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Către Ministerul Sănătății 

 

În atenția Domnului Ministru Eugen Nicolăescu 

 

Dorim să vă aducem la cunoștiință că nu am primit răspuns în termenul legal de 30 de zile la adresa 

înregistrată sub numărul 66688 în data de 1 noiembrie 2013 la Ministerul Sănătății. Adresa conține 

propunerile SNMF privind modificările aduse Ordinului pentru finanțarea și organizarea 

rezidențiatului, aflate în acel moment în secțiunea Transparență decizională pe www.ms.ro din 22 

octombrie 2013 în cea de-a treia variantă. 

Menționăm că am trimis anterior pe e-mail, de pe adresa office@snmf.ro către adresa oficială 

indicată în secțiunea Transparență decizională propuneri@ms.ro, documente similare cu propuneri 

aferente primei și celei de a doua variante de modificare a Ordinului pentru rezidențiat (publicate pe 

6 septembrie, respectiv 1 octombrie). Nici la aceste documente trimise prin e-mail nu am primit 

răspuns, deși în ele am menționat obligația MS de a justifica în scris nepreluarea recomandărilor 

formulate și înaintate în scris (Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică (iniţiativă legislativă a guvernului), art. 11, alin (3) ). 

Menționăm că sesizările noastre la acest Ordin nu s-au regăsit în varianta publicată ulterior, tot la 

secțiunea Transparență decizională. 

Deasemenea, dorim să vă aducem la cunoștință că am primit un răspuns parțial după expirarea 

termenului legal de 30 de zile la adresa înregistrată sub numărul 63989 în data de 22 octombrie 2013 

la Ministerul Sănătății și numai după sesizarea noastră, înregistrată sub numărul 12482 / 6.12.2013, 

cu privire tot la nerespectarea termenului de răspuns în baza legii transparenței decizionale. Adresa 

conține 10 întrebări referitoare la numărul medicilor rezidenți, specialiști de medicina familiei, al 

locurilor scoase la concurs și ocupate ș.a., adresate Direcției Generale Resurse Umane și Certificare, 

în atenția doamnei dr. Beatrice Nimereanu, în vederea unei bune colaborări între SNMF și MS privind 

modificările aduse Ordinului pentru finanțarea și organizarea rezidențiatului. În răspunsul parțial 

trimis se menționa că se va institui un grup de lucru care va furniza restul informațiilor solicitate, dar 

acest răspuns nu a mai venit. 

Vă rugăm să luați măsurile necesare pentru ca expeditorii să primească un răspuns în termenele 

legale. În opinia noastră, fapta constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor 

Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.  

Atașăm acestei sesizări copiile notificărilor anterioare și răspunsul parțial primit. 

 

Data         Cu deosebită considerație, 

15.01.2014                                                                                                            Președinte SNMF 

Dr. Rodica Tănăsescu 
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