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În temeiul art.ă108ădinăConstituţiaăRomâniei,ărepublicat ,ăalăart.ă7ăşiăart.ă8ăalin.ă(6)ă
din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 330/2009 privindă salarizareaă unitar ă aă personaluluiă
pl titădinăfonduriăpubliceăşiăalăart. 30 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
GuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăhot râre.
CAP. I
Dispoziţiiăgenerale
ART. 1
Seăaprob ăRegulamentulădeăorganizareăşiădesf şurareăaăconcursuluiăşiăaăexamenuluiăpentruă
ocupareaă posturiloră vacanteă şiă temporară vacante,ă precumă şiă stabilireaă criteriiloră deă
evaluareă aă performanţeloră profesionale individuale la promovare prin examen a personalului
contractuală dină sistemulă sanitar,ă respectivă aă personaluluiă contractuală dină unit ţileă
sanitareă publiceă şiă dină serviciileă publiceă deconcentrate,ă denumiteă înă continuareă instituţiiă
publice,ăprev zutăînăanexaăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.
ART. 2
Dispoziţiileă prezenteiă hot râriă nuă seă aplic ă personaluluiă pentruă careă angajareaă şiă
promovareaă înă funcţii,ă gradeă şiă trepteă profesionaleă areă reglement riă propriiă aprobateă prină
ordin al ministruluiăs n t ţii,ădup ăcumăurmeaz :
a)ămembriiăcomitetuluiădirectorădinăunit ţileăsanitareăcuăpaturi;
b)ămembriiăcomitetuluiădirectorădinăserviciileădeăambulanţ ;
c)ămedici,ăfarmacişti,ăbiologi,ăbiochimiştiăşiăchimişti;
d)ăşefădeăsecţie, şefădeălaboratorăşiăşefăserviciuămedical;
e) farmacist-şef,ăşefăcompartiment.
ART. 3
(1) Încadrarea personalului contractual se face prin concurs sau examen organizat în
limitaăposturilorăvacanteăprev zuteăînăstatulădeăfuncţii.
(2)ăÎnăcazulăînăcareălaăconcursulăorganizatăînăvedereaăocup riiăunuiăpostăvacantănuăs-au
prezentatămaiămulţiăcandidaţi,ăîncadrareaăînămunc ăseăfaceăprinăexamen.
ART. 4
Condiţiileă deă desf şurare,ă bibliografiaă şiă alteă dateă necesareă desf şur riiă concursului
seăafişeaz ălaăsediulăinstituţieiăpubliceăorganizatoareăaăconcursului,ăpeăpaginaădeăinternetă
şi,ădup ăcaz,ăseăpublic ăînăpresaănaţional ăsauălocal ăcuăcelăpuţină15ăzileăînainteădeădataă
desf şur riiăconcursului.
ART. 5
(1) La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante pot participa
persoaneleăcareăîndeplinescăcondiţiileăprev zuteădeălege.
(2)ă Criteriileă specificeă deă studiiă şiă vechimeă privindă angajareaă şiă promovareaă înă
funcţii,ă gradeă şiă trepteă profesionaleă aă personalului dină unit ţileă sanitareă publiceă seă
stabilescă prină ordină ală ministruluiă s n t ţii,ă cuă consultareaă organizaţiiloră sindicaleă
semnatareăaleăcontractuluiăcolectivădeămunc ălaănivelădeăramur ăsanitar .
ART. 6
(1)ăConcursulăconst ădintr-oăprob ăscris ăşiăoăprob ăoral ăsauăinterviu.
(2)ă Probaă scris ăconst ăînăredactareaăuneiălucr riă sauărezolvareaăunuiătest-gril ,ădup ă
caz,ăînăprezenţaăcomisieiădeăconcurs.
(3)ă Pentruă funcţiileă dină activitateaă deă întreţinere-reparaţii,ă deă deservire,ă paz ă siă
cur ţenie,ă precumă şiă alteă categoriiă deă personală stabiliteă deă conduc torulă instituţieiă
publice,ăprobaăscris ăpoateăfiăînlocuit ăcuăprob ăpractic .

(4)ă Fiecareă prob ă aă concursuluiă vaă fiă notat ă cuă noteă deă laă 1ă laă 10 deă c treă fiecareă
membru al comisiei de concurs.
(5)ă Pentruă aă fiă declaraţiă admişi,ă candidaţiiă trebuieă s ă obţin ă laă fiecareă prob ă celă
puţinănotaă7.ăPromovareaăprobeiăscriseăesteăobligatorieăpentruăsusţinereaăprobeiăorale.
(6)ăStabilireaăcandidaţilor careăurmeaz ăs ăocupeăposturileăvacanteăscoaseălaăconcursăseă
vaăfaceăînăordineaămedieiăgenerale,ădeterminat ăpeăbazaămedieiăaritmeticeăaănotelorăobţinuteă
deăc treăcandidaţiălaăfiecareăprob .
(7)ăProbeleăseăsusţinăînălimbaăromân .
ART. 7
(1) Candidaţiiă declaraţiă admişiă suntă încadraţi,ă înă condiţiileă legii,ă peă bazaă
rezultatelorăfinaleăobţinute,ăpeăposturileăpentruăcareăauăcandidat.
(2)ăÎnăvedereaăangaj rii,ăcandidatulădeclaratăadmisătrebuieăs ăseăprezinte,ăînătermenădeă
5ăzileălucr toareădeălaădataăexpir riiătermenuluiăprev zutăpentruăcontestaţii,ălaăinstituţiaă
public ăînăalăc reiăstatădeăfuncţiiăesteăprev zutăpostulăvacant.
(3)ă Neprezentareaă candidatuluiă înă termenulă prev zută laă alin.ă (2)ă înă vedereaă angaj riiă
atrageă dec dereaă dină dreptulă deă aă ocupaă postulă pentruă careă aă candidat.ă Înă aceast ă situaţieă
instituţiaă public ă notific ă urm toruluiă candidată declarată admisă dină listaă cuprinzândă
rezultatele finale ale concursului posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv sau,
dup ăcaz,ădeclar ăpostulăvacant,ăurmândăs ăseăorganizezeăunănouăconcursăînăcondiţiileălegii.
(4) Emiterea actului administrativ de angajare se face în termen de cel mult 15 zile
lucr toareădeălaădataălaăcareăcandidatulăaăfostădeclaratăadmis.
(5)ă Prinăexcepţieădeălaăprevederile alin. (4), actul administrativ de angajare poate fi
emisă cuă acordulă conduc toruluiă instituţieiă publiceă laă solicitareaă scris ă şiă motivat ă aă
candidatuluiă declarată admis,ă înă celă multă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă declar riiă
acestuia ca admis.
ART. 8
Înă vedereaă organiz riiă şiă desf şur riiă concursuriloră pentruă ocupareaă posturiloră vacanteă
seă constituieă comisiiă deă concurs,ă respectivă comisiiă deă soluţionareă aă contestaţiilor,ă prină
actă administrativă ală conduc toruluiă instituţieiă publiceă organizatoare a concursului, în
condiţiileă prezenteiă hot râri,ă cuă celă puţină 5ă zileă înainteă deă dataă deă susţinereă aă
concursului.
ART. 9
(1)ăComisiaădeăconcursăesteăformat ădinămaximumă5ămembri,ădup ăcumăurmeaz :
a)ăşeful compartimentuluiăînăcareăurmeaz ăs ăseăfac ăangajarea;
b)ă conduc torulă ierarhică ală acestuiaă sau,ă dup ă caz,ă ună reprezentantă ală instituţieiă
publice ierarhic superioare;
c) 1-2ă specialiştiă dină cadrulă instituţieiă publice,ă dintreă careă celă puţină unulă s aib ă
experienţaăşiăcunoştinţeleănecesareăînădomeniulăînăcareăurmeaz ăs ăseăocupeăpostulăvacant;
d)ăunăspecialistădinăînv ţ mântulăsuperiorădeăspecialitate/AcademiaădeăŞtiinţeăMedicale,ă
dup ăcaz,ăconformăprevederilorălegale;
e) un reprezentant al organizaţieiăprofesionaleăînăcondiţiileăprev zuteădeălege;
f) 1-2ă membriăsupleanţiă careăvoră înlocuiămembriiă comisieiăînăcază deăincompatibilitateăaă
acestora.
(2)ă Înăsituaţiaăînăcareăînăcadrulăinstituţieiăpubliceă nuăexist ăspecialiştiă înăprofilulă
postuluiă scosă laă concurs,ă înă comisiaă deă concursă potă fiă cooptaţiă specialiştiă dină afaraă
unit ţii.
(3)ă Comisiaă deă soluţionareă aă contestaţiiloră esteă format ă dină 3ă membri,ă dintreă careă celă
puţină ună membruă s ă aib ă experienţaă şiă cunoştinţeleă necesareă înă domeniulă înă careă urmeaz ă s ă
se ocupe postul vacant.
(4)ă Comisiaă deă soluţionareă aă contestaţiiloră areă ună membruă supleantă pentruă situaţiaă deă
incompatibilitate a unuia dintre membrii titulari ai comisiei.
ART. 10
(1) Calitatea de membru în comisia de concurs esteăincompatibil ă cuăcalitateaă deămembruă
înăcomisiaădeăsoluţionareăaăcontestaţiilor.
(2)ă Preşedinteleă comisieiă deă concurs,ă respectivă ală comisieiă deă soluţionareă aă
contestaţiilorăseădesemneaz ădinărândulămembrilor,ăprinăactulăadministrativădeăconstituire a
comisiilor.
(3)ă Nuă potă fiă membriă înă comisiaă deă concursă sauă înă comisiaă deă soluţionareă aă
contestaţiilorăpersoaneleăcareăauăcalitateaăde:
a)ă soţ,ă soţie,ă rud ă sauă afină pân ă laă gradulă ală IV-lea inclusiv cu oricare dintre
candidaţi;
b)ă auă relaţii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre
candidaţi.
(4)ă Situaţiaă deă incompatibilitateă poateă fiă sesizat ă deă persoanaă înă cauz ,ă deă oricareă
dintreă candidaţi,ă deă conduc torulă instituţieiă publiceă organizatoareă aă concursuluiă sauă de

oriceă alt ă persoan ă interesat .ă Înă acestă caz,ă persoanaă careă areă competenţaă deă numireă aă
membriloră înă comisiaă deă concurs,ă potrivită prevederiloră prezenteiă hot râri,ă vaă constataă
situaţiaă deă incompatibilitateă şiă vaă luaă m suriă deă înlocuire,ă înă termenă deă dou ă zile de la
dataă sesiz rii,ă aă membruluiă respectivă cuă oă alt ă persoan ă careă s ă îndeplineasc ă condiţiileă
cerute.
(5)ă Fiecareă comisieă deă concursă şi,ă respectiv,ă fiecareă comisieă deă soluţionareă aă
contestaţiiloră auă ună secretariată aă c ruiă componenţ ă seă stabileşte prin actul administrativ
deăconstituireă aă comisiilor.ă Aceast ă activitateăseărealizeaz ădeăc treă oă persoan ă desemnat ă
dină cadrulă compartimenteloră deă resurseă umaneă sauă deă c treă oă persoan ă cuă atribuţiiă înă acestă
domeniu,ăprev zuteăînăfişaăpostului.
ART. 11
(1)ăDinăcomisiaă deăconcursăşiădinăcomisiaădeăsoluţionareăaăcontestaţiilorăfaceăparteăcuă
statutădeăobservatorăşiăf r ădreptă deănotareă unăreprezentantă alăsindicatelorăreprezentativeă
laă nivelă deă instituţieă public ă semnatareă aleă contractuluiă colectivă de munc ă laă nivelă deă
ramur ăsanitar .
(2)ă Membriiă desemnaţiă potrivită prevederiloră alin.ă (1)ă trebuieă s ă îndeplineasc ă
condiţiileăprev zuteădeăart.ă10ăalin.ă(1)ăşiă(3).
(3)ă Reprezentantulă desemnată potrivită prevederiloră alin.ă (1)ă dină rândulă organizaţiilor
sindicaleă reprezentativeă înă cadrulă comisiiloră deă concursă şiă ală comisiiloră deă soluţionareă aă
contestaţiiloră vaă fiă numită cuă acordulă federaţieiă sau,ă dup ă caz,ă ală uniuniiă laă careă suntă
afiliateăorganizaţiileăsindicaleărespective.
ART. 12
(1)ă Instituţiaă public ă organizatoareă aă concursuluiă puneă laă dispoziţieă candidaţiloră
interesaţi,ă laă solicitareaă acestora,ă documenteleă elaborateă deă comisiaă deă concurs,ă respectivă
deăcomisiaădeăsoluţionareăaăcontestaţiilor,ăcareăsuntăinformaţiiădeăinteresăpublic.
(2) Facă excepţieă deă laă prevederileă alin.ă (1)ă documenteleă elaborateă deă comisiaă deă
concurs,ărespectivădeăcomisiaădeăsoluţionareăaăcontestaţiilor,ăcareăconţinădateăcuăcaracteră
personalăaleăcandidaţilor.
(3) Orice candidat are acces, la solicitarea sa, la lucrareaă individual ă redactat ă înă
cadrul probei scrise a concursului.
ART. 13
Concursurileă şiă exameneleă seă organizeaz ă înă temeiulă regulamentuluiă deă organizareă şiă
desf şurareă aă concursuluiă şiă a examenuluiă pentruă ocupareaă posturiloră vacanteă şiă temporară
vacante,ă precumă şiă stabilireaă criteriiloră deă evaluareă aă performanţeloră profesionaleă
individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.
CAP. II
Dispoziţii tranzitoriiăşiăfinale
ART. 14
(1)ă Prevederileă prezenteiă hot râriă seă completeaz ă cuă alteă prevederiă legaleă privindă
angajareaăşiăpromovarea,ăstabiliteăprinăacteănormativeăpentruăanumiteăcategoriiădeăpersonal.
(2)ă Prevederileă prezenteiă hot râriă nuă seă aplic ă ministereloră şiă instituţiiloră centraleă
cuăreţeaăsanitar ăproprie.
ART. 15
Concursurileă pentruă ocupareaă posturiloră vacanteă dină cadrulă instituţiiloră publiceă
organizateăcuănerespectareaăprevederilorăprezenteiăhot râriăsuntănuleădeădrept.ăNulitatea se
constat ădeăinstanţaăcompetent ăpotrivitălegii.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz :
--------------Ministrulăs n t ţii,
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ANEX

REGULAMENT
deăorganizareăşiădesf şurareăaăconcursuluiăşiăa
examenuluiăpentruăocupareaăposturilorăvacanteăşiătemporarăvacante,
precumăşiăstabilireaăcriteriilorădeăevaluare a
performanţelorăprofesionaleăindividualeălaăpromovareăprinăexamen
a personalului contractual din sistemul sanitar

CAP. I
Activit ţiăpremerg toareădesf şur riiăconcursului
ART. 1
(1)ă Înă vedereaă organiz riiă şiă desf şur riiă concursurilor,ă compartimenteleă dină cadrulă
instituţieiă publiceă înă aleă c roră structur ă seă reg sescă posturileă vacanteă şiă careă potă
organizaă concurs,ă potrivită legii,ă auă obligaţiaă s ă soliciteă avizulă consultativă ală
compartimentuluiă resurseă umaneă şiă aprobareaă conduc toruluiă instituţieiă publiceă cuă celă puţină
15ăzileăînainteădeădataăsusţineriiăconcursului.
(2)ăSolicitareaătrebuieăs ăcuprind ăurm toarele:
a)ă condiţiileă deă participareă laă concurs,ă respectivă posturileă vacanteă pentruă ocupareaă
c roraăseăorganizeaz ăconcursul,ăalteăcondiţiiăspecificeăprev zuteăînăfişaăpostuluiăaferent ă
postului vacant;
b)ăbibliografia,ăstabilit ădeăc treăconduc torulăcompartimentului;
c)ăfişaăpostuluiăvacantăanexat .
(3) Pentru posturile vacante de asistent medical pot participa la concurs persoane care
îndeplinescă condiţiileă deă grad/treapt ă profesional ă şiă specialitate,ă indiferentă deă nivelulă
studiilor (M, PL, SSD, S).
ART. 2
Peă bazaă avizuluiă compartimentuluiă resurseă umaneă şiă cuă aprobareaă conduc toruluiă
instituţieiăpublice,ăînainteăcuăcelăpuţină15ăzileădeădataă susţineriiăconcursuluiăinstituţiaă
public ă organizatoareă aă concursuluiă areă obligaţiaă s ă afişezeă laă sediulă instituţieiă publiceă
şiăs ăpublice,ădac ăesteăcazul,ăprintr-unăanunţăînăpresaănaţional ăsauălocal ăoriăpeăpaginaă
deă internetă aă instituţieiă publiceă organizatoareă condiţiileă deă desf şurareă aă concursului,ă
condiţiileă deă participareă laă concurs,ă bibliografiaă şiă acteleă solicitateă candidaţiloră pentruă
dosarul de înscriere.
CAP. II
Atribuţiileă comisieiă deă concurs,ă aleă comisieiă deă soluţionareă aă contestaţiiloră şiă aleă
secretariatului
ART. 3
Comisiileădeăconcursăauăurm toareleăatribuţiiăprincipale:
a)ăselecteaz ădosareleădeăconcursăaleăcandidaţilor;
b) stabilesc subiecteleăpentruăprobaăscris ;
c)ăstabilescăplanulăinterviuluiăşiărealizeaz ăinterviul;
d)ăstabilescăplanulăprobeiăpracticeăşiăasigur ăcondiţiileănecesareărealiz riiăei;
e)ănoteaz ăpentruăfiecareăcandidatăfiecareăprob ăaăconcursului;
f) transmit secretariatului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate
candidaţilor.
ART. 4
Comisiileădeăsoluţionareăaăcontestaţiilorăauăurm toareleăatribuţiiăprincipale:
a)ăsoluţioneaz ăcontestaţiileădepuseădeăcandidaţiăcuăprivireălaănotareaăfiec reiăprobeăaă
concursului;
b)ă transmită secretariatuluiă comisieiă rezultateleă contestaţiiloră pentruă aă fiă comunicateă
candidaţilor.
ART. 5
Secretariatulăcomisieiădeăconcursăareăurm toareleăatribuţiiăprincipale:
a) preia dosarele de concursădepuseădeăcandidaţi;
b)ăurm reşteărespectareaăproceduriiădeăorganizareăşiădesf şurareăaăconcursului;
c)ă întocmeşte,ă redacteaz ă şiă semneaz ă al turiă deă comisiaă deă concursă întreagaă
documentaţieăprivindăactivitateaăspecific ăaăacesteia;
d) asigur ătransmitereaărezultatelorăconcursuluiăpentruăaăfiăcomunicateăcandidaţilor;
e)ăîndeplineşteăoriceăsarciniăspecificeănecesareăpentruăbunaădesf şurareăaăconcursului.
ART. 6

Secretariatulăcomisieiădeăsoluţionareăaăcontestaţiilorăîndeplineşteăînămodăcorespunz toră
atribuţiileăprev zuteălaăart.ă4ălit.ăb).
CAP. III
Proceduraădeădesf şurareăaăconcursului
ART. 7
Pentru
a
participa
la
concursurile
organizate
pentru
recrutarea
personalului
contractual,ăcandidatulătrebuieăs îndeplineasc ăcumulativăurm toareleăcondiţii:
a)ă îndeplineşteă condiţiileă prev zuteă deă legeă înă vedereaă exercit riiă profesieiă înă
România;
b)ăareăvârstaădeăminimumă18ăaniăîmpliniţi;
c)ăareăcapacitateădeplin ădeăexerciţiu;
d)ăareă oă stareă deăs n tateăcorespunz toareă postuluiăpentruă careăcandideaz ,ăatestat ădeă
medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e)ăîndeplineşteăcondiţiileădeăstudiiăprev zuteădeălegeăpentruăpostulăvacant;
f)ăîndeplineşteăcondiţiileăspecificeăpentru ocuparea postului vacant;
g)ă nuă aă fostă condamnată pentruă s vârşireaă uneiă infracţiuniă contraă umanit ţii,ă contraă
statuluiă sauă contraă autorit ţii,ă deă serviciuă sauă înă leg tur ă cuă serviciul,ă careă împiedic ă
înf ptuireaăjustiţiei,ădeăfalsăoriăaăunorăfapte deăcorupţieăsauăaăuneiăinfracţiuniăs vârşiteă
cuă intenţie,ă careă ară face-oă incompatibil ă cuă exercitareaă funcţieiă vacanteă pentruă careă
candideaz ,ăcuăexcepţiaăsituaţieiăînăcareăaăintervenităreabilitarea.
ART. 8
(1)ă Înă vedereaă particip riiă laă concurs,ă înă termenă deă 10ă zileă deă laă dataă public riiă
anunţului,ăcandidaţiiădepunălaăsecretariatulăcomisieiădeăconcursădosarulădeăconcurs,ăcareăvaă
conţineăînămodăobligatoriu:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomeloră deă studiiă şiă aleă altoră acteă careă atest ă efectuareaă unoră
specializ ri;
d)ă copiaă carnetuluiă deă munc ă sau,ă dup ă caz,ă oă adeverinţ ă careă s ă atesteă vechimeaă înă
munc ăşi,ădup ăcaz,ăînăspecialitate;
e) cazierul judiciar;
f)ăadeverinţaăcareăs ăatesteăstareaădeăs n tateăcorespunz toare;
g)ă copiaă fişeiă deă evaluareă aă performanţeloră profesionaleă individualeă sau,ă dup ă caz,ă
recomandareaădeălaăultimulălocădeămunc ;
h)ă alteă înscrisuriă dină careă s ă rezulteă îndeplinireaă condiţiiloră specialeă deă participare
la concurs.
(2)ă Copiileă deă peă acteleă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă prezint ă însoţiteă deă documenteleă
originale,ă careă seă certific ă pentruă conformitateaă cuă originalulă deă c treă secretariatulă
comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
(3) Formularul de înscriereă seă puneă laă dispoziţiaă candidaţiloră prină secretariatulă
comisieiădeăconcursădinăcadrulăinstituţieiăpubliceăorganizatoareăaăconcursului.
(4)ăÎnăcazulăînăcare,ădinămotiveăobiective,ănuăseăpotărespectaădataăşiăoraădesf şur riiă
concursului, instituţiaă public ă areă obligaţiaă deă aă anunţaă prină aceleaşiă mijloaceă deă
informareăprev zuteălaăart.ă2ămodific rileăinterveniteăînădesf şurareaăconcursului.
ART. 9
(1)ă Înă termenă deă maximumă 3ă zileă lucr toareă deă laă dataă expir riiă termenuluiă prev zută laă
art. 8 alin.ă(1),ăcomisiaădeăconcursăareăobligaţiaădeăaăselectaădosareleădeăconcursăpeăbazaă
îndepliniriiăcondiţiilorădeăparticipareălaăconcurs.
(2)ă Rezultateleă select riiă dosareloră deă înscriereă seă afişeaz ,ă cuă menţiuneaă "admis"ă sauă
"respins", la sediul instituţieiă publiceă organizatoareă aă concursului,ă înă termenulă prev zută
la alin. (1).
ART. 10
(1)ăÎnătermenădeă24ădeăoreădeălaăafişareaărezultatuluiăselect riiădosarelorădeăînscriereă
candidaţiiărespinşiăauădreptulăs ădepun ăcontestaţie.
(2)ă Rezultatulă contestaţieiă seă comunic ă candidaţiloră înă termenă deă 24ă deă oreă deă laă dataă
expir riiătermenuluiădeădepunereăaăcontestaţiilor.
ART. 11
(1) Subiectele sau testul-gril ă pentruă probaă scris ă seă stabilescă peă bazaă bibliografieiă
de concurs, înă concordanţ ă cuă nivelulă şiă specificulă postuluiă pentruă careă seă organizeaz ă
concursul.
(2) Comisia de concurs va stabili subiectele sau testul-gril ă pentruă probaă scris ă înă
ziua concursului.

(3) Seturile de subiecte sau testele-gril ă seă semneaz ă de toţiă membriiă comisieiă deă
concursă şiă seă închidă înă plicuriă sigilateă purtândă ştampilaă instituţieiă publiceă organizatoareă
a concursului.
ART. 12
(1) Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al
candidaţilor,ă înă vedereaă îndepliniriiă formalit ţiloră prealabile,ă respectivă verificareaă
identit ţii.ă Verificareaă identit ţiiă candidaţiloră seă faceă numaiă peă bazaă buletinuluiă deă
identitateăsauăaăc rţiiădeăidentitate.
(2)ă Dup ă verificareaă identit ţiiă candidaţilor,ă ieşireaă dină sal ă aă acestoraă atrageă
eliminareaă dină concurs,ă cuă excepţiaă situaţiiloră deă urgenţ ă înă careă aceştiaă potă fiă însoţiţiă
deăunulădintreămembriiăcomisieiădeăconcursăsauădeăpersoaneleăcareăasigur ăsupravegherea.
(3)ă Durataă probeiă scriseă seă stabileşteă deă comisiaă de concursă înă funcţieă deă gradulă deă
dificultateăşiăcomplexitateăalăsubiectelor,ădarănuăpoateădep şiă3ăore.
(4)ă Laă oraă stabilit ă pentruă începereaă probeiă scrise,ă comisiaă deă concursă prezint ă
candidaţilorăseturileădeăsubiecteăsauătestelegril ăşiăinvit ăunăcandidată s ăextrag ă unăplică
cu subiectele de concurs.
(5)ă Dup ă începereaă comunic riiă subiecteloră esteă interzisă accesulă candidaţiloră careă
întârzieă sauă ală oric reiă persoane,ă înă afaraă membriloră comisieiă deă concurs,ă precumă şiă aă
persoaneloră careă asigur ă secretariatulă comisiei,ă respectivă supraveghereaă desf şur riiă
probei. În acest caz candidatul este eliminat din concurs.
(6)ă Seă interziceă candidaţiloră s ă deţin ă asupraă loră peă timpulă desf şur riiă probeloră
scriseăoriceăfelădeălucr riăcareăarăputeaăfiăutilizateăpentru rezolvarea subiectelor, precum
şiă oriceă mijlocă electronică deă comunicare.ă Nerespectareaă acestoră dispoziţiiă duceă laă
eliminareaă dină sal ă aă candidatului,ă indiferentă dac ă materialeleă interziseă auă fostă folositeă
sauă nu.ă Comisiaă deă concurs,ă constatândă înc lcareaă acestoră dispoziţii,ă vaă eliminaă candidatulă
dinăsal ,ăvaăfaceămenţiuneaă"fraud "ăpeălucrareăşiăvaăconsemnaăceleăîntâmplateăînăprocesulverbal.
(7)ă Lucr rileă voră fiă redactate,ă subă sancţiuneaă anul rii,ă doară peă seturileă deă hârtieă
asigurateă deă instituţiaă public ă organizatoareă aă concursului,ă purtândă ştampilaă acesteiaă peă
fiecareăfil ,ăînăcolţulădinăstângaăsus.ăPrimaăfil ,ădup ăînscriereaănumeluiăşiăaăprenumeluiă
înă colţulă dină dreaptaă sus,ă vaă fiă lipit ă astfelă încâtă dateleă înscriseă s ă nuă poat ă fiă
identificateăşiăseăvaăaplicaăştampilaăinstituţieiăpubliceăorganizatoareăaăconcursului.
(8)ă Candidatulă areă obligaţiaă deă aă predaă comisieiă deă concursă lucrareaă scris ,ă respectivă
testul-gril ,ă laă expirareaă ă timpuluiă alocată probeiă scrise,ă semnândă borderoulă specială
întocmit în acest sens.
ART. 13
Comisiaădeăconcursăstabileşteămodulădeăacordareăaăpunctajuluiăpentruăprobaăscris ,ăcareă
seăafişeaz ălaăfinalizareaăacesteiăprobe,ălaăloculădesf şur riiăconcursului.
ART. 14
(1)ă Interviulă seă susţine,ă deă regul ,ă nu maiă târziuă deă dou ă zileă lucr toareă deă laă dataă
susţineriiăprobeiăscrise.
(2)ăComisiaădeăconcursăstabileşteăplanulădeăinterviuăînăcareăvorăfiătestateăcunoştinţeleă
teoreticeă şiă practice,ă abilit ţileă şiă aptitudinileă candidatuluiă peă bazaă urm toareloră
criteriiă deă evaluareă aă performanţeloră profesionaleă individuale,ă înă raportă cuă cerinţeleă
postului:
a)ăpreg tireaăprofesional ;
b)ăpreg tireaăteoretic ăpeăbazaăbibliografieiăstabilite;
c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
d)ăabilit ţiăimpuseădeăexercitareaăfuncţiei;
e)ămotivaţiaăcandidatului;
f)ăcapacitateaădeădecizieăşiăorganizareăpentruăfuncţiileădeăconducere.
(3) Fiecare membru al comisiei de concurs poateăadresaăîntreb riăcandidatului.ăNuăseăpotă
adresaă întreb riă referitoareă laă opiniileă politiceă aleă candidatului,ă activitateaă sindical ,ă
religie,ăetnie,ăsex,ăstareămaterial ăşiăorigineăsocial .
ART. 15
Laă finalizareaă fiec reiă probeă aă concursuluiă seă întocmeşteă câteă ună proces-verbal. La
finalizareaă concursuluiă seă întocmeşteă ună proces-verbală careă s ă conţin ă modulă deă desf şurareă
aăconcursuluiăşiărezultateleăobţinuteădeăcandidaţi,ăsemnatădeămembriiăcomisieiădeăconcurs.
CAP. IV
Notarea probelor şiăcomunicareaărezultatelor
ART. 16
(1)ăNotareaăprobeiăscriseăşiăaăinterviuluiăseăface,ădeăregul ,ăînătermenădeă24ădeăoreădeă
laădataăsusţineriiăprobelor.

(2)ă Rezultatulă finală pentruă fiecareă prob ă seă întocmeşteă peă bazaă medieiă aritmeticeă aă
notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(3)ăÎnăsituaţiaăînăcareăstareaădeăincompatibilitateăaăunuiămembruăalăcomisieiădeăconcursă
seă constat ă ulterioră desf şur riiă uneiaă dintreă probeleă concursului,ă seă procedeaz ă laă
înlocuirea membrului incompatibilăcuăunulădintreămembriiăsupleanţiăşiăseăprocedeaz ădup ăcumă
urmeaz :
a)ă pentruă probaă scris ă seă resigileaz ă lucrareaă înă vedereaă not riiă acesteiaă deă c treă
membrulă supleantă şiă seă recalculeaz ă notaă final ă prină anulareaă noteiă acordateă deă membrulă
comisieiădeăconcursăincompatibilăşiănotareaăacesteiaădeăc treămembrulăsupleant;
b)ăseăreiauădesf şurareaăşiănotareaăinterviului.
ART. 17
(1)ăLucr rileăscriseăseăcorecteaz ăsigilate.
(2)ă Lucr rileă scriseă careă prezint ă însemn riă înă scopulă identific riiă candidaţiloră seă
anuleaz ă şiă nuă vorămaiă fiă notate.ă Menţiuneaă "anulat"ă seă vaă faceă atâtă peă lucrare,ă câtă şiă peă
borderoulă deă notareă şiă peă centralizatorulă nominal,ă consemnându-se aceasta în procesulverbal.
(3)ă Lucr rileă scrise,ă dup ă notareaă deă c tre fiecare membru al comisiei de concurs, se
desigileaz .
ART. 18
Suntă declaraţiă admişiă candidaţiiă careă auă promovată celeă dou ă probeă prev zuteă laă art.ă 6ă
alin.ă (1)ă sauă (3)ă dină hot râre,ă dup ă caz,ă şiă careă auă obţinută celă puţină notaă 7ă laă fiecareă
prob .ăPromovareaăprobeiăscriseăesteăobligatorieăpentruăsusţinereaăinterviului.
ART. 19
(1)ă Punctajeleă obţinute,ă cuă menţiuneaă "admis"ă sauă "respins",ă seă comunic ă candidaţiloră
prinăafişareălaăsediulăinstituţieiăpubliceăorganizatoareăaăconcursului,ăînătermenulăprev zută
la art. 16 alin. (1).
(2)ăStabilireaăcandidaţilorăcareăurmeaz ăs ăocupeăposturileăvacanteăscoaseălaăconcursăseă
vaă faceă înă ordineaă medieiă generale,ă determinat ă peă bazaă medieiă noteloră obţinuteă deă c treă
candidaţiălaăfiecareăprob .
(3) La rezultateăfinaleăegaleăareăprioritateăcandidatulăcareăaăobţinutănotaăceaămaiămareă
laăprobaăscris ,ăiarădac ăegalitateaăseămenţine,ăareăprioritateăcelăcareăareăspecializ riăînă
domeniul postului pentru care a candidat.
(4) Comunicarea rezultatelor finale aleă concursuluiă seă faceă prină afişareă laă loculă
desf şur riiă concursului,ă înă termenă deă maximumă 3ă zileă lucr toareă deă laă dataă susţineriiă
ultimei probe.
ART. 20
Rezultateleă finaleă aleă concursului,ă înă ordineă descresc toare,ă voră fiă înscriseă într-un
centralizatoră nominală înă careă seă vaă menţiona,ă pentruă fiecareă candidat,ă notaă obţinut ă laă
fiecare dintre probele concursului, în vederea depunerii eventualelor contestaţii.ă
Centralizatorulănominalăseăsemneaz ăpeă fiecareăpagin ădeăfiecareădintreămembriiăcomisieiădeă
concurs.
CAP. V
Soluţionareaăcontestaţiilor
ART. 21
Dup ă afişareaă rezultateloră obţinuteă laă concurs,ă candidaţiiă nemulţumiţiă potă faceă
contestaţie,ăînătermenădeă48ădeăoreădeălaădataăafiş riiărezultatelorăpentruăfiecareăprob ăaă
concursului,ă laă sediulă instituţieiă publiceă organizatoareă aă concursului,ă subă sancţiuneaă
dec deriiădinăacestădrept.
ART. 22
(1)ă Comisiaă deă soluţionareă aă contestaţiilor vaă analizaă modulă înă careă aă fostă notat ă
fiecareăprob ăaăconcursului.
(2)ăContestaţiaăvaăfiărespins ăînăurm toareleăsituaţii:
a)ădac ăînăurmaăanaliz riiăcontestaţieiăseăconstat ăc ănoteleăauăfostăacordateă potrivită
baremuluiăşiăr spunsurilorădinălucrareaăscris ;
b)ă dac ă notaă acordat ă deă comisiaă deă soluţionareă aă contestaţiiloră esteă maiă mic ă decâtă
notaăacordat ădeăcomisiaădeăconcurs.
ART. 23
Comunicareaărezultatelorălaăcontestaţiileădepuseăseăfaceăînătermenădeă24ăoreădeălaădataă
expir riiă termenuluiă deă depunereă aă contestaţiilor,ă prină afişareă laă sediulă instituţieiă
publice organizatoare a concursului.
ART. 24
Înă cazulă respingeriiă contestaţieiă candidatulă seă poateă adresaă instanţeiă deă contenciosă
administrativ,ăînăcondiţiileălegii.

CAP. VI
Criteriiădeăevaluareăaăperformanţelorăprofesionaleăindividualeălaăpromovare
ART. 25
(1)ă Promovareaă înă funcţii,ă gradeă şiă trepteă profesionaleă seă faceă prină examen,ă înă
condiţiileălegii.
(2)ăComisiaădeăexamenăvaăevaluaăşiănotaăurm toareleăcriterii de evaluare:
a)ă abilit ţileă profesionale,ă peă bazaă unuiă probeă scrise/test-gril ă dină domeniulă deă
activitateă ală angajatuluiă careă s ă atesteă preg tireaă profesional ă şiă gradulă deă acumulareă aă
experienţeiăprofesionale;
b)ăasumareaăresponsabilit ţii;
c) adaptarea la complexitatea muncii;
d)ăiniţiativaăşiăcreativitatea.
(3)ă Criteriileă prev zuteă laă alin.ă (2)ă lit.ă b),ă c)ă şiă d)ă seă voră evaluaă înă cadrulă probeiă
oraleăpeăbaz ădeăinterviu.
(4) Comisia de examen va notaă fiecareă criteriuă cuă noteă deă laă 1ă laă 10.ă Notaă final ă esteă
mediaă aritmetic ă aă noteloră acordateă deă fiecareă membruă ală comisieiă laă fiecareă dintreă
criteriileădeăevaluare.ăPoateăpromovaăangajatulăcareăaăobţinutăcelăpuţinănotaă7.
(5) Comisia de examen la promovare se constituie prin act administrativ al
conduc toruluiăinstituţieiăpubliceăşiăesteăformat ădină3ămembri,ădup ăcumăurmeaz :
a)ăşefulăcompartimentuluiăundeăseăafl ăangajatulăcareăurmeaz ăs ăfieăpromovat;
b)ăconduc torulăierarhicăalăacestuia;
c)ă reprezentantulă compartimentuluiă deă resurseă umaneă careă asigur ă şiă secretariatulă
comisiei.
(6)ă Pentruă soluţionareaă contestaţiiloră prină actă administrativă ală conduc toruluiă
instituţieiăpubliceăseăconstituieăcomisiaădeăsoluţionareăaăcontestaţiilor la promovare.
(7)ăComisiaădeăsoluţionareăaăcontestaţiilorălaăpromovareăvaăaveaăoăalt ăcomponenţ ădecâtă
comisiaă deă examenă laă promovareă şiă celă puţină ună membruă trebuieă s ă aib ă experienţaă şiă
cunoştinţeleănecesareăînădomeniulăpostuluiăînăcareăseăfaceăpromovarea.
ART. 26
Prevederileă privindă promovareaă nuă seă aplic ă laă promovareaă înă gradeă şiă trepteă
profesionaleăaăasistenţilorămedicali.
ART. 27
Examenulădeăpromovareăînăcazulăpersoanelorăîncadrateăînăfuncţiiădeădebutantăseăface,ăînă
condiţiileălegii,ăpeăbazaăurm toarelorăcriterii:
a)ă experienţaă profesional ,ă peă bazaă unuiă test-gril ă careă s ă atesteă capacitateaă deă
îndeplinireăaăatribuţiilorăspecificeăloculuiădeămunc ;
b)ă gradulă deă cunoaştereă aă activit ţiloră specificeă loculuiă deă munc /domeniuluiă deă
activitate;
c) adaptarea la complexitatea muncii.
ART. 28
Prevederileă art.ă 27ă seă aplic ă tuturoră categoriiloră deă personală contractuală din sistemul
sanitar.
ART. 29
Pentruă funcţiileă dină activitateaă deă întreţinere-reparaţii,ă deă deservire,ă paz ă şiă
cur ţenie,ă precumă şiă altoră categoriiă deă personală stabiliteă deă conduc torulă instituţieiă
publice comisia de examen la promovare poate stabili criterii de evaluare specifice.
ART. 30
(1)ă Laă finalizareaă examenuluiă deă promovareă seă întocmeşteă ună proces-verbală careă conţineă
rezultateleăobţinuteădeăcandidaţi,ăsemnatădeămembriiăcomisieiădeăpromovare.
(2) Rezultate examenului de promovare seăaducălaăcunoştinţaăangajaţiloră înătermenădeă24ă
deăoreădeălaădataăsusţineriiăultimeiăprobe.
(3)ăAngajaţiiănemulţumiţiădeărezultateleăexamenuluiădeăpromovareăpotăfaceăcontestaţieăînă
termenădeă24ădeăoreădeălaădataăafiş riiărezultatelorăfinale.
(4) Contestaţiaă seă analizeaz ă şiă seă soluţioneaz ă deă comisiaă deă soluţionareă aă
contestaţiilorălaăpromovare.
(5)ă Rezultateleă contestaţiilorăseăaducălaăcunoştinţaăangajaţiloră înătermenădeădou ăzileă
de la data depunerii acesteia.
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