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16 aug.2017 

APROB, 

       MINISTRUL SĂNĂTĂŢII 

       FLORIAN DOREL BODOG 

PROPUN A SE APROBA 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT 

GABRIELA ANGHELOIU 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

  Având în vedere faptul că Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu 

prevede obligativitatea ca pentru ocuparea funcţiei de şef secţie, şef laborator şi 

respectiv şef serviciu medical din cadrul unităţilor sanitare publice, candidaţii să 

deţină atestatul în „în managementul serviciilor de sănătate” , propunem abrogarea 

literei c) a art.15 din Anexa nr.1 la Ordinul Nr. 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru 

ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile 

sanitare publice. 

 

 Faţă de cele de mai sus am întocmit Proiect de Ordin pe care vi-l supunem 

aprobării în vederea afişării pe site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica 

“transparenţă decizională”. 

 

DIRECTOR  

Marilena Chivu 
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

ORDIN 

 

privind abrogarea literei c) a art.15 din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului sănătăţii 

publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului 

ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de 

serviciu din unităţile sanitare publice 

 

 

   Văzând referatul de aprobare nr.................................... al Centrului de 

Resurse Umane în Sănătate Publică    

 având în vedere prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

ministrul sănătății emite următorul 

 

ORDIN: 

 

 ART.1  

Litera c) a art.15 din Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 

1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori 

examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de 

serviciu din unităţile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 962 din 30 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă. 

 

 ART. 2 

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi 

unităţile sanitare publice cu paturi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului 

ordin. 

  

ART. 3 

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

MINISTRUL  SĂNĂTĂȚII 

FLORIAN DOREL BODOG 

 

 



 

 

 
FIŞĂ DE AVIZARE INTERNĂ 

privind abrogarea prevederilor literei c) a art.15 din Anexa nr.1 la Ordinul 

ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, 

şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice 

 

 

 

  
STRUCTURA INIŢIATOARE DATA 

SOLICITĂRII 

AVIZULUI 

DATA 

OBŢINERII 

AVIZULUI 

SEMNĂTURA 

ŞEFULUI 

STRUCTURII 

AVIZATOR 

Centrul de Resurse Umane în 

Sănătate Publică 

 

   

Director  

Marilena CHIVU 

 

   

STRUCTURA AVIZATOARE 

Direcţia Generală Juridic, Resurse 

Umane şi Salarizare 

 

Director General 

Ionuţ Sebastian IAVOR 

 

   

Serviciul Avizare Acte Normative 

 

 

   

Secretar General Adjunct 

Gabriela ANGHELOIU 

   

 

Persoane responsabilă de elaborarea proiectului: M.Chivu, tel.0213072615, e-mail marilena.chivu@ms 
 

 

 


