
NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV  
Hotărâre pentru completarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice 
 
 

SECŢIUNEA A 2-A 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)                                    

1. Descrierea situaţiei actuale        
În baza prevederilor art. art. 26 alin. (4) şi (7) din 
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, a 
fost elaborată Hotărârea de Guvern nr.286/2011 
care a aprobat Regulamentul cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. 
În sistemul sanitar prin OUG nr.144/2008 privind 
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, 
a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor 
şi Asistenţilor Medicali din România este 
reglementat faptul că Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România 
 colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice la 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi 
examenelor pentru asistenţi medicali generalişti, 
moaşe şi asistenţi medicali, desemnează 
reprezentanţi în comisiile pentru concursuri şi 
examene şi elaborează subiectele pentru ocuparea 
posturilor vacante din unităţile sanitare publice. 
Atât Federațiile sindicale cât și Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România au solicitat 



completarea Regulamentului –cadru de organizare 
a concursului/examenului pentru ocuparea 
posturilor vacante astfel încât din comisia de 
concurs să facă parte și reprezentantul organizației 
profesionale. 
De asemenea, exisță situații in care în cadrul inității 
care organizează concursul/examenul de ocupare 
a unui post vacant/temporar vacant șă nu existe 
personal cu pregătirea necesară cară să facă parte 
din comisia de concurs. În această situație este 
necesar ca în Comisia de concurs să păoată fi 
cooptate și personae din afara unității care are 
pregătirea necesară pentru ocuparea postului 
vacant/temporar vacant scos la concurs.   
 

2. Schimbări preconizate                
Prin proiectul de Hotărâre de Guvern se propune 
completarea Comisiei de concurs cu un 
reprezentant al organizaţiei profesionale în 
condiţiile prevăzute de lege și de asemenea, în 
situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există 
specialişti în profilul postului scos la concurs în 
comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din 
afara unităţii. 
 

3. Alte informaţii (**)                 
Nu au fost identificate 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                         

1. Impactul macroeconomic     
Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Nu este cazul 

3. Impactul social                      
 

4. Impactul asupra mediului (***)       
Nu este cazul 

5. Alte informaţii                      Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 4-A 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 
TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

                                                                                                            - mii lei -                           



Indicatori Anul 
curent 

Urmatorii 4 ani Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

  (i) contribuţii de asigurări           

      

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

 (ii) transferuri                

c) bugetul FNUAS, din care: 

  (i) bunuri şi servicii  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 

 

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

      

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

 

 

 

     

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare                   

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 

      



bugetare      

a) de la bugetul de stat     

 b) din bugetul FNUAS  

7. Alte informaţii                              

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN 
VIGOARE            

1. Proiecte de acte normative 
suplimentare                      

  

2. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie             

Nu este cazul 

3. Decizii ale Curţii Europene de 
Justiţie şi alte documente        

Nu este cazul 

4. Evaluarea conformităţii:          Nu este cazul 

Denumirea actului sau 
documentului comunitar, numarul, 
data adoptarii si data publicarii 

Gradul de conformitate 
(se conformeaza/nu se 
conformeaza) 

Comentarii 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente           

Nu este cazul 

 

6. Alte informaţii                   
 

 

SECŢIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 
NORMATIV      

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate                     

Nu este cazul 

 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului 

Nu este cazul 



în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ                         

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative     

 

 

 

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor interministeriale, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

      

Nu este cazul 

 

5. Informaţii privind avizarea de 
către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi    
           

Nu este cazul 

 

6. Alte informaţii                   Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI 
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                                                   

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ   

     

 



2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice             

Proiectul Hotărârii de Guvern va fi afişat pe site-ul 
Ministerului Sănătăţii  

 

3. Alte informaţii                   Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE                                                        

1.Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale 
şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor 
existente         

 

 

 

 

 

 

 

2. Alte informaţii                    

  

  

  

   
 
 
 
 
       Faţă de cele prezentate, supunem Guvernului proiectul de Hotărâre de Guvern 
pentru completarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 
 
 

NICOLAE BĂNICIOIU 



 
 

AVIZǍM FAVORABIL 
 
 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI  MINISTRUL FINANŢELOR 
       PROTECŢIEI SOCIALE              PUBLICE 
 
 
        ROVANA PLUMB                                EUGEN ORLANDO TEODOROVICI                                                                     
 
 
 
 
                            MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 
                                           
                                    ROBERT MARIUS CAZANCIUC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hotărâre 
pentru completarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice 

 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
 

 
ARTICOL UNIC 
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 
1.  La articolul 8 după alineatul (6), se introduc două nou alineate, alin.(7) și (8) cu  
următorul cuprins: 
"(7) Pentru instituțiile publice din sistemul sanitar din comisia de concurs face parte și 
un reprezentant al organizaţiei profesionale în condiţiile prevăzute de lege; 
 (8) În situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există specialişti în profilul postului 
scos la concurs în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii.” 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PRIM-MINISTRU 

VICTOR-VIOREL PONTA 
 

 

 
 
 
 


