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P r o p u n e r e   L e g i s l a t i v ă  

 

pentru completarea  

Ordinului 

privind aprobarea normativelor de personal  

        

ANEXA 1 NORMATIVE DE PERSONAL 

pentru asistenţa medicală spitalicească din: 

    - spitale de urgenţă 

    - institute şi centre medicale de specialitate; 

    - spitale clinice; 

    - spitale judeţene din centre universitare ; 

 

   Sectiunea  “B. Alt personal “se completează  şi va avea următorul conţinut: 

7. Bioinginer Medical
*5)

     

 - activitati medicale de   numar        1 

inalta performanta   posturi / activitate 

- posturi fixe generale număr                      1          

posturi/activitate              

 

ANEXA 2 NORMATIVE DE PERSONAL 

pentru asistenţa medicală spitalicească din spitalele judeţene şi spitalele de specialitate 

Sectiunea  “B. Alt personal “se completează  şi va avea următorul conţinut: 

6. Bioinginer Medical
*6)
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- posturi fixe generale  număr                     1           

                                              posturi/activitate              

 

 

ANEXA 3 NORMATIVE DE PERSONAL 

pentru spitalele municipale şi orăşeneşti
*6)

 

Sectiunea  “B. Alt personal “se completează  şi va avea următorul conţinut: 

6. Bioinginer Medical
*6)

     

- posturi fixe generale  număr                     1           

                                              posturi/activitate              

 

ANEXA 5 NORMATIVE DE PERSONAL 

în unităţile de epurare extrarenală 

 II. Centrul de dializă cu peste 8 aparate 

Punctul 9 se completează  şi va avea următorul conţinut: 

 

9. Inginer aparatură medicală, bioinginer medical 

 sau subinginer              1 post/centru 

 

ANEXA 10 NORMATIVE DE PERSONAL 

pentru institute/centre de sănătate publică 

    *2)
 se includ: farmacişti, chimişti, biologi, biochimişti, fizicieni, psihologi, sociologi, 

kinetoterapeuţi, ingineri sanitari, bioinginer medical etc.  

Prezenta propunere a fost facută în acord cu prevederile:  

Constituţiei României - Articolul 41,  

Lege nr. 125 din 12/05/2005 Anexa I, I. Unităţi sanitare, altele decât cele clinice pct. 9, 

10, 11 si  12,  II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale
 
pct. 13 si 14,  

Metodologie din 14/04/2006  pct B,  

Ordin nr. 527 din 29/07/1999 Art. 2 lit. n,  
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Ordin nr. 1453 din 01/03/2001 Anexa pct. 1 

  

                

 

               Cu deosebita stimă, 

 

Presedinte 

Stefan Bogdan Pavel 

 


