
ORDIN nr. 938 din 26 iunie 2019 pentru completarea anexei la Ordinul 
ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 973/4.592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru 
efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua 
specialităţi de către posesorii certificatului de specialist 

EMITENT: Ministerul Sănătăţii  

PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 599 din 22 iulie 2019 

 
 

    Văzând Referatul de aprobare nr. S.P./7.772/2019 al Centrului de Resurse 
Umane în Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, 
    având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) 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 educaţiei naţionale emit următorul ordin: 
    ART. I 
    Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 973/4.592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale 
pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua 
specialităţi de către posesorii certificatului de specialist, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, se completează cu specialităţile 
prevăzute în anexa la prezentul ordin. 
 
    ART. II 
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Educaţiei 
Naţionale 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 sănătăţii,  
                    Sorina Pintea  
                    Ministrul educaţiei naţionale, 
                    Ecaterina Andronescu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monitoruljuridic.ro/monitorul-oficial/599/2019-07-22/


 
 

    ANEXA 1  
    Completări la Cuantumul taxei anuale pentru efectuarea  
    stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi  
    de către posesorii certificatului de specialist 
┌───────────────────────────┬──────────┐ 
│                           │Cuantumul │ 
│A doua specialitate        │taxei     │ 
│                           │(în lei)  │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Cardiologie pediatrică     │6.450     │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Chirurgie stomatologică şi │8.600     │ 
│maxilo-facială             │          │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Gastroenterologie          │6.450     │ 
│pediatrică                 │          │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Microbiologie medicală     │8.600     │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Nefrologie pediatrică      │6.450     │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Oncologie şi hematologie   │6.450     │ 
│pediatrică                 │          │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Ortopedie pediatrică       │8.600     │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Pneumologie pediatrică     │6.450     │ 
├───────────────────────────┼──────────┤ 
│Pedodonţie                 │8.600     │ 
└───────────────────────────┴──────────┘ 
 


