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COMUNICAT 

 

 

REFERITOR LA EXAMENUL DE REZIDENŢIAT NOEMBRIE 2000 

 

 

 

 CAMERA FEDERATIVĂ A MEDICILOR DIN ROMÂNIA constată că 

Ministerul Sănătăţii a emis publicaţia pentru concursul de rezidenţiat cu mai puţin de 45 

zile înainte de data desfăşurării, prin  încălcarea Ordinului MS 366. 

 Ministerul Sănătăţii încalcă şi art.38.1 din Constituţie [“Dreptul de muncă nu 

poate fi îngradit. Alegerea profesiei şi alegerea locului de muncă sînt libere”], atunci cînd 

condiţionează înscrierea la categoria B prin: domiciliu stabil (şi conjugal )(!! ce mai 

înseamă şi asta  !! n.n) şi vechimea  de 1 an cu loc de muncă în judeţul care a scos post la 

concurs (remarcăm că ultimul rezidenţiat s-a desfăşurat la o distanţă de 10 luni şi nu de 1 

an !!) 

 Atragem atenţia că în protocoalele semnate de MS cu Sindicatul medicilor, 

stomatologilor, farmaciştilor şi fiziokinetoterapeuţilor stagiari, rezidenţi şi de familie din 

Romania, component al CFMR, se recunoşte necesitatea respectării actelor enunţate mai 

sus. 

 În plus, MS şi-a luat angajamentul de a modifica adecvat structura grilelor de 

concurs pentru a putea permite efectuarea unei întrebări în 1 min şi 20 sec (timp admis pe 

plan mondial) şi nu în 40 de secunde, ca acum.  

Aceste angajamente nu a fost respectate. 

 Pe această cale, cerem MS să precizeze care au fost criteriile prin care s-a ajuns a 

se scoate la concurs un număr de numai aproximativ 450 de locuri, ştiut fiind că o revistă 

de prestigiu din străinătate (ALASS) a publicat un studiu efectuat de prof. Enăchescu şi 

colab., privind necesarul de medici din România şi strategia de a ajunge la acel deziderat. 

  

 

REFERITOR LA STATUTUL DE FUNCTIONAR PUBLIC ABUZIV APLICAT 

MEDICILOR DIN INSPECTORATELE DE STAT (fostele SANEPID-uri) 

 

 În esenţă, Ministrul Sănătăţii, în Ordinul 705/30.08.2000, face o gravă confuzie 

între profesia de medic, exercitată pentru realizarea unor activităţi în folosul sănătăţii 

colectivităţii şi individului (vezi legea 100/1998), şi cea de funcţionar public (definită de 

legea 188/1999). 



Cel mai important aspect de încălcare a legii derivă din coroborarea art.5.1 din 

legea 188/1999 cu art. 3 din legea 74/1995. 

 Art. 5.1 precizează că dispoziţiile legii funcţionrului public nu se aplică dacă 

“…prin legi speciale [precum legea 74/1995] .. nu se dispune altfel.”  

 Ori, legea 74/1995, prvind exercitarea profesiei de medic, art. 3 dispune altfel: 

“medicul nu este funcţionar public, în timpul exercitării profesiunii medicale…”. 

Remarcăm că medicii (şi alt personal de specialitate) din Inspecţia de Stat de pe lîngă 

Direcţia de Sănătate Publică îţi exercită specialitatea din nomenclatorul de specialităţi a 

MS, respectiv, epidemiologie, igienă, medicină nucleară şa şi nu exercită o funcţie de 

“funcţionar public” !! 

 În cazul în care unii dintre colegii noştri sînt şi directori sau şefi de compartiment 

pentru un anumit domeniu, atunci pot fi consideraţi funcţionari publici pentru exercitarea 

funcţiei de director sau şef. Dar, în nici un caz, nu sînt funcţionari publici atunci cînd îşi 

îndeplinesc sarcinile ce revin din exercitarea specialităţii de medic din nomenclatorul 

MS. [Este directorul DSPMB, dr. Adrian Neacţu, funcţionar public cînd consultă sau 

operează în specialitatea domniei sale ??] 

 

 

 Ministerul Sănătăţii ştie că, atunci cînd Camera Federativă a Medicilor a avut 

dreptate (ca acum), a cîştigat procesele în contencios [precum şi pe cel cîştigat la Curtea 

Suprenă de Justiţie care a considerat că prescrierea medicamentelor se face în “limita 

repsonsabilităţii” nu “în limita specialităţii” !]. Doreşte Ministerul Sănătăţii un proces în 

preajma alegerilor ? 
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