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ORDIN nr. 1.272/5.295/2018 
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea 
concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, 
medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 
2018 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 12 octombrie 
2018 

Data intrării în vigoare 12-10-2018 
Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în 
sănătate publică nr. S.P. 11.443 din 2.10.2018, 

având în vedere prevederile art. 3 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 al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 
26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ministrul sănătăţii şi ministrul interimar al educaţiei naţionale emit 
următorul ordin: 

Articolul 1 
Se aprobă Metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe 
loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 
noiembrie 2018, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 
Articolul 2 

Centrul de resurse umane în sănătate publică, celelalte direcţii 
implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi universităţile de 
medicină şi farmacie Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu 
Mureş şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 

Articolul 3 

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

 Ministrul sănătăţii, 
 Sorina Pintea 

EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.272 din 3 octombrie 2018 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Nr. 5.295 din 11 
octombrie 2018

Informatie oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028

http://www.legistm.ro


�
 Ministrul interimar al educaţiei naţionale, 

 Rovana Plumb 

ANEXĂ 

METODOLOGIE 

pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în 
medicină, medicină 
dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018 
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