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Nr. 280/08.03.2018
COMUNICAT DE PRESA
Dublarea salariilor TUTUROR profesioniștilor din laboratoarele de analize medicale la
01.03.2018
Corpul profesional OBBCSSR a luat act cu indignare de votul deputaților din Parlamentul României
privind salarizarea inechitabilă a biologilor, chimiștilor și biochimiștilor din laboratoarele de analize
medicale din unitățile sanitare clinice și de asistență medico – socială din Legea salarizării unice în
forma adoptată de Camera Deputaților în data de 07.03.2018 și a solicitat respectuos Departamentului
de sănătate publică din cadrul Administrației prezidențiale în data de 08.03.2018 să facă demersuri
astfel încât să nu fie promulgată Legea salarizării unice în forma în care a fost adoptată de Camera
Deputaților în data de 07.03.2018 deoarece în laboratoarele de analize medicale nu lucrează orice
chimist ci un chimist ”specializat”, un chimist medical specialist sau medical principal, a cărui
ocupație medicală se deosebește de ocupația nemedicală a celorlalți chimiști, foști colegi de facultate,
care au aceleași studii universitare si aceeași diploma de licență dar care lucrează în laboratoarele din
industrie, mediu, agricultură etc. prin faptul că:
✓ biochimiștii, chimiștii și biologii medicali sunt responsabili de analiză, parafează și semnează
buletinele de analize medicale care stau la baza diagnosticului pacienților;
✓ biochimiștii, chimiștii și biologii medicali au dreptul de a fi șefii laboratoarelor de analize
medicale si de a face gărzi cu acordul angajatorului similar colegilor medici din laboratoarele
de analize medicale;
✓ biochimiștii, chimiștii și biologii medicali sunt obligați să demonstreze cu documente
participarea la programele de pregătire profesională continuă (educație medicală continuă)
similar
colegilor medici din laboratoarele de analize medicale;
✓ competența profesională a biochimiștilor, chimiștilor și biologilor medicali este evaluată de
corpul profesional OBBCSSR anual la vizarea certificatului de membru și cuantificată prin
numărul de puncte / credite obligatorii cerute de lege, respectiv OMS nr. 1301/2007, similar
colegilor medici din laboratoarele de analize medicale a căror competență este evaluată de
corpul profesional Colegiul Medicilor din Romania.
În perioada 2017-08.03.2018 corpul profesional OBBCSSR a întreprins numeroase demersuri către
instituțiile și autoritățile statului pentru salarizarea corespunzătoare responsabilităților profesionale ale
membrilor OBBCSSR dar nici Guvernul și nici Parlamentul nu ne-au ascultat.
Solicităm respectuos Administrației prezidențiale retrimiterea legii în Parlament pentru a fi discutată.
Președintele Comisiei de Imagine, Relații Interne și Externe a OBBCSSR
Membru al Biroului Executiv Național
Dr. chimist medical specialist Georgeta SORESCU
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