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SE APROBĂ 
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 

NICOLAE BĂNICIOIU 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 
 Ordinul ministrului sănătății nr. 698/2001 a suferit numeroase modificări succesive ce l-

au făcut dificil de utilizat şi aplicat. Multiplele modificări de ordin legislativ, precum Legea 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare au 

condus la apariția în cuprinsul acestui ordin a unor neconcordanțe şi interpretări ce impun 

clarificări legislative. In plus noile realități medicale legate de migrația crescută a medicilor 

specialiști în diverse state membre ale Uniunii Europene impun o altă abordare.  

România se confruntă cu un deficit important de medici, doar 2,5 la mia de locuitori, 

sub media europeană de 3,4 şi sub nivelul altor ţări din UE, cu migrația specialiștilor ce a 

ajuns, potrivit celor mai recente date ale CMR, la peste 14000 în intervalul 2007 şi până la 

sfârșitul anului 2013.  

Actuala legislație nu oferă conducerii unităților sanitare publice posibilitatea de a atrage 

specialiști cu experiență şi chiar li se impun limitări de ordin administrativ de către alte entități 

profesionale prin dispoziții necorelate de 9 ani. 

Pentru rezolvarea cu celeritate a acestor neconcordanțe și limitări, s-a impus 

elaborarea unui proiect de act normativ care să vizeze, în principal, următoarele: 

- o metodologie unitară privind organizarea concursurilor de ocupare a 

posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din 

unităţile sanitare publice şi pentru ocuparea funcţiilor de şef secţie, şef laborator 

și şef compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de 

farmacist șef în unitățile sanitare publice cu paturi; 

- o metodologie unitară privind desfăşurarea concursurilor pentru posturile și 

funcțiile mai sus amintite; 

- o metodologia privind calculul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii 

profesionale şi ştiinţifice a candidaților; 

Adoptarea prezentului proiect va sprijini unitățile sanitare în atragerea specialiștilor , 
precum și în organizarea și desfășurarea unor concursuri corecte, transparente pe baza unor 
criterii nediscriminatorii. 
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 Față de cele de mai sus, vă supunem atenției proiectul de Ordin pentru aprobarea 
metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a 
posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 
sanitare publice, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de şef secţie, şef laborator și şef 
compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist șef în 
unitățile sanitare publice cu paturi, pe care vă rugăm să-l aprobaţi în vederea postării pe 
site-ul instituției la rubrica Transparență decizională. 
 
 
 
 Cu deosebită considerație, 
 
 
 
 
 
       DIRECTOR GENERAL,                                         DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, 
               Sorin Luca                                                                         Marilena Chivu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Manager public Monica Isăilă  

Tel:  0213072 575; Fax:  0213072 567 
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Inițiator: 
 
Direcţia Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică: Director general  
Dr. Sorin Luca 
Data.........................................                            Semnătura......................................... 
 
Direcţia Generală, Resurse Umane, Juridic și Contencios:Director general adjunct  
Marilena Chivu 
Data.........................................                            Semnătura......................................... 
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