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Vazand Referatul de aprobare nr. S.P. 14.027 din 1.11.2019 al Centrului de resurse umane in sanatate publica
din cadrul Ministerului Sanatatii,
avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si
finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 7 alin. (4) si art. 18 din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea
Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

ART. 1 (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina,
medicina dentara si farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019, se stabileste la suma de 400 lei/participant.
(2) Taxa se va plati in contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar
Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucuresti, cod: 010024.
ART. 2 (1) Sumele incasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sanatatii si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de personal
si materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat.
(2) Din sumele incasate o cota de maximum 85% se va repartiza universitatilor de medicina si farmacie din Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca, Iasi,
Targu Mures si Timisoara, in vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidentiat.
(3) Repartizarea sumelor intre universitati se va face proportional cu numarul de candidati care sustin concursul in centrul universitar respectiv si
nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidentiat, insusita sub semnatura de rector.
(4) Ministerul Sanatatii va incheia contracte cu universitatile de medicina si farmacie
prevazute la alin. (2), contracte pe baza carora se stabilesc atat obligatiile si
responsabilitatile partilor, cat si sumele ocazionate de cheltuielile de organizare si
desfasurare suportate din taxa de inscriere la concurs.
ART. 3 Centrul de resurse umane in sanatate publica si Directia generala economica
din Ministerul Sanatatii, respectiv universitatile de medicina si farmacie din Bucuresti,
Craiova, Cluj-Napoca, Iasi, Targu Mures si Timisoara vor duce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 4 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii,
Sorina Pintea
Bucuresti, 1.11.2019
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