
ORDIN nr. 4/3.166/2020 din 8 ianuarie 2020 

pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea expertiza 

medicală a capacităţii de muncă, Curriculumului de pregătire în 

specialitatea medicină de laborator şi Curriculumului de pregătire în 

specialitatea neonatologie din anexa nr. 4 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 

 

EMITENT:  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

Nr. 4 din 8 ianuarie 2020 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

Nr. 3.166 din 3 februarie 2020 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  nr. 131 din 19 februarie 2020 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. VSC103 din 7.01.2020 al Centrului de resurse 

umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

având în vedere avizele favorabile nr. 11.258 şi 11.289 din 19.11.2019 ale 

Colegiului Medicilor din România, 

având în vedere Avizul favorabil nr. 11.877 din 3.12.2019 al Colegiului Medicilor 

din România, 

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 şi cercetării emit următorul ordin: 

 

ART. I 

    Anexa nr. 4 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 după cum urmează: 

    a) Curriculumul de pregătire în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de 

muncă se modifică şi se înlocuieşte cu curriculumul de pregătire în specialitatea 



expertiza medicală a capacităţii de muncă valabil începând cu seria de rezidenţi 

decembrie 2019, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin. 

    b) Curriculumul de pregătire în specialitatea medicină de laborator se modifică 

şi se înlocuieşte cu curriculumul de pregătire în specialitatea medicină de 

laborator valabil începând cu seria de rezidenţi decembrie 2019, conform anexei 

nr. 2 la prezentul ordin. 

    c) Curriculumul de pregătire în specialitatea neonatologie se modifică şi se 

înlocuieşte cu curriculumul de pregătire în specialitatea neonatologie valabil 

începând cu seria de rezidenţi decembrie 2019, conform anexei nr. 3 la prezentul 

ordin. 

    ART. II 

    Medicii rezidenţi şi medicii stomatologi rezidenţi continuă pregătirea conform 

duratei de pregătire şi curriculei în vigoare la data începerii pregătirii prin 

rezidenţiat. 

    ART. III 

    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integrantă din prezentul ordin. 

------------ 

    *) Anexele nr. 1 - 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

131 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei 

Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 

 

    ART. IV 

    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării şi instituţiile de învăţământ medical superior din centrele 

universitare acreditate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. 

    ART. V 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Ministrul sănătăţii, 

Victor Sebastian Costache 
 

Ministrul educaţiei şi cercetării, 

Cristina Monica Anisie 


