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SE APROBĂ 
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 

 
NICOLAE BĂNICIOIU 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 

 În ultimii ani, sistemul sanitar românesc s-a confruntat cu o migrație crescută a medicilor 
specialiști în diverse state membre ale Uniunii Europene iar la concursurile organizate pentru 
ocuparea funcțiilor de șef secție, șef laborator sau șef serviciu din unitățile sanitare s-a 
constatat o prezentare slabă la concurs a persoanelor care să îndeplinească toate criteriile 
necesare promovării acestor concursuri sau examene. 
 Întrucât contractul de administrare se încheie la numirea în funcția de șef de secție, de 
laborator şi de serviciu medical pe o perioadă de 3 ani, considerăm oportun ca această 
perioadă să fie corelată cu o perioadă de timp corespunzătoare de 3 ani și pentru sancțiunea 
aplicabilă de către unitatea sanitară angajatoare sau de către Colegiul medicilor din România. 
 Totodată, având în vedere faptul că dispoziția normativă se regăsește și în cuprinsul 
Ordinului ministrului sănătății nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind 
angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi 
chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare 
publice, se impune abrogarea acestei prevederi care este căzută în desuetudine. 
 Față de cele de mai sus, vă supunem atenției proiectul de Ordin pentru modificarea 
anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de 
secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice și pentru 
abrogarea alineatului (2) de la articolul 12 din anexa la Ordinul ministrului sănătății şi 
familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea 
şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi 
a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice, pe 
care vă rugăm să-l aprobaţi. 
 

 
 Cu stimă, 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Dr. Sorin Luca 

 

 
                                                                                              Manager public Monica Isăilă  

Tel:  0213072 575; Fax:  0213072 567 
E-mail: monica.isaila@ms.ro 
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Inițiator: 
 
Direcţia Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică: Director general  
Dr. Sorin Luca 
 
Data.........................................                            Semnătura......................................... 
 

STRUCTURA DATA SEMNĂTURA 

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI UNITĂŢI 
SANITARE           

Director, 

Doina TĂNASE 

  

DIRECŢIA GENERALĂ, RESURSE UMANE, JURIDIC 
ȘI CONTENCIOS  

Director general, 

Consilier juridic Ionuț IAVOR 

Director general adjunct, 

Marilena CHIVU 

Șef birou, 

Consilier juridic Cornel BĂDICU 

  

Secretar de Stat 

Dorel SĂNDESC 

  

Secretar de Stat 

Francisk Iulian CHIRIAC 

  

Secretar de Stat 

Alin Iulian ȚUCMEANU 

  

Subsecretar de Stat 

Răzvan Teohari VULCĂNESCU 

  

Secretar general 

Florin Gabriel PUȘCĂU    
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