
ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 
pentruă aprobareaă criteriiloră privindă angajareaă şiă promovareaă înă func ii,ă gradeă şiă
trepteă profesionaleă aă personaluluiă contractuală dină unit ileă sanitareă publiceă dină
sectorul sanitar 
EMITENT:     MINISTERULăS N T II  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011  
Data intrarii in vigoare : 10 noiembrie 2011 
 
 
Forma actualizata valabila la data de : 18 mai 2015 
Prezenta forma actualizata este valabila de la 10 noiembrie 2011 pana la data 
selectata 
 
 
    Având în vedere: 
    - Referatulă Direc ieiă organizareă şiă politiciă salarialeă nr.ă RLă 1881ă dină 19ă
octombrie 2011; 
    - prevederile art. 11 alin. (2) din cap. II la anexa nr. III din Legea-cadru 
nr. 284/2010 privind salarizarea unitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice,ă
cuămodific rileăulterioare, 
    în temeiul prevederilor art.ă7ăalin.ă(4)ădinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă144/2010 
privindă organizareaă şiă func ionareaă Ministeruluiă S n t ii,ă cu modific rileă şiă
complet rileăulterioare, 
 
    ministrulăs n t iiăemiteăurm torulăordin: 
 
    ART. 1 
    Seă aprob ă criteriileă privindă angajareaă şiă promovareaă înă func ii,ă gradeă şiă
trepteă profesionaleă aă personaluluiă contractuală dină unit ileă sanitareă publice din 
sectorulă sanitar,ă prev zuteă înă anexaă careă faceă parteă integrant ă dină prezentulă
ordin. 
    ART. 2 
    Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, 
precumă şiă reducereaă vechimiiă înă specialitate,ă necesareă înă vedereaă ocup riiă
func iiloră prev zuteă înă anex ,ă seă potă faceă numaiă cuă aprobareaă Ministeruluiă
S n t ii,ăînăcondi iileălegii. 
    ART. 3 
    (1)ă Prezentulă ordină seă aplic ă şiă unit iloră sanitareă dină subordineaă
ministereloră şiă institu iiloră cuă re eaă sanitar ă proprie,ă dină subordinea Academiei 
Române,ă unit iloră şiă structuriloră sanitareă ală c roră managementă aă fostă transferată
c treăautorit ileăadministra ieiăpubliceălocale,ăprecumăşiăunit ilorădeăasisten ă
medico-sociale. 
    (2)ă Pentruă unit ileă deă asisten ă medico-sociale condi iaă deă vechimeă înă
sectorulă sanitară seă înlocuieşteă cuă vechimeaă înă re eauaă unit iloră deă asisten ă
medico-sociale. 
    ART. 4 
    (1)ăOcupareaăposturilorăvacanteăsauătemporarăvacanteăcorespunz toareăfunc iiloră
contractuale se face prin concurs sau examen. 
    (2) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personaluluiăcontractualăseăfaceăprinăexamenăsauăpotrivităreglement rilorăspecificeă
unor domenii de activitate. 
    ART. 5 
    Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăordinăseăabrog ă Ordinul ministrului 
s n t iiănr.ă467/2010 pentruăaprobareaăcriteriilorăprivindăangajareaăşiăpromovareaă
înăfunc ii,ăgradeăşiătrepteăprofesionaleăînăunit ileăsanitare publice din sectorul 
sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 4 iunie 
2010 



    ART. 6 
    Direc iileă deă specialitateă dină cadrulă Ministeruluiă S n t ii,ă direc iileă deă
s n tateăpublic ,ăunit ileăsanitareăcuăpersonalitateăjuridic ,ăunit ileăsanitareă
dină subordineaă ministereloră şiă institu iiloră cuă re eaă sanitar ă proprie,ă dină
subordineaă Academieiă Române,ă precumă şiă unit ileă şiă structurileă sanitareă ală c roră
managementă aă fostă transferată c treă autorit ileă administra ieiă publice locale vor 
duceălaăîndeplinireădispozi iileăprezentuluiăordin. 
    ART. 7 
    Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
 
                              Ministrulăs n t ii, 
                                 Ritli Ladislau 
 
    Bucureşti,ă20ăoctombrieă2011. 
    Nr. 1.470. 
 
 

    ANEX  
 
                                    CRITERII 
              privindăangajareaăşiăpromovareaăînăfunc ii,ăgradeăşi 
             trepte profesionale pentru personalul contractual din 
                unit ileăsanitareăpubliceădinăsectorulăsanitar 
*T* 
*Font 7* 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
Nr.ăăăăăăăăăăăăFunc ia 
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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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  0               1                                       2                                                  3 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
 
I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare 
 
Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privindăsalarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice,ăcu 
modific rileăulterioare 
 
A.ăFunc iiădeăspecialitateămedico-sanitare 
 
1. Medic/Medic dentist; primar       - diplom ădeămedicăsauădiplom ădeălicen ăînămedicin /ăăăă- 5 ani vechime ca medic 
                                     diplom ăsauădiplom ădeălicen ădeămedicăstomatolog/ăăăăăăăspecialist 
                                     diplom ădeălicen ădeămedicădentist 
                                     - examen de medic primar 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
2. Medic/Medic dentist; specialist   - diplom ădeămedicăsauădiplom ădeălicen ăînămedicin / 
                                     diplom ădeălicen ădeămedicăstomatolog/diplom ăde 
                                     licen ădeămedicădentist 
                                     - examen de medic specialist 
                                     - concurs pentru ocuparea postului*) 
                                     - stagiuădeăreziden iatăterminat 
-------- 
    *) Cu excep iaămedicilorăşiăfarmaciştilorăcareăurmeaz ăreziden iatulăpeăpostănominalizatăîntr-oăunitateăsanitar . 
 
3. Medic/Medic dentist; rezident     - diplom ădeămedicăsauădiplom ădeălicen ăînămedicin /ăăăă- un an vechime ca medic 
   anul II-VII                       diplom ădeălicen ădeămedicăstomatolog/diplom ădeăăăăăăăăărezident 
                                     licen ădeămedicădentist 
                                     - promovareaăexamenuluiădeăverificareăaăcunoştin elor 
                                     prev zuteădeăcurriculumulădeăpreg tireăaferentăanului 
                                     de formare 
 
4. Medic/Medic dentist; rezident     - diplom ădeămedicăsauădiplom ădeălicen ăînămedicin / 
   anulăIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăădiplom ădeălicen ădeămedicăstomatolog/diplom ăde 
                                     licen ădeămedicădentist 
                                     - concurs de medic rezident 
 
5. Medic/Medic dentist               - diplom ădeămedicăsauădiplom ădeălicen ăînămedicin /    - un an vechime ca medic/ 
                                     diplom ădeămedicăstomatologăpromo ieăanterioar ăăăăăăăăăăămedicădentistăstagiar 
                                     anului 2005 
                                     - diplom ădeălicen ăde medicădentistăpromo ieă2005ăşiăăăăăăăăăăăăăă- 



                                     ulterioare 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
6. Medic/Medic dentist stagiar**)    - diplom ădeămedicăsauădiplom ădeălicen ăînămedicin , 
                                     diplom ădeămedicăstomatologăpromo ieăanterioar ăanului 
                                     2005 
------- 
    **)ăFunc iaădeămedicăstagiarăseăutilizeaz ăşiăpentruămediciiădinăpromo iaă2005ăşiăulterioareăcareănuăauăfostăconfirma i 
mediciăreziden iăşiăcareăbeneficiaz ădeăcompeten eălimitate. 
 
7.ăMedicăcuăcompeten eălimitateăăăăăă- diplom ădeălicen ăînămedicin ăpromo iaăanuluiă2005ăşi 
                                     ulterioareăalăc ruiătitularănuăaăfostăconfirmatămedic 
                                     rezident 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
8. Farmacist primar                  - diplom ădeăfarmacistăsauădiplom ădeălicen ăînăăăăăăăăăă- 5 ani vechime ca farmacist 
                                     farmacie                                                  specialist 
                                     - examen de farmacist primar 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
9. Farmacist specialist              - diplom ădeăfarmacistăsauădiplom ădeălicen ăînăăăăăăăăăă- stagiuădeăreziden iat 
                                     farmacie                                                  terminat 
                                     - examen de farmacist specialist 
                                     - concurs pentru ocuparea postului*) 
--------- 
    *)ăCuăexcep iaămedicilorăşiăfarmaciştilorăcareăurmeaz ăreziden iatulăpeăpostănominalizatăîntr-oăunitateăsanitar . 
 
10. Farmacist rezident anul II-III   - diplom ădeălicen iatăînăfarmacie/diplom ădeălicen ăăăăă- un an vechime ca farmacist 
                                     de farmacist                                              rezident 
                                     - promovareaăexamenuluiădeăverificareăaăcunoştin elor 
                                     prev zuteădeăcurriculumulădeăpreg tireăaferentăanului 
                                     de formare 
 
11. Farmacist rezident anul I        - diplom ădeăfarmacistăsauădiplom ădeălicen ăîn 
                                     farmacie 
                                     - concurs de farmacist rezident 
 
12. Farmacist                        - diplom ădeălicen iatăînăfarmacieăpromo ieăanterioar ăăăă- un an vechime ca farmacist 
                                     anului 2005                                               stagiar 
                                     - diplom ădeălicen iatăînăfarmacie/diplom ădeălicen ădeăăăăăăăăăăăăăăă- 
                                     farmacistăpromo iaăanuluiă2005ăşiăulterioare 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
13. Farmacist stagiar                - diplom ădeălicen iatăînăfarmacieăpromo ieăanterioar  
                                     anului 2005 
 
14. Fiziokinetoterapeut,             - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime ca 
    bioinginer medical;              - examen de grad principal                                fiziokinetoterapeut, bioinginer 
    principal                        - concurs pentru ocuparea postului                        medical; specialist 
 
15. Fiziokinetoterapeut,             - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 4 ani vechime ca 
    bioinginer medical;              - examen de grad specialist                               fiziokinetoterapeut, bioinginer 
    specialist                       - concurs pentru ocuparea postului                        medical 
 
16. Fiziokinetoterapeut,             - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime ca 
    bioinginer medical               - concurs pentru ocuparea postului                        fiziokinetoterapeut, bioinginer 
                                                                                               medical 
 
17. Fiziokinetoterapeut,             - diplom ădeălicen ăînăspecialitate 
    bioinginer medical; debutant     - concurs pentru ocuparea postului 
 
18. Dentist principal                - diplom ădeăînv mântăsuperiorădeă3ăaniăînăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime ca dentist 
                                     specialitate 
                                     - examen de dentist principal 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
19. Dentist                          - diplom ădeăînv mântăsuperiorădeă3ăaniăînăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime ca dentist 
                                     specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
20. Dentist debutant                 - diplom ădeăînv mântăsuperiorădeă3ăaniăîn 
                                     specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
B.ăFunc iiădeăspecialitateădinăcompartimenteleăparacliniceămedico-sanitare 
 
21. Biolog, biochimist, chimist,     - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime ca specialist 
    fizician; principal              - examen de grad principal                                în sectorul sanitar 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
22. Biolog, biochimist, chimist,     - diplom ădeălicen ăînăspecialitate                      - 4 ani vechime ca specialist 



    fizician; specialist             - examen de grad specialist                               în sectorul sanitar 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
23. Biolog, biochimist, chimist,     - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
    fizician                         - concurs pentru ocuparea postului 
 
24. Biolog, biochimist, chimist,     - diplom ădeălicen ăînăspecialitate 
    fizician; debutant               - concurs pentru ocuparea postului 
 
25.ăExpertăînăfizic ămedical ăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăfizic ăsauăechivalentăăăăăăăăăăăăă- 3 ani vechime ca fizician 
                                     - grad universitar sau echivalent superior (masterat      medical 
                                     sau doctorat) 
                                     - cursădeăradioprotec ieăpostuniversitar 
                                     - permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia 
                                     Na ional ăpentruăControlulăActivit ilorăNucleare 
                                     (CNCAN) 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
26. Fizician medical                 - diplom ădeălicen ăînăfizic ăsauăechivalentăăăăăăăăăăăăă- 2 ani vechime ca fizician 
                                     - permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN          medical debutant 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
27. Fizician medical debutant        - diplom ădeălicen ăînăfizic ăsauăechivalent 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
28. Logoped, sociolog, profesor      - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăă             - 5 ani vechime în specialitate 
    CFM, asistent social,            - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipalăăăăăăăăăăăînăsectorulăsanitar 
    kinetoterapeut; principal        - concurs pentru ocuparea postului 
 
29. Logoped, sociolog, profesor      - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
    CFM, asistent social,            - concurs pentru ocuparea postului 
    kinetoterapeut 
 
30. Logoped, sociolog, profesor      - diplom ădeălicen ăîn specialitate 
    CFM, asistent social,            - concurs pentru ocuparea postului 
    kinetoterapeut; debutant 
 
31. Psiholog principal               - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime ca specialist în 
                                     - examen de grad principal                                sectorul sanitar 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
32. Psiholog specialist              - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăă              - 4 ani vechime în specialitate 
                                     - examen de grad specialist                               în sectorul sanitar 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
33. Psiholog practicant              - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- un an vechime ca psiholog 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        stagiar 
 
34. Psiholog stagiar                 - diplom ădeălicen ăînăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
35. Profesor CFM, biolog, chimist,   - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 5 ani vechime în specialitate 
    asistent social; principal       3 ani în specialitate                                     în sectorul sanitar 
                                     - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipal 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
36. Profesor CFM, biolog, chimist    - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
    asistent social                  3 ani în specialitate                                     în sectorul sanitar 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
37. Profesor CFM, biolog, chimist;   - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorăde 
    asistent social                  de 3 ani în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
NOTE: 
1.ăGradeleăprofesionaleăob inuteăprinăconcursădeăpersonalulădeăspecialitateămedico-sanitar cu studii superioare de la 
   pozi iileă1,ă2,ă3,ă4,ă8,ă9,10ăşiă11ăseăconfirm ăprinăordinăalăministruluiăs n t ii. 
2.ăGradeleăprofesionaleăob inute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la 
   pozi iileă21ăşiă22,ăcuăexcep iaăfizicienilor,ăseăconfirm ăprinăordinăalăministruluiăs n t ii. 
3.ăGradeleăprofesionaleădeăspecialistăşiăprincipalăob inuteăprinăexamen de personalul de specialitate medico-sanitar cu 
   studiiăsuperioareădeălaăpozi iileă14,ă15,ă28,ă31,ă32ăşiă35,ăinclusivăfizicieniiădeălaăpozi iileă21ăşiă22,ăseăconfirm  
   prinăactăadministrativăalăconduc toruluiăinstitu ieiăpubliceăcuăpersonalitateăjuridic . 
 
 
II.ăAsisten iămedicaliăşiăalteăcategoriiădeăpersonalăsanitarăcuăpreg tireăsuperioar ,ăsuperioar ădeăscurt ădurat , 
    postliceal ăsanitar ăsauămedie 
 
38.ăAsistentămedical,ămoaş ;ăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime ca asistent 
    principal                        - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipalăăăăăăăăăăămedical 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 



39.ăAsistentămedical,ămoaş ăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime ca asistent 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        medical 
 
40.ăAsistentămedical,ămoaş ;ăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitate 
    debutant                         - concurs pentru ocuparea postului 
 
41. Asistent medical principal (SSD) - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 5 ani vechime ca asistent 
                                     3 ani în specialitate                                     medical 
                                     - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipal 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
42. Asistent medical (SSD)           - diplom ădeăabsolvire aăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 6 luni vechime ca asistent 
                                     3 ani în specialitate                                     medical 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
43. Asistent medical debutant (SSD)  - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorăde 
                                     3 ani în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
44. Asistent medical, asistent       - diplom ădeăşcoal ăsanitar ăpostliceal ăsauăechivalent ăă- 5 ani vechime ca asistent 
    farmacie, asistent social;       sau                                                       medical 
    principal (PL)                   - diplom ădeăstudiiăpostlicealeăprinăechivalare conform 
                                     Hot râriiăGuvernuluiănr.ă797/1997 privind echivalarea 
                                     studiilorăabsolven ilorăliceelorăsanitare,ăpromo iile 
                                     1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale 
                                     sanitare 
                                     - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipal 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
45. Asistent medical, asistent       - diplom ădeăşcoal ăsanitar ăpostliceal ăsauăechivalent ăă- 6 luni vechime în specialitate 
    farmacie, asistent social; (PL)  sau 
                                     - diplom ădeăstudiiăpostlicealeăprinăechivalareăconform 
                                     Hot râriiăGuvernuluiănr.ă797/1997 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
46. Asistent medical, asistent       - diplom ădeăşcoal ăsanitar ăpostliceal ăsauăechivalent  
    farmacie, asistent social;       sau 
    debutant (PL)                    - diplom ădeăstudiiăpostlicealeăprinăechivalare,ăconform 
                                     Hot râriiăGuvernuluiănr.ă797/1997 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
47. Asistent medical, asistent       - diplom ădeăabsolvireăaăliceuluiăsanitarăcuădurataădeăăăă- 5 ani vechime ca asistent 
    farmacie, asistent social;       5 ani sau echivalare de studii                            medical 
    principal (M)                    - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipal 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
48. Asistent medical, asistent       - diplom ădeăabsolvireăaăliceuluiăsanitarăcuădurataădeăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
    farmacie, asistent social; (M)   5 ani sau echivalare de studii 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
49. Asistent medical, asistent       - diplom ădeăabsolvireăaăliceuluiăsanitarăcuădurataăde 
    farmacie, asistent social;       5 ani sau echivalare de studii 
    debutant (M)                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
50. Educator-puericultor principal   - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealădeăăăăă- 5 ani vechime ca educator 
    (PL)                             specialitate                                              puericultor 
                                     - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipal 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
51. Educator-puericultor (PL)        - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealădeăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
                                     specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
52. Educator-puericultor; debutant   - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăde 
    (PL)                             specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
53. Educator-puericultor principal   - diplom ădeăabsolvireăaăliceuluiădeăspecialitateăăăăăăăăă- 5 ani vechime ca educator 
    (M)                              - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipalăăăăăăăăăăăpuericultor 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
54. Educator-puericultor (M)         - diplom ădeăabsolvireăaăliceuluiădeăspecialitateăăăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
55. Educator-puericultor; debutant   - diplom ădeăabsolvireăaăliceuluiădeăspecialitate 
    (M)                              - concurs pentru ocuparea postului 
 
56. Tehnician dentar, tehnician      - diplom ădeăşcoal ăsanitar ăpostliceal ăoriăechivalent ăă- 5 ani vechime în specialitate 
    sanitar (utilaje medicale,       sau 
    optician,ăprotezareăortopedic ,ăă- diplom ădeăstudiiăpostlicealeăprinăechivalare conform 
    protezareăauditiv );ăăăăăăăăăăăăăHot râriiăGuvernuluiănr.ă797/1997 



    principal (PL)                   - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipal 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
57. Tehnician dentar, tehnician      - diplom ădeăşcoal ăsanitar ăpostliceal ăsauăechivalent ăă- 6 luni vechime în specialitate 
    sanitar (utilaje medicale,       sau 
    optician,ăprotezareăortopedic ,ăă- diplom ădeăstudiiăpostliceale prin echivalare conform 
    protezareăauditiv );ă(PL)ăăăăăăăăHot râriiăGuvernuluiănr.ă797/1997 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
58. Tehnician dentar, tehnician      - diplom ădeăşcoal ăsanitar ăpostliceal ăoriăechivalent  
    sanitar (utilaje medicale,       sau 
    optician,ăprotezareăortopedic ,ăă- diplom ădeăstudiiăpostlicealeăprinăechivalareăconform 
    protezareăauditiv );ăăăăăăăăăăăăăHot rârii Guvernului nr. 797/1997 
    debutant (PL)                    - concurs pentru ocuparea postului 
 
59. Tehnician dentar principal (M)   - diplom ădeăliceuăsanitarăînăprofilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime ca tehnician 
                                     - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipalăăăăăăăăăăădentar 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
60. Tehnician dentar (M)             - diplom ădeăliceuăsanitarăînăprofilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime ca tehnician 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        dentar 
 
61. Tehnician dentar debutant (M)    - diplom ădeăliceuăsanitarăînăprofil 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
62. Tehnician sanitar (utilaje       - diplom ădeăstudiiămediiăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime în specialitate 
    medicale, optician, protezare    - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipalăăăăăăăăăăăcaătehnicianăînăsectorulăsanitar 
    ortopedic ,ăprotezareăauditiv );ă- concurs pentru ocuparea postului 
    principal (M) 
 
63. Tehnician sanitar (utilaje       - diplom ădeăstudiiămediiăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
    medicale, optician, protezare    - concurs pentru ocuparea postului                        ca tehnician în sectorul sanitar 
    ortopedic ,ăprotezareăauditiv ) 
    (M) 
 
64. Tehnician sanitar (utilaje       - diplom ădeăstudiiămediiăînăspecialitate 
    medicale, optician, protezare    - concurs pentru ocuparea postului 
    ortopedic ,ăprotezareăauditiv ); 
    debutant (M) 
 
65.ăSor ămedical ,ăoficiantămedical,ă- diplom ădeăliceuăsanitarăsauăşcoal ăsanitar ăînăprofilăă- 5 ani vechime în specialitate 
    laborant,ămoaş ,ămaseur;ăăăăăăă  - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipal 
    principal (M)                    - concurs pentru ocuparea postului 
 
66.ăSor ămedical ,ăoficiantămedical,ă- diplom ădeăliceuăsanitarăsauăşcoal ăsanitar ăînăprofilăă- 6 luni vechime în specialitate 
    laborant,ămoaş ,ămaseur;ă(M)ăăăăă- concurs pentru ocuparea postului 
 
67.ăSor ămedical ,ăoficiantămedical,ă- diplom ădeăliceuăsanitarăsauăşcoal ăsanitar ăînăprofil 
    laborant,ămoaş ,ămaseur;ăăăăăăăăă- concurs pentru ocuparea postului 
    debutant (M) 
 
68. Statistician medical,            - diplom ădeăstudiiămediiădeăspecialitateăsauădiplom ăăăăă- 4 ani vechime în specialitate 
    registrator medical,             de studii medii 
    instructorădeăeduca ie,ăăăăăăăăăă- examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipal 
    instructor de ergoterapie,       - concurs pentru ocuparea postului 
    instructor CFM; principal (M) 
 
69. Statistician medical,            - diplom ădeăstudiiămediiădeăspecialitateăsauădiplom ăăăăă- 6 luni vechime în activitate 
    registrator medical,             de studii medii 
    instructorădeăeduca ie,ăăăăăăăăăă- concurs pentru ocuparea postului 
    instructor de ergoterapie, 
    instructor CFM; (M) 
 
70. Statistician medical,            - diplom ădeăstudiiămediiădeăspecialitateăsauădiplom  
    registrator medical,             de studii medii 
    instructorădeăeduca ie,ăăăăăăăăăă- concurs pentru ocuparea postului 
    instructor de ergoterapie, 
    instructor CFM; debutant (M) 
 
71. Asistent social, educator-       - diplom ădeăabsolvireăaăşcolii de specialitate           - 5 ani vechime în specialitate 
    puericultor; principal           - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipal 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
72. Asistent social, educator-       - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiădeăspecialitateăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
    puericultor                      - concurs pentru ocuparea postului 
 
73. Asistent social, educator-       - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiădeăspecialitate 
    puericultor; debutant            - concurs pentru ocuparea postului 
 
74. Gipsar, autopsier; principal     - şcoal ăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 4 ani vechime în sectorul 
                                     - examenăpentruăob inereaăgradului de principal           sanitar la sala de gipsare sau 



                                     - cursădeăinstruireădeă3ăluniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăprosectur  
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
75. Gipsar, autopsier                - şcoal ăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în sectorul 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        sanitar la sala de gipsare sau 
                                                                                               prosectur  
 
76. Gipsar, autopsier; debutant      - şcoal ăgeneral  
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
NOTE: 
1.ăCondi iileădeăstudiiăşiăvechimeăprev zuteălaăpozi iileă38-40ăseăaplic ăşiăurm toarelorăfunc ii:ătehnicianădeăradiologie 
   şiăimagistic ălicen iat,ăasistentămedicalădeălaboratorăclinicălicen iat,ălicen iatăînăbalneofiziokinetoterapieăşiărecuperare, 
   tehnicianădentarălicen iat,ăasistentămedicalădentarălicen iat,ătehnicianădeăfarmacieălicen iat,ătehnicianădeăaudiologieăşi 
   protezareăauditiv ălicen iat,ăasistentămedicalădeăprofilaxieădentar ălicen iat. 
2.ăCondi iileădeăstudiiăşiăvechimeăprev zuteălaăpozi iileă41-43ăseăaplic ăşiăurm toarelorăfunc ii:ăasistentămedicalăspecialist, 
   tehnicianăsuperiorădeăimagistic ,ăradiologie,ăradioterapieăşiăradiodiagnostic,ăcosmeticianămedicalăspecialist,ăasistent 
   medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical 
   deăurgen eămedico-chirurgicale, asistent medico-social,ătehnicianădentarăspecializat,ăasistentădeăprofilaxieăstomatologic , 
   asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de 
   radiologieăşiăimagistic ,ătehnicianădeăaudiologieăşiăprotezareăauditiv ,ătehnicianădeăprotezareăocular ,ăasistentămedical 
   de geriatrie,ăgerontologieăşiăasisten ăsocial ăpentruăvârstnici,ăasistentămedicalădeăigien ăşiăs n tateăpublic , 
   fiziokinetoterapeut,ăcosmeticianămedical,ănutri ionistăşiădietetician,ătehnicianădentarăspecialist,ăasistentădentar,ăcare 
   au studii de acest nivel. 
3.ăCondi iileădeăstudiiăşiăvechimeăprev zuteălaăpozi iileă35-37ăseăaplic ăşiăurm toarelorăfunc ii:ăeducator-puericultor, 
   asistentăsocialăşiăcosmetician,ăocupateădeăpersoaneăcareăauăabsolvităcuădiplom ăînv mântulăsuperiorădeăscurt ădurat ,ăcu 
   durata studiilor de 2-3ăaniăînv mântădeăziăsauădeă3-4ăaniăînv mântăseralăoriăf r ăfrecven . 
4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitarăcuăstudiiăpostlicealeăşiămediiăînăfunc iileădeălaăpozi iile 
   44-76,ăechival rileăşiăconfirm rileăînăfunc iiăşiăspecialit iăaprobateăpotrivităreglement rilorălegaleăînăvigoareăîşi 
   men inăvalabilitatea. 
5.ăAsisten iiămedicaliăcareăauăsus inutăşiăpromovatăgradulăprincipalăînăprofilulădiplomeiădeălicen /diplomeiădeăabsolvireăa 
   înv mântuluiăsuperiorădeăscurt ădurat ,ăob inut ăulterior,ăpotăfiăpromova iălaăgradulăprincipalădup ăîndeplinireaăcondi iei 
   deăvechimeădeă3ăaniăînăfunc iaădeăasistentămedicalăcuă(S)ăsauăcuă(SSD). 
6.ăReglement rileădeălaăpct.ă5ăseăaplic ăşiăfunc iilorănominalizateălaăpct.ă1ăşiă2. 
 
 
77.ăOperatorăregistratorădeăurgen ăă- diplom ădeăstudiiămediiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 4 ani vechime în specialitate, 
    principal                        - cursăorganizatăconformăordinuluiăministruluiăs n t iiăăăădinăcareăcelăpu inăunăanăîn 
                                     privindăînfiin areaăŞcoliiădeăAmbulan ieriăînăcadrulăăăăăăăăcadrulăserviciilorădeăambulan  
                                     Sta ieiădeăSalvareăaăMunicipiuluiăBucureşti,ăactual 
                                     Serviciulădeăambulan ăBucureşti-Ilfov,ăprecumăşiăîn 
                                     alteăserviciiăjude eneădeăambulan ăacreditateăprin 
                                     ordinăalăministruluiăs n t ii 
                                     - examenăpentruăob inereaăgraduluiădeăprincipal 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
78.ăOperatorăregistratorădeăurgen ăă- diplom ădeăstudiiămediiăşiăcertificatădeăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
                                     radiotelefonist sau telefonist 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
79.ăOperatorăregistratorădeăurgen ăă- diplom ădeăstudiiămediiăşiăcertificatăde 
    debutant                         radiotelefonist sau telefonist 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
III. Personal auxiliar sanitar 
 
80.ăInfirmier ,ăagentăDDDăăăăăăăăăăăă- şcoal ăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în activitate 
                                     - cursădeăinfirmiereăorganizatădeăOrdinulăAsisten ilor 
                                     MedicaliăGeneralişti,ăMoaşelorăşiăAsisten ilorăMedicali 
                                     din România 
                                     sau 
                                     - cursădeăinfirmiereăorganizatădeăfurnizoriăautoriza iăde 
                                     MinisterulăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSocialeăcu 
                                     aprobareaăMinisteruluiăS n t iiă- Direc iaăgeneral  
                                     resurseăumaneăşiăcertificare 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
81.ăInfirmier ,ăagentăDDD;ădebutantăă- şcoal ăgeneral  
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
82.ăBrancardier,ăb iaş,ăn molar,ăăăăă- şcoal ăgeneral  
    sp l toreas ,ăîngrijitoareăăăăăăă- concurs pentru ocuparea postului 
 
83.ăAmbulan ierăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeăbacalaureată(2)ăăăăăă                        - 6ăaniăvechimeăcaăşofer 
                                     - permisădeăconducereăpentruăşoferăprofesionistăvalabilăăăăă(conduc torăauto)ăprofesionist 
                                     pentruăautovehiculeădinăcategoriileăBăşiăC                  şiăcelăpu inăunăanăcaăşofer 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăcursuluiădeăambulan ierăconformăăăăautosanitar ăI 
                                     ordinuluiăministruluiăs n t iiăprivindăînfiin area 
                                     ŞcoliiădeăAmbulan ieriăînăcadrulăSta ieiădeăSalvareăa 
                                     MunicipiuluiăBucureşti,ăactualăServiciulădeăambulan  
                                     Bucureşti-Ilfov,ăprecumăşiăînăalteăserviciiăjude eneăde 



                                     ambulan ăacreditateăprinăordinăalăministruluiăs n t ii 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
                                     sau                                                       - 6 ani vechime ca motorist, 
                                     - diplom ădeăbacalaureată(2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăămarinarăsauăconduc torăde 
                                     - certificat de calificare                                  şalup ăşiăcelăpu inăunăan 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăcursuluiădeăambulan ierăconformăăăăvechimeăcaămotorist,ămarinar 
                                     ordinuluiăministruluiăs n t iiăprivindăînfiin areaăăăăăăăă peăşalup ămedical ăsau 
                                     ŞcoliiădeăAmbulan ieriăînăcadrulăSta ieiădeăSalvareăaăăăăăăăconduc torădeăşalup ămedical  
                                     MunicipiuluiăBucureşti,ăactualăServiciulădeăambulan  
                                     Bucureşti-Ilfov,ăprecumăşiăînăalteăserviciiăjude eneăde 
                                     ambulan ăacreditateăprinăordinăalăministruluiăs n t ii 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
84.ăŞoferăautosanitar ăIăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeăbacalaureată(2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6ăaniăvechimeăcaăşofer 
                                     - permisădeăconducereăpentruăşoferăprofesionistăvalabilăăăăă(conduc torăauto)ăprofesionist 
                                     pentruăautovehiculeădinăcategoriileăBăşiăCăăăăăăăăăăăăăăăăăăsauă3ăaniăcaăşofer 
                                     - concursăpentruăocupareaăpostuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăautosanitar ăII 
 
85.ăŞoferăautosanitar ăIIăăăăăăăăăăăă- diplom ădeăbacalaureată(2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3ăaniăvechimeăcaăşofer 
                                     - permisădeăconducereăpentruăşoferăprofesionistăvalabilăăăăă(conduc torăauto)ăprofesionist 
                                     pentru autovehiculeădinăcategoriileăBăşiăC 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
86.ăŞoferăautosanitar ăIIIăăăăăăăăăăă- permisădeăconducereăpentruăşoferăprofesionistăvalabil 
                                     pentru autovehicule dinăcategoriileăBăşiăC 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
NOTE: 
1.ăSeăaplic ăniveleleăIăşiăIIăpentruăsalarizareaăşoferilorăautosanitarelorădinăserviciileădeăambulan ăjude eneăşiăal 
   municipiuluiăBucureşti,ăiarăniveleleădeăsalarizareăIIăşiăIII,ăşoferilorăautosanitarelorădinăalteăunit iăsanitare. 
2.ăNumaiăpentruăocupareaăfunc iilorărespectiveădinăcadrulăserviciilorădeăambulan ăulteriorăintr riiăînăvigoareăa 
   Legii-cadru nr. 330/2009. 
3.ăActeleădeăstudiiăpeăbazaăc roraăpersoaneleărespectiveăauăocupatăfunc iileădeălaăpozi iileă83-85, cu respectarea 
   prevederilorălegale,ăpân ălaădataăprezentelorăcriterii,ăsuntăşiăr mânăvalabileăpentruăocupareaăînăcontinuareăa 
   func iilorărespective. 
4.ăNivelulădeăstudiiămediiă(M)ăpentruăfunc iileădeăambulan ierăşiăşoferăautosanitar ăIăşiăIIădinăcadrulăserviciilor 
   deăambulan ăseăutilizeaz ănumaiăpentruăpromovareaăpersoanelorăîncadrateăulteriorăintr riiăînăvigoareăaăLegii-cadru 
   nr. 330/2009, cu modific rileăulterioare. 
 
IV.ăPersonalulădinăunit ileădeăcercetareăştiin ific ăşiădezvoltareătehnologic  
 
Cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 
 
A.ăFunc iiădeăexecu ieăpeăgradeăprofesionale 
 
1.ăCercet torăştiin ificăIăăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 9 ani vechime în activitatea de 
                                     - medicăprimar,ăfarmacistăprimară(3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăcercetareăşiătitlulăştiin ific 
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,          de doctor 
                                     logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal      sau 
                                     - expertăînăfizic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 9ăaniăvechimeăînăînv mântul 
                                     sauăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăsuperiorăşiătitlulăştiin ific 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                          de doctor 
                                                                                               - 15 ani vechime în profilul 
                                                                                                 postului 
 
2.ăCercet torăştiin ificăIIăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 8 ani vechime în activitatea de 
                                     - medicăprimar,ăfarmacistăprimară(3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăcercetareăşiătitlulăştiin ific 
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,          de doctor 
                                     logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal      sau 
                                     - expertăînăfizic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 8ăaniăvechimeăînăînv mântul 
                                     - concursăpentruăocupareaăpostuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăsuperiorăşiătitlulăştiin ific 
                                                                                                 de doctor 
                                                                                               sau 
                                                                                               - 12 ani vechime în profilul 
                                                                                                 postului 
 
3.ăCercet torăştiin ificăIIIăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 ani vechime în activitatea de 
                                     - medic specialist sau farmacist specialist (3)             cercetare 
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,        sau 
                                     logoped,ăsociolog,ăexpertăînăfizic ămedical ,ăăăăăăăăăăăăă- 6ăaniăvechimeăînăînv mântul 
                                     asistent medical etc.                                       superior 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        sau 
                                                                                               - 4 ani vechime pentru persoanele 
                                                                                                 careăde inătitlulăştiin ificăde 
                                                                                                 doctorăşiăprovinădin 
                                                                                                 înv mântulăsuperiorăoriădin 
                                                                                                 domeniulăcercet rii 
                                                                                               sau 
                                                                                               - 10 ani vechime în profilul 
                                                                                                 postului 
                                                                                               sau 



                                                                                               - 8 ani vechime pentru persoanele 
                                                                                                 careăde inătitlulăştiin ificăde 
                                                                                                 doctorăşiăprovinădinăafara 
                                                                                                 înv mântuluiăsuperiorăsauăal 
                                                                                                 cercet rii 
 
4.ăCercet torăştiin ificăă           - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 ani vechime în activitatea de 
                                     - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin      cercetare 
                                     ordin al ministruluiăs n t ii,ăînăultimulăanădeăăăăăăăăăăsau 
                                     reziden iatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2ăaniăvechimeăînăînv mântul 
                                     - biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician           superior 
                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent            sau 
                                     medical etc.                                              - 4 ani vechime în profilul 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                          postului 
 
5.ăAsistentădeăcercetareăştiin ific ă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- un an vechime în activitate 
                                     - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin 
                                     ordinăalăministruluiăs n t ii 
                                     - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician 
                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent 
                                     medical etc. 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
6.ăAsistentădeăcercetareăştiin ific ă- diplom ădeălicen ăîn specialitate 
   stagiar                           - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin 
                                     ordinăalăministruluiăs n t ii 
                                     - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician 
                                     medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent 
                                     medical etc. 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
B.ăFunc iiădeăexecu ieăauxiliareădinăactivitateaădeăcercetareăştiin ific ,ăpeătrepteăprofesionale 
 
7. Asistent I                        - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăăăăăăăă- 4 ani vechime în activitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
8. Asistent II                       - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăăăăăăăă- un an vechime în activitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
9. Asistent stagiar                  - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostliceal 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
NOTE: 
1.ăFunc iileădinăprezentaăanex ăseăechivaleaz ăcuăfunc iileăprev zuteăînăLegea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 
   cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Ordinuluiăministruluiăeduca ieiăşiăcercet riiănr.ă4.399/2005 pentru echivalarea 
   func iilorăşi gradelor de cercetare-dezvoltareădobânditeăanteriorăintr riiăînăvigoareăaăLegii nr. 319/2003 privind Statutul 
   personalului de cercetare-dezvoltare,ăcuăfunc iileăcorespunz toareăgradelorăprofesionaleădeăcercetare-dezvoltare stabilite 
   prin Legea nr. 319/2003,ăelaboratăînăbazaăprevederilorăart.ă19ădinălegeaămaiăsusămen ionat . 
2.ăAngajareaăşiăpromovareaăpersonaluluiădinăstructurileădeăcercetareămedical ăşiăfarmaceutic ăseăfacănumaiăcuăavizul 
   conduceriiăAcademieiădeăŞtiin eăMedicale. 
3.ăSeăaplic ănumaiăpentruăfunc iileădinăactivitateaădeăcercetareăştiin ific ămedical ăclinic ăşiădeămedicin ăpreventiv . 
 
V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare,ăinvesti ii,ăresurseăumane, 
   salarizareăşiăcontencios 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
Nr.ăăăăăăăăăăFunc iaăăăăăăăăăăăăăăăăăăStudiiăşiăcriteriiălaăangajareăşiăpromovareăăăăăăăăăăăăăăăăVechimeaăminim ăînăspecialitate 
crt.   (gradul sau treapta 
          profesional ) 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
  0            1                                          2                                                      3 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
A.ă Func iiă dină activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, 
salarizare, 
   contenciosăşiăinvesti ii 
 
a)ăFunc iiădeăexecu ieăpeăgradeăprofesionale 
 
1. Auditor gradul I                  - diplom ădeălicen ăăăăăăăă                              - 4 ani vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
2. Auditor gradul II                 - diplom ădeălicen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- un an vechime în specialitate 



                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
3. Consilier, expert, inspector de   - diplom ădeălicen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
   specialitate, referent de         - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate 
   specialitate, gradul I 
 
4. Referent de specialitate,         - diplom ădeălicen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
   inspector de specialitate,        - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate 
   consilier, expert, gradul II 
 
5. Referent de specialitate,         - diplom ădeălicen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
   inspector de specialitate,        - concurs pentru ocuparea postului 
   consilier, expert; gradul III 
 
6. Consilier, expert, inspector de   - diplom ădeălicen  
   specialitate, referent de         - concurs pentru ocuparea postului 
   specialitate, debutant 
 
7. Inginer, economist; specialist IA - diplom ădeălicen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate 
 
8. Inginer, economist; gradul I      - diplom ădeălicen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate 
 
9. Inginer, economist; gradul II     - diplom ădeălicen ăăăăăăăă                              - 6 luni vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
10. Inginer, economist; debutant     - diplom ădeălicen  
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
11. Referent, subinginer,            - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
    tehnician-economist,ăăăăăăăăăăăăăscurt ădurat ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăspecialitate 
    conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului 
    arhivist; I 
 
 
12. Referent, subinginer,            - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
    tehnician-economist,ăăăăăăăăăăăăăscurt ădurat ăîn specialitate                               specialitate 
    conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului 
    arhivist; II 
 
13. Referent, subinginer,            - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
    tehnician-economist,ăăăăăăăăăăăăăscurt ădurat ăînăspecialitate 
    conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului 
    arhivist; III 
 
14. Referent, subinginer,            - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperior de 
    tehnician-economist,ăăăăăăăăăăăăăscurt ădurat ăînăspecialitate 
    conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului 
    arhivist; debutant 
 
b)ăFunc iiădeăexecu ieăpeăgradeăprofesionaleădinăserviciileădeăcontencios 
 
15. Consilier juridic gradul IA      - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate 
 
16. Consilier juridic gradul I       - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate 
 
17. Consilier juridic gradul II      - diplom ădeălicen ăînăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        - 6 luni vechime în specialitate 
 
18. Consilier juridic debutant       - diplom ădeălicen ăînăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
c)ăFunc iiădeăexecu ieăpeătrepteăprofesionale 
 
19. Tehnician, merceolog, contabil,  - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
    referent; IA                     de specialitate                                             specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
                                     sau 
 
    tehnician IA                     - muncitori categoriile 5-6                               - 7 ani vechime în meserie 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
20. Tehnician, merceolog, contabil,  - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealădeăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
    referent; I                      specialitate                                                specialitate 
                                     sau 



                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
                                     sau 
    tehnician I                      - muncitori categoriile 4-5                               - 4 ani vechime în meserie 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
21. Tehnician, merceolog, contabil,  - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealădeăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
    referent; II                     specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
                                     sau 
    tehnician II                     - muncitori categoriile 2-3                               - un an vechime în meserie 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
22. Tehnician, merceolog, contabil   - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăde 
    referent; debutant               specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
NOT : 
Acteleădeăstudiiăpeăbazaăc roraăpersoaneleărespectiveăauăocupatăfunc iileădeălaăpozi iileă19-22, cu respectarea prevederilor 
legale,ăpân ălaădataăprezentelorăcriterii,ăsuntăşiăr mânăvalabileăpentruăocupareaăînăcontinuareăaăfunc iilorărespective. 
 
B.ăCompartimenteădeăinformatic  
 
a)ăFunc iiădeăexecu ieăpeăgrade profesionale 
 
1. Analist, programator, inginer de  - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
   sistem; IA                        - concurs pentru ocuparea postului                          activitatea de informatic  
 
2. Analist, programator, inginer de  - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
   sistem; I                         - concursăpentruăocupareaăpostuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăactivitateaădeăinformatic  
 
3. Analist, programator, inginer de  - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în activitatea 
   sistem; II                        - concursăpentruăocupareaăpostuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăădeăinformatic  
 
4. Analist, programator, inginer de  - diplom ădeălicen ăînăspecialitate 
   sistem; debutant                  - concurs pentru ocuparea postului 
 
5. Informatician, conductor          - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluni vechime în 
   tehnic;ăIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăscurt ădurat ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
6. Informatician, conductor          - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
   tehnic;ăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăscurt ădurat ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
7. Informatician, conductor          - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
   tehnic;ăIIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăscurt ădurat ăînăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
8. Informatician, conductor          - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorăde 
   tehnic;ădebutantăăăăăăăăăăăăăăăăăăscurt ădurat ăînăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
b)ăFunc iiădeăexecu ie pe trepte profesionale 
 
9. Analist (programator) ajutor IA   - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     sau                                                         activitateaăinformatic  
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
10. Analist (programator) ajutor I   - diplom ădeăabsolvireăa înv mântuluiăpostlicealăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     sauăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăactivitateaăinformatic  
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
11. Analist (programator) ajutor II  - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăăăăăăăă- 6 luni vechime în activitatea 
                                     sau                                                          informatic  
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
12. Analist (programator) debutant   - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostliceal 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 



13. Operator, controlor date; I      - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântului postliceal        - 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     sau                                                         activitate 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
14. Operator, controlor date; II     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     sau                                                         activitate 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
15. Operator, controlor date; III    - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăăăăăăăă- 6 luni vechime în activitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
16. Operator, controlor date;        - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostliceal 
    debutant                         sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ,ăgospod rire,ăîntre inereă- repara iiăşiădeădeservire 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
Nr.ăăăăăăăăăăFunc iaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                              Vechimeaăminim ăînămunc  
crt.ăă(treaptaăprofesional )ăăăăăăăăăăăăăăStudiiăşiăcriteriiălaăangajareăşiăpromovareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăsauăînăspecialitate 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
 0             1                                             2                                                      3 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
 
a)ăFunc iiădeăexecu ieăpeătrepteăprofesionale 
 
1. Administrator I                   - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăăăăăăăă- 4 ani vechime în activitate 
                                     de specialitate economic sau tehnic 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureatăînăprofilăeconomicăsauătehnic 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
2. Administrator II                  - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăăăăăăăă- un an vechime în activitate 
                                     de specialitate economic sau tehnic 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureatăînăprofilăeconomicăsauătehnic 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
3.ăŞefădepozităIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în activitate 
 
4.ăŞefădepozităIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
5. Casier, magaziner; func ionar,ăăăă- diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în activitate 
   arhivar                           sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
6.ăCasier,ămagaziner;ăfunc ionar,ăăăă- diplom ădeăbacalaureat 
   arhivar; debutant                 sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
7. Stenodactilograf,                 - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
   secretar-dactilograf,             - concurs pentru ocuparea postului                          activitate 
   dactilograf; IA 
 
8. Stenodactilograf,                 - diplom ădeăbacalaureatăsauăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în activitate 
   secretar-dactilograf,             - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
   dactilograf I                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
9. Stenodactilograf,                 - diplom ădeăbacalaureatăsau 
   secretar-dactilograf,             - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
   dactilograf debutant              - concurs pentru ocuparea postului 
 
10. Secretar                         - diplom ădeăbacalaureatăsauăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în activitate 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
11. Secretar debutant                - diplom ădeăbacalaureatăsau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 



 
12.ăŞefăforma ieăpaz /pompieriăăăăăăă- diplom ădeăbacalaureatăsau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
13. Portar, paznic, pompier,         - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
    îngrijitor, guard, bufetier,     - concurs pentru ocuparea postului 
    manipulant bunuri, curier 
 
14. Maistru I                        - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiătehniceădeămaiştriăăăăăăă- 3 ani vechime ca maistru 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
15. Maistru II                       - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiătehniceădeămaiştriăăăăăăă- 9 ani vechime în meserie 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
NOT : 
Acteleădeăstudiiăpeăbazaăc roraăpersoaneleărespectiveăauăocupatăfunc iileădeălaăpozi iileă1-15, cu respectarea prevederilor 
legale,ăpân ălaădataăprezentelorăcriterii,ăsuntăşiăr mânăvalabileăpentruăocupareaăînăcontinuareăaăfunc iilorărespective. 
 
b)ăCriteriiădeăstudiiăşiăvechimeăpentruămuncitoriiăcalifica iădinăactivitateaădeăîntre inere-repara ii,ălaboran iădetermin ri 
fizico-chimice, preparatori ser vaccin etc. 
 
16. Muncitor calificat I             - categoria de calificare 5 sau 6 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        - 9 ani vechime în meserie 
 
17. Muncitor calificat II            - categoria de calificare 3 sau 4 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        - 6 ani vechime în meserie 
 
18. Muncitor calificat III           - categoria de calificare 2 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în meserie 
 
19. Muncitor calificat IV            - categoria de calificare 1 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
20. Muncitor necalificat I           - concurs pentru ocuparea postului 
 
21. Muncitor necalificat II          - concurs pentru ocuparea postului 
    - f r ăsporuri 
 
 
c)ăPersonalăoperativăşiămuncitoriăoperativi 
 
22.ăBuc tar,ăcofetar,ăosp tar,ăăăăăăă- nivel de calificare III                                 - 6 ani vechime în meserie 
    agentăcontract riăachizi ii,ăăăăă- concurs pentru ocuparea postului 
    lucr torăcomercialăetc.ăI 
 
23.ăBuc tar,ăcofetar,ăosp tar,ăăăăăăă- nivel de calificare II                                  - 3 ani vechime în meserie 
    agentăcontract riăachizi ii,ăăăăă- concurs pentru ocuparea postului 
    lucr torăcomercialăetc.ăII-III 
 
24.ăBuc tar,ăcofetar,ăosp tar,ăăăăăăă- nivel de calificare I 
    agentăcontract riăachizi ii,ăăăăă- concurs pentru ocuparea postului 
    lucr torăcomercialăetc.ăIV 
 
d) Încadrareaăşoferilorăpeătrepteăprofesionaleăînăfunc ieădeăcapacitateaădeătransportăaăautovehiculului 
 
25.ăŞoferăIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- autovehiculăşiătractorărutierăcuăremorc ,ăăăăăăăăăăăăăăă- 3 ani vechime în activitate 
                                     cuăcapacitateaădeăpesteă2ăt,ăşiăautovehiculădeăăăăăăăăăăăăcaăşofer 
                                     transport de persoane cu peste 8 locuri 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
26.ăŞoferăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   - autovehiculăcuăcapacitateaăpân ălaă2ătăinclusiv 
                                     şiăautovehiculădeătransportădeăpersoaneăcuăpân ăla 
                                     8 locuri inclusiv 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
e)ăMuncitoriăcalifica iă- telefonist 
 
27. Muncitor calificat II            - central ătelefonic ăcuăpesteă400ădeăposturiătelefoniceăă- 6 ani vechime în activitate 
    (telefonist)                     înăfunc ie,ăexclusivăposturileătelefoniceădinăderiva ie 
                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
28. Muncitor calificat III           - central ătelefonic ăcuă50-400 de posturi telefonice     - 3 ani vechime în activitate 
    (telefonist)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăînăfunc ie 
                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
29. Muncitor calificat IV            - central ătelefonic ăcuăpân ălaă50ădeăposturi 
    (telefonist)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăătelefoniceăînăfunc ie 
                                     - certificat de calificare pentru meseria de telefonist 



                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
NOT : 
Încadrareaăpeăfunc iileădeămuncitoriădeălaăpozi iileă16-24 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare 
meserie, careăconfer ădreptulăexercit riiămeserieiăînăcareăs-auăpreg tit. 
Categoriileădeăcalificareăceăpotăfiăutilizateăpentruăfiecareămeserieăsuntăceleăprev zuteăînăIndicatorulăTarifarăde 
Calificare (ITC). 
Pentruăcelelalteăcategoriiădeămuncitoriăîncadra iăpotrivităprevederilorăITCăînăvigoareăseăvaărespectaăechivalarea 
categoriilor de calificare cu treptele profesionale. 
Şoferiiătrebuieăs ăposedeăpermisădeăconducereăpentruăşoferăprofesionistăsauădiplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiămediu 
ori profesional de specialitate. 
 
VII.ăFunc iiădeăspecialitateădinăalteăsectoareădeăactivitateăcareăseăutilizeaz ăînăunit ileăsanitareăpublice 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
Nr.ăăăăăăăăăăăăăăFunc iaăăăăăăăăăăăăăăăăăăStudiiăşiăcriteriiălaăangajareăşiăpromovareăăăăăăăăăăăVechimeaăminim ăînămunc  
crt.ă(gradulăsauătreaptaăprofesional )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              sau în specialitate 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
  0               1                                       2                                                3 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
1.ăUnit iădeăcultur  
 
a)ăFunc iiădeăexecu ieăpeăgradeăprofesionale 
 
1.ăDocumentarist,ătraduc tor,ăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
   desenator artistic; gradul I      - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate 
 
 
2.ăDocumentarist,ătraduc tor,ăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitate                      - 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
   desenator artistic; gradul II     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate 
 
3.ăDocumentarist,ătraduc tor,ăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăă          - 6 luni vechime în specialitate 
   desenator artistic; gradul III    - concurs pentru ocuparea postului 
 
4.ăDocumentarist,ătraduc tor,ăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitate 
   desenator artistic; debutant      - concurs pentru ocuparea postului 
 
5. Bibliotecar gradul IA             - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate 
 
6. Bibliotecar gradul I              - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate 
 
7. Bibliotecar gradul II             - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
8. Bibliotecar debutant              - diplom ădeălicen ăînăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
9. Bibliotecar,                      - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
   bibliotecar-arhivist              scurt ădurat ădeăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăspecialitate 
   gradul I                          - concurs pentru ocuparea postului 
 
 
10. Bibliotecar,                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 3 aniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
    bibliotecar-arhivistăăăăăăăăăăăăăscurt ădurat ădeăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăspecialitate 
    gradul II                        - concurs pentru ocuparea postului 
 
 
11. Bibliotecar,                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
    bibliotecar-arhivistăăăăăăăăăăăăăscurt ădurat ădeăspecialitate 
    gradul III                       - concurs pentru ocuparea postului 
 
12. Bibliotecar,                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorăde 
    bibliotecar-arhivistăăăăăăăăăăăăăscurt ădurat ădeăspecialitate 
    debutant                         - concurs pentru ocuparea postului 
 
b)ăFunc iiădeăexecu ieăpeătrepteăprofesionale 
 
13. Bibliotecar treapta I            - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealădeăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     specialitate                                              activitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
14. Bibliotecar treapta II           - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealădeăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     specialitate                                              activitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
15. Bibliotecar treapta III          - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealădeăăăăă- 6 luni vechime în activitate 



                                     specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
16. Bibliotecar debutant             - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăde 
                                     specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
17. Bibliotecar, treapta IA          - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        activitate 
 
18. Bibliotecar, treapta I           - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        activitate 
 
19. Bibliotecar, treapta II          - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în activitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
20. Bibliotecar, debutant            - diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
21. Fotograf, laborant foto;         - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
    treapta IA                       sau                                                       activitate 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
22. Fotograf, laborant foto;         - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
    treapta I                        sau                                                       activitate 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
23. Fotograf, laborant foto;         - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în activitate 
    treapta II                       sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
24. Fotograf, laborant foto;         - diplom ădeăbacalaureat 
    debutant                         sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
25. Garderobier                      - diplom ădeăbacalaureat 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiăgenerale 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
2.ăNaviga ie 
 
1.ăC pitanăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 ani vechime în activitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
2.ăOfi erăpunteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeăbacalaureat 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
3.ăOfi erămecanic,ăofi erăăăăăăăăăăăă- diplom ădeăbacalaureat 
   electrician                       - concurs pentru ocuparea postului 
 
4.ăConduc torăşalup ăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeăbacalaureatăsauădiplom  de absolvire         - un an vechime în activitate 
                                     aăşcoliiăgenerale 
                                     - certificatădeăcapacitateăşiăcertificatădeăcalificare 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
5. Motorist, marinar                 - diplom ădeăbacalaureatăsauădiplom ădeăabsolvireăăăăăăăăă- 6 luni vechime în activitate 
                                     aăşcoliiăgeneraleăşiăcertificatădeăcalificare 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
6. Motorist, marinar; debutant       - diplom ădeăbacalaureatăsauădiplom ădeăabsolvire 
                                     aăşcoliiăgeneraleăşiăcertificatădeăcalificare 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
3. Sanitar-veterinar 
 
a)ăFunc iiădeăexecu ieăpeăgradeăprofesionale 
 
1. Medic veterinar gradul I/Medic    - diplom ădeămedicăveterinarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
   primar veterinar                  - examen de medic primar veterinar                        specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
2. Medic veterinar gradul II         - diplom ădeămedicăveterinarăăăăăăăăăăăăăă                - 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate 
 
3. Medic veterinar gradul III        - diplom ădeămedicăveterinarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 



 
4. Medic veterinar debutant          - diplom ădeămedicăveterinar 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
5. Asistent veterinar IA (SSD)       - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorăăăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     deăscurt ădurat ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
6. Asistent veterinar I (SSD)        - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorăăăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     deăscurt ădurat ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
7. Asistent veterinar II (SSD)       - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
                                     de scurt ădurat ăînăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
8. Asistent veterinar debutant       - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperior 
   (SSD)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăădeăscurt ădurat ăînăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
b)ăFunc iiădeăexecu ieăpeătrepteăprofesionale 
 
9. Tehnician; asistent veterinar IA  - diplom ădeăşcoal ăpostliceal ăînăspecialitateăăăăăăăăăăă- 6ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     sau                                                       specialitate 
                                     - diplom ădeăstudiiămediiădeăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
10. Tehnician; asistent veterinar I  - diplom ădeăşcoal ăpostliceal ădeăspecialitateăăăăăăăăăăă- 3ăaniăşiă6ăluniăvechimeăîn 
                                     sau                                                       specialitate 
                                     - diplom ădeăstudiiămediiădeăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
11. Tehnician; asistent veterinar II - diplom ădeăşcoal ăpostliceal ădeăspecialitateăăăăăăăăăăă- 6 luni vechime în specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăstudiiămediiădeăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
12. Tehnician, asistent veterinar;   - diplom ădeăşcoal ăpostliceal ădeăspecialitate 
    debutant                         sau 
                                     - diplom ădeăstudiiămediiădeăspecialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
VIII.ăCriteriiădeăstudiiăşiăvechimeăpentruăfunc iiădeăconducere 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
Nr.ăăăăăăăăăăăăăăFunc iaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCriteriiădeăstudiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăVechimeaăminim ăînăspecialitate 
crt. 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
  0               1                                       2                                                3 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─ 
 
A.ăUnit ileăsanitareăpublice*) 
--------- 
    *)ăNuăseăutilizeaz ăpentruăfunc iileădeăconducereăcareăfacăparte din comitetul director al spitalelor. 
 
1. Director general                  - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
2. Director general adjunct,         - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime în specialitate 
   director, director executiv       - concurs pentru ocuparea postului 
 
3. Director resurse umane            - diplom ădeălicen ăînăspecialitate                      - 5 ani vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
4.ăDirectorăadjunctăştiin ificăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime în specialitate 
                                     - cercet torăştiin ificăgradeleăI,ăIIăsauăIII 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
5. Director adjunct                  - diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
6.ăMedicăşefă(ambulatorădeăăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime în specialitate 
   specialitate, centru medical,     - medic primar sau specialist 
   centruădeăexcelen ,ăcentruădeăăăă- concurs pentru ocuparea postului 
   s n tateămultifunc ional,ăunit i 
   f r ăpersonalitateăjuridic ) 
 
7. Medic (farmacist, biolog,         - conform prevederilor Ordinului ministruluiăs n t ii 



   biochimist,ăchimist,ăpsiholog)ăăăăşiăfamilieiănr. 698/2001 pentru aprobarea unor 
   şefăsec ie,ăşefălaboratorăşiăăăăăămetodologiiăprivindăangajarea,ătransferareaăşiădetaşarea 
   alteleăsimilare,ăşefăserviciuăăăăămedicilor,ăfarmaciştilor,ăbiologilor,ăbiochimiştilorăşi 
   medicin ălegal ăşiăanatomieăăăăăăăchimiştilor,ăprecumăşiăaăaltuiăpersonalădeăspecialitate 
   patologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăcuăstudiiăsuperioareădinăunit ileăsanitareăpublice, 
                                     cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
                                     sau 
                                     - conformăprevederilorăOrdinuluiăministruluiăs n t ii 
                                     publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
                                     organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea 
                                     func ieiădeăşefădeăsec ie,ăşefădeălaborator sauăşefăde 
                                     serviciuădinăunit ileăsanitareăpublice 
 
8.ăAsistentămedicalăşefăpeăunitateăăă- diplom ădeălicen ăînădomeniulămedicalăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5ăaniăvechimeăînăfunc iaăde 
                                     sau                                                       asistent medical 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorăde 
                                     scurt ădurat ăînădomeniulămedical 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
9.ăAsistentămedicalăşefăambulatorăăăă- diplom ădeălicen ăînădomeniulămedicalăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3ăaniăvechimeăînăfunc iaăde 
   de specialitate, centru medical,                                                            asistent medical 
   centruădeăexcelen ,ăcentruădeăăăăsau 
   s n tateămultifunc ional,ăşefăăăăă- diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 5ăaniăvechimeăînăfunc iaăde 
   sec ie,ăşefălaboratorăetc.ăăăăăăăăscurt ădurat ăînădomeniul medical                         asistent medical 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăşcoal ăsanitar ăpostliceal  
                                     - suntăasisten iămedicaliăprincipali 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
NOT : 
Acteleădeăstudiiăpeăbazaăc roraăpersoaneleărespectiveăauăocupatăfunc iileădeălaăpozi iileă8ăşiă9,ăcuărespectareaăprevederilor 
legale,ăpân ălaădataăprezentelorăcriterii,ăsuntăşiăr mânăvalabileăpentruăocupareaăînăcontinuareăaăfunc iilorărespective. 
 
B.ăUnit ileădeăcercetareăştiin ific ămedical  
 
10.ăŞefăsec ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime în specialitate 
                                     - cercet torăştiin ificăgradeleăI,ăIIăşiăIII 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
11.ăŞefălaboratorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 ani vechime în specialitate 
                                     - cercet torăştiin ificăgradeleăI,ăIIăşiăIII 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
C.ăActivitateaăadministrativ ădinăunit ileăsanitare 
 
12. Director adjunct                 - diplom ădeălicen ăînăprofilulăeconomicăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3 ani vechime în specialitatea 
    financiar-contabil               - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite 
 
13. Director adjunct economic        - diplom ăde licen ăînăprofilulăeconomicăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3 ani vechime în specialitatea 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite 
 
14. Contabil-şefăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăprofilul economic                 - 2 ani vechime în specialitatea 
                                     - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite 
 
15.ăŞefăserviciuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitatea serviciului         - 2 ani vechime în specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 3 ani vechime în specialitate 
                                     scurt ădurat ăînăspecialitateaăserviciului 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăînăăăăă- 4 ani vechime în specialitate 
                                     specialitatea serviciului 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 4 ani vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
16.ăŞefăbirouăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateaăbirouluiăăăăăăăăăăăă- 2 ani vechime în specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 3 ani vechime în specialitate 
                                     scurt ădurat ăînăspecialitateaăbiroului 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvire aăînv mântuluiăpostlicealăînăăăăă- 4 ani vechime în specialitate 
                                     specialitatea biroului 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        - 4 ani vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
17.ăŞefăatelierăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăaăînv mântuluiătehnicăăăăăăăăăăăăăă- 2 ani vechime în specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 3 ani vechime în specialitate 
                                     scurt ădurat ăînăspecialitate 
                                     sau 



                                     - diplom ădeăabsolvireăaăşcoliiătehniceădeămaiştriăăăăăăăă- 3 ani vechime în specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom  deăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealădeăăăăă- 3 ani vechime în specialitate 
                                     specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           - 4 ani vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
18.ăŞefălaboratorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăînăspecialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 ani vechime în specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 3 ani vechime în specialitate 
                                     scurt ădurat ăînăspecialitateaălaboratorului 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăînăăăăă- 4 ani vechime în specialitate 
                                     specialitatea laboratorului 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 4 ani vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
19.ăŞefăoficiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen  în specialitate                      - 2 ani vechime în specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorădeăăăăăăă- 3 ani vechime în specialitate 
                                     scurt ădurat ăînăspecialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealăînăăăăă- 4 ani vechime în specialitate 
                                     specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 4 ani vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
20.ăŞefăforma ieămuncitoriăăăăăăăăăăă- diplom ădeălicen ăaăînv mântuluiătehnicăăăăăăăăăăăăăă- 2 ani vechime în specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăsuperiorăde       - 3 ani vechime în specialitate 
                                     scurt ădurat ăînăspecialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăabsolvireăaăînv mântuluiăpostlicealădeăăăăă- 3 ani vechime în specialitate 
                                     specialitate 
                                     sau 
                                     - diplom ădeăbacalaureatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3 ani vechime în specialitate 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
21.ăŞefăechip ămuncitoriăăăăăăăăăăăăă- muncitoriăcalifica iăcategoriileă5,ă6ăsauă7ăăăăăăăăăăăăă- 3 ani vechime în meserie 
                                     - concurs pentru ocuparea postului 
 
NOT : 
Persoaneleăîncadrateăînăunit ileăsanitareăînainteădeăapari iaăprezentelorăcriteriiădeăstudiiăşiăvechime,ăcuărespectarea 
reglement rilorălegale,ăşiăcareănuăîndeplinescăcriteriileăprezentateăvorăputeaăocupaăînăcontinuareăaceleaşiăfunc ii. 
 
*ST* 

 
                                      ------ 


