
 

                 Anexa 

Numărul maxim de posturi = 258, 

                     exclusiv demnitarii şi posturile aferente 

                                            cabinetului ministrului 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 

 

Colegiul ministerului sănătăţii MINISTRU Cabinet ministru 

Direcţia generală resurse umane şi 

certificare 

Serviciul audit 

Direcţia de control 
Serviciul de presă 

Consilier diplomatic 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment afaceri europene şi 

           relaţii internaţionale  

Secretar de stat Secretar de stat Subsecretar de stat 

Cabinet secretar de stat Cabinet secretar de stat 

M1 M2

2 
M3 M4 M5 M6 M7 

 M1 Direcţia generală economică                                                                 M5 Direcţia politica medicamentului 

 M2 Direcţia organizare şi politici salariale                                                  M6 Direcţia asistenţă medicală  

 M3 Direcţia juridică şi contencios                                M7 Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă      

 M4 Direcţia sănătate publică, control în sănătate publică   

        şi politici publice de sănătate 

           

 

Secretar general 

Secretar general 

adjunct 

 



Comentarii CFSMR despre organigramă 

 

 

1. Nu se observă modificări esenţiale faţă de HGR 144/2010. 

2. Direcţia generală implementare şi coordonare programe şi relaţii internaţionale din HGR 

144 pare a deveni “Compartiment afaceri europene şi relaţii internaţionale”. În HGR 144 era 

Direcţie, scrisă jos cu M 3, acum este Compartiment scris sus pe schemă. Poate este vorba de 

bani mai puţini către directori şi referenţi. 

3. Dispar din vechea HGR 144: M8 „Serviciul patrimoniu şi informatică”, în condiţiile în 

care se vorbeşte despre informatizarea sistemului, M9 “Serviciul achiziţii publice”, în 

condiţia în care se vorbeşte despre licitaţii trucate sau suspecte,  M10 “Serviciul pentru 

programe de sănătate”, care pare a fi preluat de M4 din noua HGR. 

 Probabil şefii acelor servicii vor fi angajaţi pe alte posturi dar nu vor mai avea 

indemnizaţiile de conducere. 

 Sîntem curioşi ce se va întîmpla cu serviciul dnei Maria Varga, actualmente directoare 

pentru atragerea de proiecte în vederea atragerii de bani din Uniunea Europeană. 

 

 Interesant este că nici această HGR nu precizează cîţi consilieri poate avea Ministrul 

Sănătăţii. [Vezi sus de tot în dreapta “exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului 

ministrului”] 

 

 


