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Monitorul Oficial nr. 0419 din 23 Iunie 2010 
Actul nr. 497 din 26 Mai 2010 
Emitent: Guvernul României 

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor 
vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin 
examen a personalului contractual din sistemul sanitar 
 

 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 497 /2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăsurare 

a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi 

stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen 

a personalului contractual din sistemul sanitar 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăsurare a concursului şi a examenului pentru 

ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale          Începând cu data de 01.01.2010 ca urmare a intrării în vigoare a 

Legii - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice au fost abrogate prevederile legale privind 

încadrarea şi promovarea personalului contractual. 

Potrivit art. 12 din anexa nr. II la Legea nr. 330/2009  

“Angajarea, promovarea şi avansarea personalului contractual pe 

funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradaţii se fac potrivit 

prevederilor din statute sau alte reglementări proprii sau, în cazul 

în care nu există o reglementare proprie, se aplică prevederile art. 

7 şi 8 din anexa nr. I.” 

 În temeiul dispoziţiilor speciale - art. 184, 183, 111, şi 179 din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare au fost elaborate şi 

aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătăţii metodologii specifice 

pentru ocuparea unor categorii posturi, după cum urmează: 

Ordinul nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei 

de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile 

sanitare publice  

Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele 

publice  

Ordinul 937/2007 privind aprobarea Normelor de organizare şi 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager 

general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al 

municipiului Bucureşti  

Ordinul nr. 1625/ 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru 

ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din serviciile de 
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ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti  

Ordinul nr. 493/2008 privind aprobarea Normelor de organizare 

şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, 

persoană fizică, din spitalele publice 

Potrivit art. 4 alin.(1) pct. 24 din Hotărârea de Guvern 

nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Sănătăţii metodologia privind angajarea, transferarea şi detaşarea 

medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biochimiştilor, 

biologilor şi chimiştilor din unităţile sanitare publice se aprobă 

prin ordin al ministrului sănătăţii;  

Promovarea asistenţilor medicali în treapta/gradul profesional 

principal se face potrivit prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical. 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România colaborează cu Ministerul 

Sănătăţii în vederea elaborării metodologiei şi a tematicilor de 

acordare a gradelor profesionale pentru asistenţi medicali 

generalişti, moaşe şi asistenţi medicali care se aprobă prin ordin 

al ministrului sănătăţii; 

Metodologia prevăzută în prezenta hotărâre se aplică la ocuparea 

posturilor vacante şi temporar vacante de asistent medical pe 

trepte/grade profesionale 

2. Schimbări preconizate                Prin prezenta hotărâre se prevede aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăsurare a concursului şi a examenului pentru 

ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi 

stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale la promovare prin examen a personalului contractual 

din sistemul sanitar. 

Se exceptează de la prevederile prezentului act normativ funcţiile 

pentru care modalitatea de ocupare a posturilor vacante si 

temporar vacante precum şi promovarea în funcţii, grade şi trepte 

profesionale este reglementată prin ordin al ministrului sănătăţii.  

3. Alte informaţii  Criteriilor specifice de studii şi vechime privind angajarea şi 

promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului 

din unităţile sanitare publice în baza prevederilor din Nota la 

anexa II/2 din Legea-cadrunr.330/2009 - Reglementări specifice 

domeniului sănătate pct.4(2) se  stabilesc prin ordin al ministrului 

sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale 

contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. 

Proiectul de ordin a fost transmis spre consultare organizaţiilor 

sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de 

ramură sanitară, afişat pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi urmează 

să fie aprobat de conducerea Ministerului Sănătăţii. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio economic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic     Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul. 

3. Impactul social                      Nu este cazul. 

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

     Nu este cazul.                          

Indicatori Anul curent Urmatorii 4 ani Media 5 ani 

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 actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Proiecte de acte normative suplimentare                       Nu este cazul. 

2. Compatibilitatea prezentului 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. 

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 actului normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate                     

Nu este cazul 
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2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul actului normativ                         

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, 

în situaţia în care actul 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          

Consiliul Legislativ a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre, prin avizul 

nr.623/19.05.2010. 

 

6. Alte informaţii                   Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării 

actului normativ   

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării actului normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice            

Prezenta hotărâre a fost afişată 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 

prezentului act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente         

    

 

 

 

 

 

2. Alte informaţii                    
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  Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor 

vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar. 

 

 

 

Ministrul sănătăţii 

 

 

Cseke Attila 

 


