1205 persoane dintre care aproximativ numai 

10% nu au îndeplint conditiile de înscriere în OBBCSSR. 

Dintre cei aproximativ 10% care nu au îndeplint condițiile de înscriere în OBBCSSR unele persoane au depus procese 

ÎMPOTRIVA OBBCSSR. 
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II. ACTIVITATEA ORGANELOR DE CONDUCERE ALE OBBCSSR :  

II.1 activitatea Adunării Generale Naționale (AGN)  

 

  ”Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul 

sanitar din România, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani.” 

conform Art.31 al Legii 460/2003. 

 

   

  (1) Adunarea generală a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, constituită din reprezentanţi aleşi 

la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se întruneşte anual. conform Art.32 alin.(1) al Legii 460/2003. 

 
 

 

 

 

  
 Ședință AGN din 24.04.2004                                                  Ședință AGN din 29.09.2020 
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II.2 Activitatea Consiliului Național (CN)  

 

”Consiliul naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor 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 a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor 

şi Chimiştilor.” Conform art. 33 al Legii 460/2003 alin.(1)  

   

Consiliul naţional se întruneşte în sesiuni anuale, ordinare şi extraordinare conform art. 33 al Legii 460/2003 alin.(3) . 

Organele de conducere ale OBBCSSR emit norme cu caracter intern obligatorii pentru toți membrii conform art .24 al 

Legii 460/2003. 

 

 
Consiliul Municipiului București mandat 2020-2024 
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ANUL 2021 

 În perioada 2021 – 2022 Consiliul Național a avut următoarea situație a numărului de ședințe și a Hotărârilor de CN 

(HCN) adoptate: 

 

Număr de ședințe  

 

Online: 8 pentru vot  

• 27.02.2021 Dezbatere și votul membrilor CN  

• 24.05.2021 votul membrilor CN privind procedura de creditare a manifestărilor științifice  

• 23.06.2021 vot pentru HCN privind introducerea taxei de eliberare a vizei OBBCSSR  

• 09.07.2021 votul membrilor CN privind trimiterea unei adrese la Ministerul Sănătății  

• 03.08.2021 vot HCN privind eliberarea codului de parafă numai membrilor OBBCSSR care au o specialitate de la 

Ministerul Sănătății  

• 18.08.2021 vot proiect HCN privind recâștigarea demnității profesionale și a ierarhiei în laboratoare a membrilor 

OBBCSSR  

• 27.11.2021 Votul membrilor privind raportul de venituri și cheltuieli al OBBCSSR din anul 2020, proiectul bugetului 

de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, organigrama OBBCSSR și raportul de activitate al organelor de conducere 

ale OBBCSSR pentru anul 2020, viza OBBCSSR pentru anul 2022 

  

 

Număr de HCN adoptate = 5 vot online  

 

1. HCN nr. 533/27.05.2021 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și 

normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare și 

creditare a activităților de educație medicală continuă adresate BIOCHIMIȘTILOR, BIOLOGILOR ȘI 

CHIMIȘTILOR DIN SISTEMUL SANITAR;  

2. HCN nr. 679/30.06.2021 privind introducerea taxei de eliberare a vizei OBBCSSR pentru anul 2022; 

3. HCN nr. 983 / 01.09.2021 privind eliberarea codului de parafă numai membrilor OBBCSSR care au o specialitate 

obținută legal de la Ministerul Sănătății; 

4. HCN nr. 1499 / 27.11.2021 privind implicarea membrilor OBBCSSR în apărarea propriilor drepturi profesionale 

legale și constituirea Comisiei de lucru a OBBCSSR pentru susținerea drepturilor profesionale actuale legale ale 

membrilor OBBCSSR în Legea Profesiilor din sănătate 

5. HCN nr. 1501 / 27.11.2021 privind votarea raportului de venituri și cheltuieli al OBBCSSR din anul 2020, proiectul 

bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, organigramele OBBCSSR pentru anul 2022 și raportul de activitate 

al organelor de conducere ale OBBCSSR pentru anii 2020 - 2021 
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ANUL 2022 

 

Ședință = 1 online 

 

27.05.2022 Votul membrilor CN privind raportul de venituri și cheltuieli al OBBCSSR din anul 2020, proiectul 

bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, organigrama OBBCSSR și raportul de activitate al organelor de 

conducere ale OBBCSSR pentru anul 2021, viza OBBCSSR pentru anul 2023 

 

Număr de HCN adoptate = 5 vot online 

 

1. HCN privind înființarea comisiilor de specialitate ale OBBCSSR  

2. HCN din data de 16.05.2022 privind legalitatea si valabilitatea certificatelor de membru al OBBCSSR 

3. HCN din data de 05.07.2022 privind completarea art. 3 din HCN nr. 3/26.02.2005 referitoare la efectuarea 

stagiului practic 

4. HCN din data de 12.10.2022 privind eliberarea certificatului de membru provizoriu  

5. HCN din data de 12.10.2022 privind perioada de vizare a certificatelor de membru 

6. HCN din data de 19.10.2022 privind acordarea a 40 puncte EMC membrilor OBBCSSR din Comisiile de examen 

 

 

II.3 Activitatea Biroului Executiv Național (BexN) care are ales un Președinte reprezentantul legal al 

OBBCSSR  

 

Raportul de activitate al  

BIROULUI EXECUTIV NAȚIONAL AL OBBCSSR 

mandat 2020 – 2024  

pentru perioada 2021 - 2022  

 

Biroul Executiv Național al OBBCSSR coordonează activitatea OBBCSSR între sesiunile Consiliului Național al 

OBBCSSR conform art. 34 din Legea nr. 460/2003. 

 

Conform art. 35 alin. (1) din Legea nr. 460/2003, Biroul Executiv Național al OBBCSSR asigură activitatea 

permanentă a Consiliului Național al OBBCSSR, potrivit legii și regulamentelor proprii. 

 

Conform art. 35 alin. (2) din Legea nr. 460/2003 este alcătuit din președinte, 3 vicepreședinți, un secretar și 2 membri, 

aleși prin vot secret de membrii consiliului național, prevăzut la art. 33 din Legea nr. 460/2003. 

 

Conform art. 43 alin. (2)  din Statutul OBBCSSR ”funcțiile din cadrul Biroului Executiv Național sunt alese prin vot 

direct pe baza candidaturilor depuse de către membrii plini cu drept de vot ai Biroului Executiv Național al 

OBBCSSR.” 

 

Statutul OBBCSSR este document public pe www.obbcssr.ro încă de la înființarea OBBCSSR în 24.04.2004. 

În perioada 2021 - 2022 Biroul Executiv Național al OBBCSSR a avut următoarea situație a numărului de ședințe și a 

Deciziilor BExN adoptate: 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.obbcssr.ro%2F&data=04%7C01%7C%7Cb335ab6465ad4458552608d99e550e3b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637714910425912565%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HbPrJXuLH3VLXD0cY6QStBj3ZZib0rkwNrzrqrvopW8%3D&reserved=0
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ANUL 2021 

Nr de ședințe = 22 

  

Nr de Decizii adoptate = 17 

Profesionale:  

1. Decizia nr. 47 / 20.01.2021 privind prioritățile activității OBBCSSR și achiziția unui robot telefonic la 

sediul central al OBBCSSR  

2. Decizia nr. 115 / 12.02.2021 privind aprobarea trimiterii la Ministerul Sănătății a adresei referitoare la 

eliminarea chimiștilor din cadrul personalului medical din OMS nr.94/08.02.2021  

3. Decizia nr. 129 / 17.02.2021 privind aprobarea trimiterii la Ministerul Sănătății a adresei referitoare la 

eliminarea chimiștilor din cadrul personalului medical din OMS nr. 477/20.03.2020  

4. Decizia nr. 174 / 26.02.2021 privind legalitatea parafelor membrilor OBBCSSR  

5. Decizia nr. 292 / 29.03.2021 privind acordarea vizei OBBCSSR pentru anul 2022  

6. Decizia nr. 540 / 31.05.2021 privind aprobarea trimiterii la Ministerul Sănătății a adresei referitoare la 

eliminarea chimiștilor din cadrul personalului medical din OMS nr. 477/20.03.2020  

7. Decizia nr. 630 / 23.06.2021 privind definirea programelor de master în științe sau echivalente ca și 

”calificări profesionale acceptabile” conform The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine syllabus for postgraduate education and traning for Specialists in Laboratory Medicine: version 5 – 

2018 publicat în De GRUYTER - Clin Chem Lab Med 2018  

8. Decizia nr. 681 / 01.07.2021 privind acordarea vizei OBBCSSR pentru anul 2022  

9. Decizia nr. 1215 / 11.10.2021 privind acordarea vizei OBBCSSR pentru anul 2022 și plata individuală a 

cotizației anuale de membru al OBBCSSR  

10. Decizia nr. 1237/13.10.2021 privind verificarea automonitorizării competenței profesionale conform OMS 

nr. 1301/2007 de către fiecare membru al OBBCSSR  

11. Decizia nr. 1279 / 20.10.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate a vizei OBBCSSR 2021 

12. Decizia (1) nr. 1422 / 17.11.2021 privind sarcina membrilor OBBCSSR care au fost la discuții cu 

reprezentanții Ministerului Sănătății despre PROFESII pe ascuns de OBBCSSR de a-i informa public pe 

membrii OBBCSSR despre discuțiile despre profesii purtate la MS  

13. Decizia (2) nr. 1449 / 18.11.2021 privind sarcina membrului Mihaela Tănăsie al filialei OBBCSSR Dolj de 

a alcătui un buget de cheltuieli și o organigrama de angajați permanenți ai OBBCSSR cu bugetul de venituri 

provenit din cotizația propusă de “10 lei” lunar care “e prea mult” 

14. Decizia (3) nr. 1456/19.11.2021 privind sarcina membrului Teodora Jinga al filialei OBBCSSR Buzău de a 

alcătui un PROIECT de buget de cheltuieli și o organigramă de angajați permanenți ai OBBCSSR cu bugetul 

de venituri provenit din cotizația propusă de “un leu” lunar sau anual? care “ar fi votata de cei mai multi 

dintre noi” 

15. Decizia (4) Nr. 1464/22.11.2021 privind sarcina membrului Ștefănescu Simona al filialei OBBCSSR Dolj de 

a alcătui un Proiect de STRATEGIE si VIZIUNE pentru profesiile de biochimist, biolog și chimist în sistemul 

sanitar mai bun decât Legea nr. 460/2003 care este în concordanță cu directivele europene și mai bun decât 

Legea nr. 51/2020 prin care membrii OBBCSSR au recâștigat IERARHIA în laboratoare 

16. Decizia nr. 1531/06.12.2021 privind posibilitatea depunerii la ANAF de către membrii OBBCSSR a 

Formularului 230 direcționând până la 3,5 % din impozit către contul OBBCSSR 
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17. Decizia nr. 1638 / 18.12.2021 privind Proiectul Ordin al Ministrului Sănătății de modificare și completare a 

OMS nr.1301/2007 

ANUL 2022 

Nr. ședințe = 2 

 

Nr. Decizii adoptate = 1  

 

1. Decizia din data 03.01.2022 privind suspendarea legală a calității de membru al OBBCSSR de către membrii 

care din indiferent din ce motive, nu au trimis solicitarea vizei OBBCSSR până la termenul legal anunțat 

31.12.2021 
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II. 4 Activitatea Comisiilor de specialitate ale OBBCSSR 

 

În cadrul consiliului naţional funcţionează comisii de specialitate conform art. 33 al Legii 460/2003 alin.(4). 

Comisiile de specialitate ale OBBCSSR sunt publice pe pagina de web oficială www.obbcssr.ro.  

cu nominalizarea membrilor și a Președintelui fiecărei Comisii de Specialitate. 

 

Comisiile de Disciplină ale OBBCSSR nu sunt publice la solicitarea membrilor Comisiilor respective pentru a 

se putea asigura independența deciziilor luate de către membrilor Comisiilor în cazurile de încălcare de către 

membrii OBBCSSR a Codului de Etică avizat de către Ministerul Sănătății conform art. 24 lit.(d) al Legii 

460/2003, document public pe pagina de web oficială www.obbcssr.ro. pagina de web oficială www.obbcssr.ro. 

 

Comisiile de specialitate ale OBBCSSR colaborează între ele în vederea realizării atribuțiilor OBBCSSR așa cum sunt 

ele menbționate în Legea 460/2003 și în Statut. 

 

 

1.COMISIA PROFESIONAL – ȘTIINȚIFICĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI 

LEGISLAȚIE 

Dr. Sorescu Georgeta – Președinte comisie 

Presedintele Comisiei CPSIL al OBBCSSR Dr.chim.med.spec.EuSpLM Georgeta 

Sorescu este membru activ și al Science Committee, Membru Corespondent în cadrul 

EFLM Working Group “Harmonisation” (WG-H) 

 

 

 

Membrii Comisiei au fost implicați în toate succesele legislative ale OBBCSSR din mandat 2020-2024, o parte 

dintre ele fiind menționate ca reușite la începutul acestui Raport de activitate. 

 

http://www.obbcssr.ro/
http://www.obbcssr.ro/
http://www.obbcssr.ro/
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2. COMISIA DE ACREDITĂRI ȘI AVIZĂRI 

Dr. Stanciu Adina Elena – Președinte comisie 

Presedintele Comisiei de Acreditări și Avizări Dr.chim.med.princ. CPI Adina Elena 

Stanciu este membru activ și al Grupului de lucru al EFLM –WG Laboratory 

Medicine Credit Points (LMCP),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PROFESIONAL STIINTIFICA INVATAMANT SI 

LEGISLATIE (CPSIL) A OBBCSSR pentru anul 2022 și al COMISIEI DE ACREDITĂRI ȘI AVIZĂRI 

 

 

 

 

Cele două Comisii de specialitate ale OBBCSSR conclucrează în ședințe comune cu prezență fizică și online în 

timpul pandemiei. 
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Activitatea celor două Comisii : COMISIA PROFESIONAL STIINTIFICA INVATAMANT SI LEGISLATIE A 

OBBCSSR împreună cu COMISIA DE ACREDITĂRI ȘI AVIZĂRI au avurt o activitate intensă adusă la cunoștința 

membrilor. 

În acest Raport prezentam succint o parte a activității desfășurate pe parcursul anului 2022: 

- 45 dosare de ale organizatiilor - care au trimis documentatie in vederea acreditarii ca Furnizori de EMC si solicitari 

de creditare a manifestarilor stiintifice; 

- dintre cele 45 dosare  

 35 - au indeplinit conditiile de creditare publice pe site-ul http://www.obbcssr.ro ale HCN nr. 533/27.05.2021. 

-CSIL a creditat numeroase manifestari stiintifice conform HCN nr. 533/27.05.2021 inclusiv UMF din majoritatea 

centrelor universitare din tara, cele care au trimis solicitari la OBBCSSR, dupa cum urmeaza: UMF Iasi, Cluj-Napoca, 

Timisoara, Constanta, Tg.Mures. 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.obbcssr.ro%2F&data=05%7C01%7C%7C179e717a9f2e4b6de52e08db1d8afb2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638136255900447454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wKRWjamDJefC1uILHaL4BZ%2FYtwMgPOfpHtbs5DtNPUM%3D&reserved=0
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-dosare ale membrilor care au solicitat respectarea legislatiei in vigoare cu privire la participarea membrilor OBBCSSR 

la concursurile de ocuparea a posturilor de BBC in sistemul sanitar public; 

-organizarea comisiilor de examen cu privire la participarea membrilor OBBCSSR la concursurile de ocuparea a 

posturilor de BBC in sistemul sanitar public; 

-oragnizarea comisiilor de examen de sustinere a titlului profesional de BBC specialist si a gradului de BBC principal, 

exemene organizate de Ministerul Sanatatii și UMF. 
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3.COMISIA ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 

Stan Nicoleta Mihaela – Președinte comisie 

 

 

Presedintele Comisiei economico-socială și asigurări sociale de sănătate (Relația cu CNAS) este biol.med.princ. 

EuSpLM Stan Nicoleta Mihaela 

Biolog Medical Principal in specialitatea Hematologie   

Biolog Medical Specialist in specialitatea Bacteriologie medicala  

Biolog Medical în specialitatea Managementul calitatii in laboratorul medical  

Biolog Medical în specialitatea Imunologie clinica 

Membrii Comisiei economico-socială și asigurări sociale de sănătate (Relația 

cu CNAS) dar și alți membri ai OBBCSSR au participat activ la negocierile 

OBBCSSR cu CNAS toate reușitele Președintelui în exercițiu al OBBCSSR 

Doctor în Medicină Constanța Popa fiind rezultatul muncii în ECHIPA 

coordonată de Președintele OBBCSSR Doctor în Medicină Constanța Popa.În 

FOTO de mai jos sunt prezenți colegii care au participat activ în perioada 2020-

2023 la Negocierile OBBCSSR cu CNAS. 
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RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DE 

SĂNĂTATE 

 

 

Președintele OBBCSSR Doctor in medicina Constanta Popa a introdus OBBCSSR încă din anul 2006 in Legea 95/2006 

ca negociator cu CNAS alături de organizațiile profesionale ale medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor si 

asistenților medicali privind pachetele de acte normative - Contract Cadru, Normele metodologice de aplicare ale 

Contractului Cadru multianual privind pachetele de servicii din cadrul asigurărilor sociale de sănătate. 

 

În baza statutului de negociator al OBBCSSR cu CNAS ntrodus în Legea 95/2006 de către Președintele OBBCSSR în 

exercițiu Doctor în Medicină Constanța Popa, OBBCSSR a obținut pentru membrii săi numeroase drepturi profesionale 

în pachetele de acte normative - Contract Cadru, Normele metodologice de aplicare ale Contractului Cadru multianual 

privind pachetele de servicii din cadrul asigurărilor sociale de sănătate. 

 

Un drept profesional obținut de OBBCSSR pentru membrii săi în urma negocierilor cu CNAS este ”obligativitatea 

citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicină 

de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire sau de către un biolog, biochimist sau chimist 

specialişti cu specializare în hematologie.” conform Ordinului MS /CNAS nr. 1068/627/2021Anexa 19  

CAPITOLUL II Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - 

analize medicale de laborator - stabilit pe total judeţ  

pct. 1 Hematologie subpunctul 1.1. Morfologie lit. A. 

  

*) ”De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator cu specializare în 

hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire sau 

de către un biolog, biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie.”  

 

 

 

In data de 20.03.2023 au loc negocieri dintre CNAS si organizațiile profesionale din sănătate ale medicilor, 

biochimistilor, biologilor, chimiștilor din sistemul sanitar, medicilor dentiști, farmaciștilor si asistenților medicali 

privind pachetele de acte normative. 

OBBCSSR este programat sa participe on line la negocieri cu CNAS privind pachetele de acte normative, luni, 20 

martie 2023, intre orele 14.30-16.00. 
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Lista participanților membri ai OBBCSSR la Negocierile on line cu CNAS din data de 20.03.2023 între orele 14.30-

16.00. 

7. Doctor în medicină, chimist medical principal Constanța Popa, Președinte al OBBCSSR; 

8. Biolog medical principal Nicoleta Stan, Vicepreședinte al OBBCSSR, Președinte al Comisiei Economico-

socială și Asigurări Sociale de Sănătate a OBBCSSR; 

9. Dr.chimist medical specialist Georgeta Sorescu, Vicepreședinte al OBBCSSR, membru în Comisia Economico-

socială și Asigurări Sociale de Sănătate a OBBCSSR; 

10. Chimist medical principal Mirela Bucurescu, membru al Consiliului Național al OBBCSSR; 

11. Biolog medical specialist Raluca Theodora Mocanu, membru al OBBCSSR București; 

12. Dr.chimist medical principal Tatiana Ciurea, membru al Consiliului Național al OBBCSSR; 

13. Biolog medical principal Adriana Pop, membru al Consiliului Național al OBBCSSR; 

14. Chimist medical principal Ramona Beloiu, membru al Consiliului Național al OBBCSSR; 

15. Prof. univ. Dr. biochimist Alexandra Totan, membru în Comisia Economico-socială și Asigurări Sociale de 

Sănătate a OBBCSSR. 
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Până la ora 10.00 data 10.03.2023 Președintele OBBCSSR a primit pe adresa de email presedinte@obbcssr.ro două 

propuneri pentru a fi negociate de reprezentanții OBBCSSR cu reprezentanții CNAS în data de 20.03.2022 între 

orele 14.30-16.00: 

 

1.Propunerea primită de la membrul filialei OBBCSSR Dolj Tănăsie Mihaela Biolog Medical Principal în specialitatea 

Biochimie Medicală, 2010, Biolog Medical Specialist Imunochimie – Serologie, 2015 și Biolog Medical Specialist în 

specialitatea Hematologie, 2022 – ”Propunerea mea pentru negocierea contractului cadru cu CAS este ca biologii 

care au specializari ce acopera toate compartimentele din laborator, exclusiv bacteriologia,sa poata incheia contract 

cu casa de asigurari. 

Psihologii,kinetoterapeutii au acest drept ,deci si biologii ar trebui sa il dobandeasca.” 

 

Propunerea primită de la membrul filialei OBBCSSR Dolj Tănăsie Mihaela a fost trimisă în data de 10.03.2023 de 

către Președintele OBBCSSR Doctor în Medicină Constanța Popa membrilor AGN pentru consultare și nu a fost 

acceptată cu următoarele argumente: 

Primul comentariu cu argumentele pentru care pronunerea nu a fost trimisă la CNAS: 

1.In primul rand, este fals ca psihologii si kinetoterapeutii au acest drept. Nu il au. 

Ei pot incheia contract doar pentru servicii conexe si nu in mod direct. Medicul psihiatru, respectiv medicul de 

recuperare, incheie contractul si raporteaza la CAS si serviciile efectuate de profesionistii cu "conexe".  

2. Propunerea, in aceasta forma, este aberanta. Dar se poate reformula in sensul ca  

UN LABORATOR CARE ARE BBC SPECIALISTI CARE ACOPERA TOATE DEPARTAMENTELE CONTRACTATE 

CU CAS sa poata incheia contract fara medic.Iar aceste departamente sunt hemato, biochimie, imunologie si 

microbiologie obligatoriii. In lista CAS parazitologia intra la capitolul de micro, de exemplu. 

3. Nu exista motiv sa se excluda BBC istii cu specialitate de bacte, in prezent legea permite sa lucreze singuri pe 

departament, cu conditia ca laboratorul sa aiba medic care are micro in curricula sau specialitate de micro. Daca 

excluzi BBC istii cu bacte implicit admiti ca trebuie medic alta varianta nu exista.  

4. Nu exista motiv sa se excluda chimistii, ei pot acoperi foarte bine situatia de la pct 2, prin specialiatile de biochimie 

si cred ca si imuno.  

Deci propunerea are un nucleu care se poate adapta, dar in forma enuntata initial este aberanta. 

 

Al doilea comentariu cu argumentele pentru care pronunerea nu a fost trimisă la CNAS: 

 

Propunerea vizeaza segregarea si discordie intre membrii OBBCSSR: 

- membrii OBBCSSR care au specializarea in bacteriologie sunt exclusi din propunere; 

- biochimistii si chimistii sunt exclusi din propunere ; 

-propunerea este EXCLUSIV pentru biologii care au specializari care acopera TOATE compartimentele din 

laboratorul de analize medicale care NU există în RUN al OBBCSSR. 

 

Al treilea comentariu cu argumentele pentru care pronunerea nu a fost trimisă la CNAS: 

Mie personal propunerea mi se pare complet rupta de realitate, mai ales comparatia cu psihologi, psihoterapeuți și 

kineto. Noi pentru a ne putea exercita profesia avem nevoie de un laborator (spațiu, aparatura, personal, etc). Nu cred 

ca cineva din laborator poate încheia contract cu CAS în nume propriu, ca psiho și kineto. Nimeni nu poate lucra 

singur laborator clinic, indiferent de specialități și de numărul acestora, ai nevoie de o echipa, dar unii oameni nu pot 

lucra în echipa, poate ar trebui sa se indrepte spre alte profesii care permit mai mult individualism. Aceasta este 

părerea mea personală. 

 

 

 

 

mailto:presedinte@obbcssr.ro
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2.Propunerea primită de la membrul filialei OBBCSSR Teleorman Sorana Milea care a propus ca ”Un laborator 

care are BBC isti cu specialitati cumulat de hemato, biochimie, imuno si bacte sa poata incheia contract 

fara medic”. 
 

Propunerea primită de la membrul filialei OBBCSSR Teleorman Sorana Milea nu a fost trimisă la CNAS deoarece 

NU are sustenabilitate practică pentru că NU există niciun membru al OBBCSSR care are declarat în Registrul 

Unic Național (RUN) ”cumulat” specialitățile ”de hemato, biochimie, imuno si bacte”. 

 
Suplimentar față de motivațiile prezentate mai sus pentru care cele două propuneri nu au fost trimise de OBBCSSR 

la CNAS în data de 10.03.2023, Departamentul Juridic al OBBCSSR are următoarele motivații legale: 

Articolul 72 alin. (1), (8) și alin. (9) din Anexa nr 2 la HG nr. 696/2021 CO-CA  

(1) ”Furnizorii de servicii medicale paraclinice încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru medicii 

pe care îi reprezintă, în baza specialității obținute de către aceștia și confirmate prin ordin al ministrului sănătății. 

În situația în care un medic are mai multe specialități paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătății, acesta 

își poate desfășura activitatea în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, putând acorda și raporta 

servicii medicale aferente specialităților respective, în condițiile în care furnizorul este înregistrat în registrul unic al 

cabinetelor pentru aceste specialități și autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea unui program de lucru 

corespunzător.” 

(8) ”Fiecare medic de specialitate din specialitățile paraclinice care acordă servicii medicale de specialitate într-o 

unitate sanitară din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevăzute la art. 71 alin. (2) își desfășoară activitatea în 

baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate.” 

 

(9) ”Medicii de specialitate din specialitățile paraclinice pot desfășura activitate în laboratoarele de investigații 

medicale paraclinice ale spitalului care furnizează servicii medicale paraclinice în regim ambulatoriu și în 

laboratoarele organizate în cadrul centrului de sănătate multifuncțional fără personalitate juridică din structura 

aceluiași spital, în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale paraclinice încheiat cu casa de 

asigurări de sănătate.” 

 

Cele două propuneri nu au fost acceptate de OBBCSSR pentru negocierea cu CNAS din data de 20.03.2023 între orele 

14.30-16.00 deoarece dacă negocierea ar fi avut succes, NICIUN membru al OBBCSSR nu ar fi beneficiat de ea, 

deoarece: 

- NU există niciun membru al OBBCSSR care are declarat în Registrul Unic Național (RUN) 

”cumulat” specialitățile ”de hemato, biochimie, imuno si bacte”. 

- NU există niciun membru al OBBCSSR care are declarat în Registrul Unic Național (RUN) TOATE 

specialitățile corespunzătoate TUTUROR compartimentelor din laboratorul de analize medicale așa 

cum sunt nominalizate în Ordinul MS 1301/2007 actualizat în 2022. 
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7 BBC iști dețin LEGAL de la MS 4 specialitati- niciun membru al OBBCSSR care are declarat în Registrul Unic 

Național (RUN) ”cumulat” specialitățile ”de hemato, biochimie, imuno si bacte”. 

47 BBC iști dețin LEGAL de la MS cu 3 specialitati 

431 BBC iști dețin LEGAL de la MS cu 2 specialitati 

2931 BBC iști dețin LEGAL de la MS o specialitate 

1265 BBC iști NU dețin/ sunt FARA o specialitate LEGALĂ  
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3.Propunerea primită de la membrul filialei OBBCSSR București Georgeta Sorescu Dr.Chimist Medical Principal în 

specialitatea Biochimie Medicală, Chimist Medical Specialist în specialitatea ” Managementul calității în laboratorul 

medical”, EuSpLM - acordarea unui punctaj suplimentar față de funcția de bază de BBC ist în sistemul sanitar 

cu care este angajat în laborator pentru funcția suplimentară de MC/RMC. 

  

 

  

Dr.Georgeta Sorescu Dr.Chimist Medical Principal în specialitatea 

Biochimie Medicală, Chimist Medical Specialist în specialitatea ” 

Managementul calității în laboratorul medical”, EuspLM, a făcut 

propunerea acceptată și trimisă de OBBCSSR la MS.  

Propunerea OBBCSSR pentru negocierea cu CNAS la întâlnirea 

online din data de 20.03.2023 este: 

-  introducerea funcției de MC /RMC (Manager al Calității / 

Responsabil Managementul Calității) în Anexa nr. 19 din cap. II lit. 

C Subcriteriul Resurse umane în Ordinul nr. 1068/627/2021 și  

- acordarea de către CNAS a unui punctaj suplimentar ( 15 

puncte) pentru funcția suplimentară de MC/RMC deținută de un bbc 

ist cu specialitatea legală obținută de la MS ” Managementul calității 

în laboratorul medical” față de funcția de bază cu care este angajat în 

laborator  

 cu următoarea motivație: 

1.Membrii OBBCSSR sunt SINGURII profesioniști din laboratorul de analize medicale care dețin legal de la MS în 

urma promovării examenului național, specialitatea ”Managementul calității în laboratorul medical”. 

 

2. În Registrul Unic Național al OBBCSSR gestionat de OBBCSSR conform art.25 alin.(1) al Legii 460/2003 sunt 

înscriși 114 membri specialiști în Specialitatea Managementul calității în laboratorul medical . 

3.Există necesitatea obiectivă a implementării/ punerii în practică a prevederilor OMS 1301/2007 actualizat de 

Ministerul Sănătății în anul 2022 prin completarea art. 23 cu numeroase cerințe privind Controlul calității rezultatelor 

analizelor medicale- controlul intern al calității și controlul extern al calității - care vor trebui puse în practică de către 

profesioniștii din laboratoarele medicale, membrii OBBCSSR reprezentând aprox. 60% dintre specialiștii din 

laboratoarele de analize medicale. 

4.Profesioniștii din laboratoarele medicale dintre care membrii OBBCSSR reprezintă aprox. 60%, conform Art. 23 și 

art. 25 al OMS 1301/2007 actualizat în 2022 vor trebui să: 

4. 1. Realizeze controlul intern al calităţii ” în fiecare zi în care se efectuează analiza respectivă” alin.2 , art.23; 

4.2. Elaboreze ”programul de control intern” alin.2 , art.23 ”care va include cel puţin un control la 24 de ore, dacă 

pe echipament se lucrează continuu; se va efectua control suplimentar dacă pe parcursul celor 24 de ore se schimbă 

lotul de reactivi sau este necesară recalibrarea parametrului (CLSI C24)” lit (c) alin.3 , art.23;; 

4.3. Verifice ”caracteristicile de performanță prin testări în laborator” alin.3 , art.23; 

4.4. Întocmească ”rapoarte de adecvare la scop ale metodelor utilizate” alin.3 , art.23; 

4.5.Realizeze controlul intern al calităţii ” în fiecare zi în care parametrul este solicitat şi pe fiecare echipament pe 

care se efectuează parametrul, conform CLSI C24 - standardul pentru modul în care se asigură controlul de calitate 
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în determinările cantitative în laboratorul clinic (Clinical Laboratory Standard Institute - Institutul pentru standardele 

laboratorului clinic, Document C24)” lit (a) alin.3 , art.23; 

 4.6.Cunoască ”SR 15189 - standarde de calitate SR ISO. Standarde SR ISO 15189:2013 - Cerinţe pentru calitate şi 

competenţă” lit (b) alin.3 , art.23; 

4.7.Selecteze ”materialele de control utilizate vor avea valori atât normale, cât şi patologice, semnificative pentru 

pacienţi conform CLSI C24, SR 15189 - standarde de calitate SR ISO. Standarde SR ISO 15189:2013 - Cerinţe pentru 

calitate şi competenţă” ” lit (b) alin.3 , art.23; 

4.8. Cunoască ”reguli statistice care se aplică pentru interpretarea controlului intern” pentru ca ”dacă performanţa 

controlului intern nu este corespunzătoare” frecvenţa controlului intern va fi la 8 ore„;lit (f) alin.3 , art.23; 

4.9.Efectueze verificarea impreciziei testului cu utilizarea pentru calcul a minimum 25 de determinări ale controlului 

intern conform CLSI - EP 15-A35 , ISO 15189, Six Sigma-JO Westgard - Six Sigma-JO Westgard = site recunoscut de 

Clinical Laboratory Improvement Amendments, care pune la dispoziţia laboratoarelor clinice regulamente şi soluţii 

decizionale; six sigma este o aplicaţie pentru designul regulilor de control de calitate, în funcţie de realităţile fiecărui 

laborator. lit (g) alin.3 , art.23; 

4.10 Analizeze ca ” specialistul din cadrul laboratorului desemnat responsabil de analiza respectivă” Rezultatele 

controlului intern” alin.4 art.23; 

4.11 Decidă ”acceptarea sau respingerea rezultatelor obţinute.” după analiza ca ” specialistul din cadrul 

laboratorului desemnat responsabil de analiza respectivă” a Rezultatelor controlului intern” alin.4 art.23; 

4.12. Analizeze ”performanţele laboratorului de analize medicale, obţinut în urma participării la programele de 

evaluare externă a calităţii” după primirea fiecărui raport de evaluare” art.25; 

4.13 Ia ”măsurile pentru îmbunătăţire” după analiza ”performanţelor laboratorului de analize medicale, obţinut în 

urma participării la programele de evaluare externă a calităţii” după primirea fiecărui raport de evaluare” art.25; 

4.14.Consemneze ”măsurile luate pentru îmbunătăţire” după ce a luat ”măsurile pentru îmbunătăţire” în urma analizei 

”performanţelor laboratorului de analize medicale, obţinut în urma participării la programele de evaluare externă a 

calităţii” după primirea fiecărui raport de evaluare” art.25; 

 

5. OBBCSSR are 425 de membri în anul 2023 care sunt în Registrul Unic Național al OBBCSSR(RUN): 

5.1 Responsabili cu Managementul Calității = 326 membri ai OBBCSSR 

5.2 Manageri ai Calității = 99 membri ai OBBCSSR 

 

6. În Registrul Unic Național al OBBCSSR gestionat de OBBCSSR conform art.25 alin.(1) al Legii 460/2003 sunt 

înscriși 114 membri specialiști în Specialitatea Managementul calității în laboratorul medical . 
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Dacă propunerea Dr. Georgeta Sorescu va fi acceptată la negociere de către CNAS, vor beneficia 114 membri 

ai OBBCSSR de acest drept profesional un punctaj suplimentar de la CNAS . 
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COMISIA DE IMAGINE, RELAȚII INTERNE ȘI EXTERNE 

Dorina Popa – președinte Comisie 

Presedintele Comisiei este Bioch.med.pr.Dorina Popa, EuSpLM, CS, BSc care este și reprezentantul național al 

OBBCSSR la EFLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA DE IMAGINE, RELAȚII INTERNE ȘI EXTERNE  

 

 

 

1. Participarea la redactarea drafturilor de răspuns la adresele oficiale primite de OBBCSSR de la MS, CNAS, MEN, 

CNRED 

2. Asigurarea participării lectorilor din partea OBBCSSR (MSc Dorina Popa, dr.chim. Elvira Ianculescu, 

dr.chim.Adina Elena Stanciu, dr.biol.Simona Matiuț) la evenimentele științifice interne la care OBBCSSR a fost 

partener 

3. Activitate grup oficial de FB al OBBCSSR: 

- coordonare și administrare 

- promovarea condițiilor legale de acces și exercitare a profesiilor de BBCist în sistemul sanitar 

- promovare evenimente științifice interne organizate de furnizorii acreditați de EMC, inclusiv a celor în care 

OBBCSSR este partener (Conferința Prevenționiștilor, Conferința de cancer bronhopulmonar, 

Conferința de Imunodepresie și Antibioterapie)  

- promovare evenimente științifice internaționale (congrese, conferințe, webinarii, cursuri) organizate sub auspiciile 

IFCC și EFLM in care OBBCSSR este Membru Afiliat 

- promovarea EFLM Academy și a condițiilor de obținere a calității de EuSpLM 

4. Relația cu organismele internaționale de Chimie Clinică și Medicină de Laborator (IFCC Și EFLM) la care 

OBBCSSR este Membru Afiliat , prin: 

4.1 menținerea permanentă a contactului prin corespondență prin e-mail privind activitățile specifice ale WG și TF 

4.2 corespondență prin e-mail cu președinții IFCC și EFLM 

4.3. participare la SM primite de la IFCC și EFLM ( ex. cel referitor la LTO primit de la EFLM) 

4.4 promovarea activității OBBCSSR ca Membru Afiliat la asociațiile de profil europeană și internațională ( rapoarte 

publicate în IFCC e-news și in brosura Conferinței aniversare a IFCC de la Bruxelles, )  
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4.5 Comunicarea către boardul OBBCSSR a call- urilor primite pentru nominalizarea de candidați pe posturile vacante 

din WG și TF 

4.6.reconfirmarea catre IFCC șI EFLM EFLM Executive Board a respectării tuturor deciziilor și recomandărilor 

statutare ale federațiilor de profil la care OBBCSSR are calitatea de Membru Afiliat, cu ocazia primirii deciziei IFCC 

de confirmare a prof Tomris Ozben, Președinte al EFLM, ca Reprezentant Regional la IFCC pentru perioada martie 

2022-decembrie 2023 

4.7. participarea la activități ca Membru Afiliat privind: 

- rapoartele anuale de activitate ale OBBCSSR 

- promovarea evenimentelor științifice (congrese, cursuri, webinarii) 

- taxa anuală (facturare, confirmarea achitării) 

4.8. participarea online a bioch.med.pr.Dorina Popa, NR al OBBCSSR la EFLM, cu mandat din partea Președintelui 

OBBCSSR dr,Constanța Popa, la Consiliul IFCC din 10 aprilie 2022 și la EFLM General Meeting din 11 Aprilie 

organizată în format hibrid la Munchen cu ocazia Congresului EUROMEDLAB in 2022. 

5. Relația cu EFLM  

5.1. NR la EFLM, bioch.med.pr..Dorina Popa, a fost confirmat de Președintele OBBCSSR dr,Constanța Popa, ca 

persoana de contact și ofițer care să acționeze ca NR din cadrul TF-Green Labs, calitate În care a participat online la 

Conferința Strategică Green Labs a EFLM (mai 2022)  

5.2. colaborare prin corespondență privind EFLM Academy referitor la: 

- evidența membrilor înscriși cf procedurii block enrolment 

- evidența membrilor înscriși individual 

- facturarea și plata taxei anuale pentru membrii înscriși conform procedurii block enrolment 

- verificările efectuate de EFLM asupra membrilor OBBCSSR înscriși individual in EFLM Academy 

- mediatizarea rolului și activității EFLM Academy (cursuri, webinarii) pe FB oficial al OBBCSSR  

5.3. colaborare prin corespondență privind EuSpLM Register: 

- evidența membrilor confirmați ca EuSpLM 

- reînnoirea listei membrilor pentru anul 2023 cf procedurii primite prin EFLM office 

- cooperarea la auditarea de către EFLM Professional Committee a certificărilor transmise în EuSpLM Register de 

OBBCSSR ca Membru Afiliat și AC de reglementare 

5.4. noul Cod de conduită “The European Register of Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: Code 

of Conduct, Version 3 – 2022” pregătit de EFLM Profession Committee condus de Prof. Evgenija Homsak 

5.5. Confirmarea dr.chim.EuSpLM Georgeta Sorescu de către Prof. Michel Langlois, Chair of the EFLM Science 

Committee, ca Membru Corespondent În cadrul EFLM Working Group “Harmonisation” (WG-H) 

5.6 Confirmarea dr.chim.EuSpLM Adina Elena Stanciu de către Prof. Sedef Yenice , Chair of the EFLM WG-LMCP, 

ca Membru Corespondent al WG Laboratory Medicine Credit Points 

6. Relația cu IFCC 

6.1. contribuția la raportul anual de activitate al IFCC solicitată din partea Dr. David Kinniburgh – Secretar al IFCC 

EB, document disponibil la link https://www.ifcc.org/media/479516/ifcc_2021_annual_report.pdf 

6.2. urmare a solicitării IFCC adresate de Dr Maria del Carmen Pasquel, membru al IFCC Committee on Public 

Relations și a Prof Rajiv Erasmus, Chair of the IFCC C-PR, contribuția la numărul special al publicației IFCC dedicat 

celei de a 70-a aniversări a organizației publicat online (https://www.anmys.com/download/70Anniversary_07.pdf) 

6.3. - participarea la IFCC General Conference ( Bruxelles 28-31 octombrie 2022) cu ocazia aniversării a 70 de ani de 

la Înființarea Federației Internaționale de Chimie Clinică și Medicină de Laborator , incluzând sesiunile științifice 

conform agendei, discuțiile în person cu membrii EB și omologii noștri din Europa și America (dr.Maria del Carmen 

Pasquel) și trimiterea SM de feedback 

https://www.ifcc.org/media/479516/ifcc_2021_annual_report.pdf
https://www.anmys.com/download/70Anniversary_07.pdf


 

 ORDINUL BIOCHIMIŞTILOR, BIOLOGILOR ŞI 

CHIMIŞTILOR ÎN SISTEMUL SANITAR DIN 

ROMÂNIA (O.B.B.C.S.S.R.) 

    

  

 64 

Prezentul document este proprietatea intelectuală a OBBCSSR. 
Constituie infracțiune copierea integrală sau parțială a documentului fără acordul explicit al OBBCSSR sau denaturarea conținutului explicit al documentelor.  
În conformitate cu legislația care reglementează protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv dreptul de autor și drepturile conexe, vă aducem la cunoștință că 
dezvăluirea, reproducerea, copierea, multiplicarea acestui document fără acordul OBBCSSR, sunt strict interzise și atrag răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. 

 

64 

6.4. mediatizarea IFCC eAcademy și a IFCC eNews 

6.5. primirea de catre Președintele CIRIE ca NR al OBBCSSR la EFLM prin IFCC Office a minutelor întâlnirilor EB 

al IFCC, minute adresate și Președintelui OBBCSSR ca NR al OBBCSSR la IFCC  

6.5. promovarea pe FB oficial a inițiativelor IFCC sub genericul " Global MedLab Week" având pentru 2022 

Focus/theme “The Laboratory’s Vital Role in the Global Fight Against the COVID-19 Pandemic”. 

Participarea OBBCSSR ca partener la evenimente medicale anuale :Conferința Prevenționistilor, Conferința de 

antibioterapie, Conferință de cancer bronhopulmonar. 

Cu lectori membri ai OBBCSSR:  

bioch.med.pr. CS Dorina Popa, EuSpLM 

Dr.chim. Elvira Ianculescu, EuSpLM 

Dr.chim. Adina Elena Stanciu, EuSpLM 

Dr.Biolog Simona Matiuț 

 

Pentru buna desfășurare a activităților specifice, COMISIA DE IMAGINE, RELAȚII INTERNE ȘI EXTERNE a 

colaborat eficient cu COMISIA PROFESIONAL – ȘTIINȚIFICĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LEGISLAȚIE – Președinte 

Dr.chim.Georgeta Sorescu, EuSpLM și cu COMISIA DE ACREDITĂRI ȘI AVIZĂRI - Președinte Dr.chim.Adina 

Elen Stanciu, EuSpLM. Actvitatea Comisiilor a fost permanent coordonată de Președintele OBBCSSR Dr.Constanța 

Popa, Reprezentant Național al OBBCSSR la IFCC. 
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COMISIA DE CENZORI 

Victor Moisuc – Președinte al Comisiei  

Președintele Comisiei de cenzori este dl Victor Moisuc  
 
Biolog medical principal în Bacteriologie (2010) 

Biolog medical specialist Citologie (2015) 

Biolog medical specialist în Hematologie (2019), EuSpLM 2019  

 
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE al COMISIEI DE CENZORI 

 Atribuția Comisiei de cenzori este verificarea și respectarea legalității bugetului OBBCSSR. 

 

 cu membri dna Chimist medical principal Biochimie medicală (2009), EuSpLM(2019) 
Ciuciuc Laura și                         dna Biochimist medical principal Biochimie medicală (2008) Monica Gabriela Peșu  
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III.5 activitatea Comisiilor pentru diferite scopuri profesionale  

 

Președintele în exercițiu al OBBCSSR lucrează în ECHIPĂ cu mulți dintrte tinerii membri ai OBBCSSR  

care sunt implicați activ în diferite Comisii pentru realizarea atribuțiilor legale ale OBBCSSR: reprezentanții 

OBBCSSR în Comisii de examen pe post, în Comisiile naționale pentru examenele naționale organizate de MS pentru 

membrii OBCCSSR, etc.  

 

 Dr. Chim. Med. Princ. EuSpLM Elvira Ianculescu 

 

 

 Biolog Medical Specialist Raluca-Theodora Mocanu, șefa promoției în 

specialitate a examenului național organizat de MS în anul 2022 ( cu nota 10). 
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Drd.Biolog medical specialist în Genetică Ovidiu Vrânceanu membru al 

Comisiei pentru Sănătate a Primăriei Municipiului București care administrează 19 spitale din Municipiul București. 

 

 

 

Membrul OBBCSSR Drd.Biolog medical specialist în Genetică Ovidiu 

Vrânceanu face parte din comisia de sanatate a primăriei Bucuresști 

unde a reusit sa aducă în discuție activitatea BBC din laboratoarele 

medicale.  

Pana pe 15 martie trebuie sa vină cu niste propuneri pentru bugetul 

capitalei privind imbunatatirea conditiilor din cele 19 spitale aflate in 

administratia primariei, ASSMB. 

cele 19 spitale aflate in administratia primariei, ASSMB sunt: 

1. Spitalul Clinic “Sfanta Maria” 

2. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale “Dr. Victor Babes” 

3. Spitalul Clinic de Urologie “Prof. Dr. Theodor Burghele” 

4. Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino” 

5. Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” 

6. C.E.T.T.T. “Sfantul Stelian” 

7. Spitalul Clinic “Colentina” 

8. Spitalul Clinic “Coltea” 

9. Spitalul Clinic “Filantropia” 

10. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular “Foisor”  

11. Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”  

12. Spitalul de Psihiatrie Titan “Dr. Constantin Gorgos”  

13. Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”  

14. Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. AlexandruObregia”  

15. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala “Prof. Dr. Dan Theodorescu”  

16. Spitalul Clinic de Obstretica-Ginecologie “Prof. Dr. PanaitSarbu”  

17. Spitalul de Pneumoftiziologie “Sfantul Stefan”  

18. Spitalul Clinic de Bolnavi Cronici si Geriatrie “SfantulLuca”  

19. Centrul de Boli Reumatismale “Dr. I. Stoia”  

 

 

Dr.Georgeta Sorescu Dr.Chimist Medical Principal în specialitatea Biochimie Medicală, Chimist Medical Specialist 

în specialitatea ” Managementul calității în laboratorul medical”, EuspLM, a făcut propuneri dlui Drd. Ovidiu 

Vranceanu pentru a le prezenta in Comisia de Sanatate a Primariei Bucuresti privind cele 19 spitale din subordinea 

PMB, pornind de la faptul că: 
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-OBBCSSR nu cunoaste dotarea tehnica si resursele umane ale celor 19 spitale, 

- Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar (OBBCSSR) este:  

- “organizație profesională, neguvernamentală”, înființată în baza art. 22 alin. (1) al  

legii speciale nr. 460/2003 așa cum și Colegiul Medicilor din România a fost înființat prin legea specială nr. 

74/1995 care ulterior a fost inclusa in Legea nr. 95/2006,  

- Autoritate competentă potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 200/2004 ”autorizată în mod special”( NB. prin 

Legea 460/2003 și Legea 200/2004) de România ca un stat membru al UE : 

• să elibereze titluri de calificare ori 

•  să primească titluri de calificare sau  

• să primească alte documente ori informații, precum și  

• să primească cereri și 

•  să ia decizii în legătură cu profesiile reglementate din aria lor de competență.( exercitarea profesiilor 

de biolog, chimist, biochimist( bbc ist) în sistemul sanitar)”; 

- organism profesional” conform art. 942 lit. b) Titlul XXI din Legea nr. 95/2006 pentru ”profesiile de 

[… ]biochimiști medicali specialiști, biologi medicali specialiști și chimiști medicali principali”; 

- “organizație profesională reprezentativă în domeniul medical” potrivit art. 229 alin. (2) Titlul VIII din Legea 

nr. 95/2006 care participă la negocierile cu CNAS privind Contractul – cadru și Normele de aplicare ale 

acestuia, alături de alte organizatii profesionale din sistemul sanitar ale profesiilor de medici, medici dentisti, 

farmacisti , asistenti medicali. 

Propunerile făcute de Dr.Georgeta Sorescu Dr.Chimist Medical Principal în specialitatea Biochimie Medicală, Chimist 

Medical Specialist în specialitatea ” Managementul calității în laboratorul medical”, EuspLM, a făcut propuneri dlui 

Drd. Ovidiu Vranceanu pentru a le prezenta in Comisia de Sanatate a Primariei Bucuresti privind cele 19 spitale din 

subordinea Primăriei Municipiului București (PMB), având în vedere calitatea de specialist in managementul calitatii, 

profesie pe care o execută efectiv, și în baza cunoașterii noilor prevederi nationale si internationale in managemnetul 

calitatii in interesul sigurantei pacientului sunt:  

1. Primăria Municipiului București ( PMB) sa achizitioneze si sa furnizeze laboratoarelor de analize medicale din cele 

19 spitale 

1.1 standardul CLSI C 24 (Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and 

Definitions), standard mentionat in Ordinul MS 1301/ 2007 , actualizat in 2022 prin OMS 1608 din 14.06.2022 ; 

Ordinul MS1608 din 14.06.2022 este semnat de actualul ministru al sanatatii, dl. Prof. univ. Alexandru Rafila, medic 

cu specialitatea medicina de laborator care cunoaște importanta documentelor de referință pentru implementarea art. 

23 al OMS 1301/2007 actualizat în anul 2022; 

1. 2. cartea care costă aprox. 150 de euro/ exemplar ”Quality Control of Qualitative Tests for Medical Laboratories – 

autor Paulo Pereira, February 2020, Edition: 1st, Editor: João Faro Viana (preface writer), ISBN: 978-989-20-9857-9 

Motivatia – Primăria Municipiului București ( PMB) are prilejul să participe activ la implementarea art. 23 al OMS 

1301/2007 actualizat în anul 2022 semnat de actualul ministru al sanatatii, dl. Prof. univ. Alexandru Rafila, medic cu 

specialitatea medicina de laborator care cunoaște importanta documentelor de referință pentru implementarea art. 23 

al OMS 1301/2007 actualizat în anul 2022 și importanța pentru SIGURANȚA pacienților controlului calității 

rezultatelor analizelor medicale atât pentru date cantitative cât și pentru date calitative și date semicantitative; 
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 Membrii OBBCSSR care lucreaza in aceste spitale sunt rugați să trimită pe adresa de email presedinte@obbcssr.ro 

până pe data de 15.03.2023 ”diverse nevoi/probleme specifice din cadrul laboratoarelor, poate achizitii necesare in 

laboratoarele respective, orice alte situatii cu care se confrunta” 

Tânărul membru al OBBCSSR Drd.Biolog medical specialist în Genetică Ovidiu Vrânceanu acum are posibilitatea de 

a veni cu propunerea in cadrul comisiei si este si o creștere a vizibilității membrilor OBBCSSR cărora li se oferă o 

șansă care nu ar trebui irosită. 

 

Statutul profesional actual al membrilor OBBCSSR de BBC isti MEDICALI SPECIALISTI a fost recunoscut 

pentru prima oară de Ministerul Sanatatii in OMS 1301/2007 actualizat in 2022 mulțumită domnului Prof. Univ. Dr. 

Alexandru Rafila, actualul Ministru al Sănătății care este medic cu specialitatea medicina de laborator. 
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VIITORUL profesiilor de ” bbc ist în sistemul sanitar” 

Viitorul profesiilor de ” bbc ist în sistemul sanitar” în laboratoarele medicale depinde de fiecare profesionist în 

parte. 

OBBCSSR a fost înființat în 24.04.2004. 

 

In Ordinul Ministrului Sanatatii 1301/2007 toți bbc iștii din sistemul sanitar erau simpli BBCisti, fara MEDICALI, 

FĂRĂ specialisti, fara principali, deci nu facultatea absolvita de noi ne face MEDICALI. 

  

Dupa aproape 20 de ani de munca si actiuni permanente intreprinse de OBBCSSR, inclusiv introducerea masteratelor 

medicale la cateva facultati, inclusiv la UMF uri, membrii OBBCSSR sunt recunoscuți legal de Ministerul Sănătății 

și de către actualul Ministru al Sănătății dl Prof.Univ.Dr. Alexandru Rafila care a semnat Ordinul MS , ca BBC isti 

MEDICALI SPECIALISTI in Ordinul Ministrului Sanatatii 1301/2007 actualizat in 2022. 

  

Conteaza rezultatul, nu mai conteaza munca. 

  

Important este ce vom face si ce vor face de acum incolo generatiile tinere cu statutul de 

“BBC isti MEDICALI SPECIALISTI” daca vor sa il pastreze, sa ajunga simpli tehnicieni in laborator sau să 

desființeze OBBCSSR. 

Deja Federația Europeană de Chimie Clinică și Medicină de Laborator a lansat public ideea existenței a 

două posibile grupuri de EuSpLM : 

- un grup cu EuspLM care îndeplinesc toate criteriile din țările cu profesiile reglementate de bbc ist 

în sistemul sanitar ( grup care în acest moment se află și România); 

- un grup cu EuspLM care NU îndeplinesc toate criteriile din țările cu profesiile reglementate de 

bbc ist în sistemul sanitar 

 

Criteriile de acces ca EuSpLM sunt publice pe www.eflm.eu . 
Soluția internă a OBBCSSR pentru profesiile de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar probabil că va fi 

extinderea a două secțiuni în Registrului Unic Național (RUN) având în vedere noile prevederi ale ORDINUL Nr. 

1.301*) din 20 iulie 2007 a fost actualizat prin Ordinul 160/ 14.06.2022, Publicat în Monitorul Oficial Nr. 

620/24.06.2022 și face o distincție clară între: 

• ”biochimişti medicali specialişti, biologi medicali specialişti, chimişti medicali specialişti” care dețin cel 

puțin o specialitate obținută prin examen național organizat de MS după specializarea legală de 4 ani 

prevăzută în Legea 460/2003 și sunt introduși de Președintele OBBCSSR Dr. Constanta Popa încă din anul 

2014 în COR la domeniul ”SĂNĂTATE” cu codurile aferente; 

• ”biochimişti, biologi, chimişti” care NU dețin nicio specialitate obținută prin examen național organizat de 

MS după specializarea legală de 4 ani prevăzută în Legea 460/2003 și NU există în COR la 

domeniul ”SĂNĂTATE” cu codurile aferente. 

Cele două secțiuni în Registrului Unic Național (RUN) având în vedere noile prevederi ale ORDINUL Nr. 1.301*) din 

20 iulie 2007 a fost actualizat prin Ordinul 160/ 14.06.2022, Publicat în Monitorul Oficial Nr. 620/24.06.2022 ar putea 

fi: 

Secțiunea A - BBC MEDICALI SPECIALIȘTI - membrii OBBCSSR care dețin cel puțin o specialitate obținută 

prin examen național organizat de MS după specializarea legală de 4 ani prevăzută în Legea 460/2003, introduși de 

Președintele OBBCSSR Dr. Constanta Popa încă din anul 2014 în COR la domeniul ”SĂNĂTATE” cu codurile 

http://www.eflm.eu/
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aferente, care au nivel de calificare conform Tematicii European Syllabus (TES) , care pot accede la Titlul de 

Specialist European în Chimie Clinică și Medicină de Laborator ( EuSpLM);  

 Secțiunea B -”biochimişti, biologi, chimişti”- membrii OBBCSSR care NU dețin nicio specialitate obținută prin 

examen național organizat de MS după specializarea legală de 4 ani prevăzută în Legea 460/2003 , NU există în COR 

la domeniul ”SĂNĂTATE” cu codurile aferente, care nu au nivel de calificare conform Tematicii European Syllabus 

(TES) , care nu pot accede la Titlul de Specialist European în Chimie Clinică și Medicină de Laborator ( EuSpLM);. 

Piața muncii din România demonstrează că laboratoarele de analize medicale au nevoie atât de ”biochimişti, biologi, 

chimişti”- executanți de tehnici cât și de ”biochimişti medicali specialişti, biologi medicali specialişti, chimişti 

medicali specialişti” . 

OBBCSSR așteaptă apariția legislației care să coreleze nevoia de siguranță a pacienților cu nevoia de forță de 

muncă pe piața laboratoarelor de analize medicale. 

 
  

 
 

 

Fiecare absolvent cu studii superioare va decide singur nivelul de calificare și în care dintre cele două Secțiuni va 

dori să existe în viitorul Registrul al Profesioniștilor. 
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Lupta OBBCSSR pentru menținerea actualului nostru nivel de calificare nu ar fi existat daca nu ar fi existat unii colegi 

care nu au inteles din diferite motive nici macar acum cat rau ne- ar fi putut face prin acceptarea la discuțiile cu MS 

din 2017 a unui nivel de calificare NUMAI de licenta ( acum 3 ani, ca si asistentii medicali licentiati). 

Lupta noastra pentru mentinerea nivelului de calificare actual a fost si este vitala pentru a ne mentine statutul 

profesional, IERARHIA si salariul pe care le- am avut pana la 1 martie 2018. 
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Fara un nivel de calificare corespunzator celui din actuala noastra lege 460/2003 NU vom mai putea avea drepturile 

profesionale pe care le avem inca : validare, parafare, garda, sef de laborator, punctaj CNAS, etc. 

  

Activitatea profesională de ”biolog în sistemul sanitar” reglementată de Legea nr. 200/2004 pct. 20, Anexa 2 presupune 

exercitarea profesiei ”cu titlu profesional”, sens în care:  

utilizarea titlului profesional de ”biolog în sistemul sanitar” fiind ”rezervată doar titularilor unor documente care 

atestă nivelul de formare profesională” 

în conformitate cu art. 2 alin. (2) din Legea nr. 200/2004. 

Activitatea profesională reglementată de ”biolog în sistemul sanitar” reprezintă ”activitatea profesională pentru care 

accesul sau exercitarea în România este condiționată” în conformitate cu legislația română în vigoare, de deținerea 

unui document ”care să ateste nivelul de formare profesională” în conformitate cu art. 2 alin (1) din Legea nr. 

200/2004. 

Membrii OBBCSSR ca organizație profesională a biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar din 

România cu ”activități profesionale reglementate”, trebuie să îndeplinească și să respecte toate cerințele de la lit. (a) 

până la (e) ale art.2 din Legea nr. 200/2004 pentru a beneficia de certificatul de membru al OBBCSSR ca ”document 

care atestă nivelul de formare profesională” – lit. c) alin. (3), art.2 din Legea nr. 200/2004. 

”Nivelul de formare profesională” al membrilor OBBCSSR pentru care OBBCSSR emite certificat de membru al 

OBBCSSR care atestă ”nivelul de formare profesională” este stabilit de OBBCSSR ca autoritate competentă de 

reglementare a exercitării profesiilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar din România conform poziției 

15 din Anexa nr. 3 din Legea nr. 200/2004, conform art.1 alin (1) din Legea nr. 460/2003 corelat cu normele interne 

ale OBBCSSR emise conform art. 24, lit. c) din Legea nr. 460/2003. 

În anul 2020, condițiile legale de exercitare a profesiunilor de biolog, chimist și biochimist în sistemul sanitar din 

România sunt publicate pe pagina de web: www.obbcssr.ro secțiunea ÎNSCRIERE, subsecțiunea ”cetățeni români” 

https://www.obbcssr.ro/cetateni-romani/ din care reiese clar faptul că:  

- pentru a exercita profesia de biolog / chimist / biochimist în sistemul sanitar din România solicitantul trebuie să 

îndeplinească cumulativ condiții legale prevăzute de alin. (1) art. 1 din Legea nr. 460/2003 și normele interne 

emise de OBBCSSR conform art. 24 lit. c) din Legea nr. 460/2003, publice pe www.obbcssr.ro, respectiv: 

▪ DIPLOMA DE LICENȚĂ – domeniul / profilul biologie, biochimie sau chimie, OBLIGATORIU – 

programul de studii / specializarea biologie, chimie sau biochimie; 

▪ DIPLOMA DE MASTER în domeniul laboratorului medical cu discipline din Tematica European 

Syllabus (TES) dintre programele de Master care sunt prevăzute în H.G.  

▪ STAGIU PRACTIC (NU VOLUNTARIAT) – Solicitanții care îndeplinesc cumulativ condițiile legale 

privind studiile universitare (licență + master) pentru înscrierea în OBBCSSR trebuie să efectueze un stagiu 

practic de 6 luni, conform HCN / 2005, ca angajat într-un laborator de analize medicale cu contract 

individual de muncă în funcția de biochimist / biolog / chimist. 

Contractul de stagiu practic, anexă la contractul individual de muncă, este prevăzut în Legea nr. 335/2013 și HG nr. 

473/2014, 6 luni pentru un program normal de lucru. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.obbcssr.ro%2F&data=05%7C01%7C%7Caa88610afe8a4ec0078a08db2163f595%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638140485438885492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GD3k%2FNZ2dSZA9KeDoWaViDkwRbFpqZmuOr%2Fnwy8huzs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.obbcssr.ro%2Fcetateni-romani%2F&data=05%7C01%7C%7Caa88610afe8a4ec0078a08db2163f595%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638140485438885492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bjXP7cxK0tRysVSnxNKC3ZLFULWOAnf2A7Y3QpN7V0Q%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.obbcssr.ro%2F&data=05%7C01%7C%7Caa88610afe8a4ec0078a08db2163f595%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638140485438885492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GD3k%2FNZ2dSZA9KeDoWaViDkwRbFpqZmuOr%2Fnwy8huzs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.obbcssr.ro%2Fhcn-2005%2F&data=05%7C01%7C%7Caa88610afe8a4ec0078a08db2163f595%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638140485438885492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rG2lV7NvwpkULVDhNpH4YOfPgwq2wb5cfHwJDxJgW8U%3D&reserved=0


 

 ORDINUL BIOCHIMIŞTILOR, BIOLOGILOR ŞI 

CHIMIŞTILOR ÎN SISTEMUL SANITAR DIN 

ROMÂNIA (O.B.B.C.S.S.R.) 

    

  

 74 

Prezentul document este proprietatea intelectuală a OBBCSSR. 
Constituie infracțiune copierea integrală sau parțială a documentului fără acordul explicit al OBBCSSR sau denaturarea conținutului explicit al documentelor.  
În conformitate cu legislația care reglementează protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv dreptul de autor și drepturile conexe, vă aducem la cunoștință că 
dezvăluirea, reproducerea, copierea, multiplicarea acestui document fără acordul OBBCSSR, sunt strict interzise și atrag răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. 

 

74 

”Nivelul de formare profesională” al membrilor OBBCSSR este corespunzător nivelului de calificare din art. 11 lit. 

(e) din Directiva Europeană 2005/36/CE privind calificările profesionale 

”diplomă care atestă că titularul a absolvit un ciclu de studii post secundare cu o durată de cel puțin patru ani sau cu 

o durată echivalentă cu frecvență parțială, care poate fi exprimată în plus printr-un număr echivalent de credite ECTS 

în cadrul unei universități sau al unei instituții de învățământ superior sau în cadrul altei instituții de nivel echivalent 

și, după caz, că a absolvit formarea profesională necesară în plus față de respectivul ciclu de studii post-secundare.”  

OBBCSSR a înregistrat profesiile reglementate din România de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar în 

Sistemul Informatic al Pieței Unice Europene (IMI) în anul 2007 și în anul 2014 Registrul European al Comisiei 

Europene (RegProf). 


