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ORDIN   Nr. 719 din 11 iunie 2009 
privind organizarea unei linii de gard ă în specialitatea epidemiologie la institutele de 

sănătate public ă 
 

    Având în vedere: 
    - Referatul de aprobare al Direcţiei planificarea sistemului sanitar şi politici salariale nr. IB 5.772 
din 11 iunie 2009; 
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 
 
    ART. 1 
    (1) Se asigură continuitatea asistenţei medicale în specialitatea epidemiologie prin organizarea 
unei linii de gardă la institutele de sănătate publică Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara. 
    (2) În zilele lucrătoare garda se organizează între ora de terminare a programului zilnic de 
activitate al medicilor şi ora de începere a programului din ziua următoare, cu o durată de 17 ore. 
    (3) În zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale şi în celelalte zile în care potrivit dispoziţiilor 
legale nu se lucrează, garda începe la ora 8,00 şi are o durată de 24 de ore. 
    ART. 2 
    Continuitatea asistenţei medicale se asigură de medici confirmaţi prin ordin al ministrului 
sănătăţii în specialitatea epidemiologie. 
    ART. 3 
    În cazul evenimentelor de sănătate publică, cu impact major asupra stării de sănătate a 
populaţiei, declarat la nivel naţional, medicul de gardă poate chema la sediul institutului de 
sănătate publică, prin sistemul de chemări de la domiciliu, şi alţi medici în specialitatea 
epidemiologie. 
    ART. 4 
    Salarizarea orelor de gardă se face în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual 
din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
125/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 5 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                          Ministrul sănătăţii, 
                               Ion Bazac 
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