
Ministerul Sănătăţii Publice 
 

  Ordin nr. 748/2007 

 
din 02/05/2007 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 
07/05/2007 

 
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 

870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul 
de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile 

publice din sectorul sanitar 
 

  

 
    Având în vedere Referatul Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. 
E.N. 4.501 din 29 aprilie 2007,  
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,  
 
    ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  
 
   Art. I. - Articolul 9 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 
timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
    "Art. 9. - (1) Asistentele medicale cu studii superioare şi personalul sanitar mediu, încadrate în unităţile sanitare 
publice din sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în acelaşi loc de muncă sau 
în locuri de muncă diferite.  
    (2) Asistentele medicale cu studii superioare şi personalul sanitar mediu care îşi desfăşoară activitatea la 
următoarele locuri de muncă au program de 7 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează:  
    a) hidrotermoterapie;  
    b) laboratoare sau compartimente de analize medicale.  
    (3) Asistentele medicale cu studii superioare şi personalul sanitar mediu, încadrate la următoarele locuri de muncă 
şi activităţi, au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează:  
    a) anatomie patologică;  
    b) medicină legală, în activitatea de prosectură, săli de disecţie şi morgi;  
    c) radiologie şi roentgenterapie, medicină nucleară şi radioizotopi, igiena radiaţiilor nucleare, terapie cu energii 
înalte, angiografie şi cateterism cardiac."  
   Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică şi unităţile 
sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  
   Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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