
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

 

ORDIN   

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015 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 a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 

compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în 

unităţile sanitare publice cu paturi 

 

     Văzând Referatul comun de aprobare nr. ..................................al Direcţiei generale 

resurse umane, juridic şi contencios şi al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi 

sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

 

     având în vedere prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărării Guvernului nr. 286/2011, 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, cu modififcările şi completările ulterioare 

 

     în temeiul art. 7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 

 

    ART. I 

    Ordinul  Ministrului Sănătății nr.869/2015 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 a 

funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare 

fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 524 din 4 iulie 2015, se modifică 

după cum urmează: 

   

1. În anexa nr.1 articolul 5, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

 

 „(4) Anunţul de concurs este întocmit de către unitatea sanitară, indiferent de 



subordonare. Instituția are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de 

data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, 

respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a 

concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunţul privind concursul în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe portalul posturi.gov.ro, într-un cotidian 

de largă circulaţie, precum şi la sediul acesteia. Dacă autoritatea sau instituţia publică are 

pagină de internet, afişarea se face şi pe această pagină, la secţiunea special creată în 

acest scop. 

 

(5) Anunţul afişat la sediul şi, după caz, pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei 

publice organizatoare a concursului va cuprinde în mod obligatoriu următoarele 

elemente: 

a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se 

află aceste posturi, precum şi denumirea postului pentru care se organizează concursul; 

b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de 

depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură 

secretariatul comisiei de concurs; 

c) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post; 

d) condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant sau temporar 

vacant (nu se admite îngrădirea participării în funcție de domiciliu, vârstă, sex, religie sau 

de locul de muncă al candidaților, cu excepția ministerelor cu rețea sanitară proprie 

pentru care există reglementări legislative specifice); 

e) pentru funcțiile de șef de secție, șef de laborator, șef de compartiment din unitățile 

sanitare publice fără paturi, precum și pentru funcția de farmacist-șef în unitățile sanitare 

publice cu paturi se pot înscrie numai candidați care au obținut minimum două puncte din 

cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin; 

f) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora; 

g) bibliografia şi, după caz, tematica; 

h) cuantumul taxei de concurs; 

i) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot 

depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în 

care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care 

se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele 

finale.” 

 

2. În anexa nr.1, la articolul 5, după alineatul (5) se introduc patru alineate noi, 

alineatele (6) - (9), cu următorul cuprins: 

„ (6) Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului prezentate la alin. 

(5) se menţin la locul de afişare şi, după caz, pe pagina de internet a unității sanitare 

publice organizatoare până la finalizarea concursului. 

 



 (7) Anunţul publicat în presa scrisă şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va 

conţine: denumirea postului, nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor 

necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora şi locul de 

desfăşurare a acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de 

concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs. 

 

 (8) Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale 

şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, 

se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: 

posturi@gov.ro, în termenele prevăzute la alin. (4). 

 

 (9) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau 

desfăşurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la 

alin. (4).” 

 

3. În anexa nr.1, la articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

„ Art. 18 - (1) Anunţul de examen/concurs întocmit de unitatea sanitară, indiferent de 

subordonare, va fi dat publicităţii simultan în Monitorul Oficial al României, Partea a III-

a, pe portalul posturi.gov.ro, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul 

unităţii sanitare. Dacă unitatea sanitară are pagină de internet, afişarea se face şi pe 

această pagină, la secţiunea special creată în acest scop.” 

 

 

ART. II 

    Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, direcţiile cu atribuţii din cadrul 

Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a 

autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară 

proprie, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

ART. III 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII 

 

VLAD VASILE VOICULESCU 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

 

DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE, JURIDIC ȘI CONTENCIOS 

                    

              APROB 

           p. MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 

                 SECRETAR GENERAL 

                                  LIVIA STAN 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 În vederea sigurării unei mai bune transparenţe pentru concursurile de 

ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante de medici, medici dentişti, 

farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti din unităţile sanitare publice, precum şi 

pentru a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din 

unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile 

sanitare publice cu paturi, am întocmit alăturat proiectul de Ordin pentru 

modificarea şi completarea Ordinului MS nr. 869/2015. 

 

 În cazul în care sunteţi de accord cu modificările aduse, proiectul va fi postat 

pe site-ul  Ministerului Sănătăţii pentru transparenţă decizională. 
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