
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII   MINISTERUL EDUCAȚIEI 

        ȘI CERCETĂRII 

 

ORDIN 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al 

ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind 

modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de 

Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru 

reţeaua de asistenţă medicală 

 

 

    Văzând Referatul de aprobare nr. ............................. al Centrului de resurse 

umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

    

   având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 

103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

 

     ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei și cercetării emit următorul ordin: 

 

    Art. I - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului 

educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de 

efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de 

Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru 

reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 671 şi 671 bis din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezentul Ordin. 

    Art. II - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al 

Ministerului Educaţiei și Cercetării şi instituţiile de învăţământ medical superior 

din centrele universitare acreditate vor duce la îndeplinire dispoziţiile 

prezentului ordin. 

    Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 

I. 

 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII   MINISTRUL 

EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII, 

Nelu TĂTARU            Monica Cristina ANISIE 
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FIŞĂ DE AVIZARE INTERNĂ 

               ORDIN 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al 

ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind 

modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de 

Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru 

reţeaua de asistenţă medicală 

 

 

 
 STRUCTURA INIŢIATOARE DATA 

SOLICITĂRII 

AVIZULUI 

DATA OBŢINERII 

AVIZULUI 

SEMNĂTURA 

ŞEFULUI 

STRUCTURII 

AVIZATOR 

Centrul de Resurse Umane în Sănătate 

Publică 

   

Director general 

Gabriela Angheloiu 

   

STRUCTURA AVIZATOARE 

Direcția Generală de Asistență 

Medicală și Sănătate Publică 

 

Director General  

Amalia Șerban 

 

 

   

Direcţia Generală Juridică şi  Resurse 

Umane  

 

Director General 

Stanislav Bogdan Laura Cristina 

 

   

Serviciul Avizare Acte Normative 

Șef serviciu 

Dana Constanța  Eftimie 

 

   

Secretar de Stat 

 

Vasile Lucian Pintea 

   

Secretar General Adjunct 

 

Dănuț Cristian Popa 

 

   

 

Persoana  responsabilă de elaborarea proiectului: Marilena Chivu, email marilena.chivu@ms.ro  
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R O M Â N I A  

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

____________________________________________________ 

 

 Strada Bodești nr. 1, sector 2, cod 022432, București, ROMANIA 

e-mail: crusp@ms.ro 

 

                                  

Nr.REG1/1664/14 mai 2020     APROB, 

 

     AVIZAT 

SECRETAR GENERAL ADJ  .                    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII 

Dănuț Cristian Popa     NELU TĂTARU 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

  Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea 

rezidențiatului a suferit în cursul anului 2019 o serie de modificări și completări 

majore prin Legea nr.197/2019 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2029. 

 

 Având în vedere cele de mai sus se impune și modificarea și completarea 

Ordinului comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a 

pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul 

specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de 

asistenţă medicală. 

 

 Totodată pentru corectarea unor deficiențe constatate în aplicarea actualei 

forme a ordinului mai sus menționat, Anexa nr.1 a fost completată cu prevederi 

privind: 

 modalitatea de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți, 

precum și criteriile ce stau la baza analizării acestor solicitări; 

 modalitatea de schimbarea a unității angajatoare pentru rezidenții pe loc; 

 criterii de analiză a cererilor de schimbare a specialității pentru cazuri 

justificate; 

 desemnarea de comisii de soluționare a contestațiilor la examenul de 

medic specialist, medic stomatolog specialist, respectiv farmacist 

specialist, precum și a incompatibilităților pentru membrii acestor comisii 

sau a membrilor comisiilor de examinare a candidaților 
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  În acest sens, am elaborat alăturatul Proiect de Ordin pentru înlocuirea 

Anexei nr.1 la Ordinul mai sus menționat pe care vi-l supunem aprobării, 

proiect ce conține observațiile transmise de Ministerul Educației și Cercetării 

prin adresa nr.28e-mail/DGJRPC/2020 înregistrată la Ministerul Sănătății cu 

nr.Reg1/1664/14 apr.2020. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Gabriela Angheloiu 

 

 

 

 

 

 

 

Întoc.M.Chivu 

 

 


