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Ordin 184 02.02.2018 06.02.2018  
Ordin 755 17.06.2016 30.06.2016  

Ministerul Sănătăţii
ORDIN Nr. 869*)

din 9 iulie 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: Baza de date "EUROLEX"

*) Notă:
Text realizat la G&G CONSULTING, Departamentul juridic (A.Z.)
Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în:
O. Nr. 184/02.02.2018 Publicat în M.Of. Nr. 114/06.02.2018
Articolele care au suferit modificări sunt marcate cu albastru în Cuprins.
Pentru a le vizualiza, selectaţi articolul şi daţi click pe butonul Istoric.

    **) Notă importantă:
    Pentru aplicarea prezentului ordin, a se vedea prevederile art. 4.

    Văzând Referatul comun de aprobare nr. 7.306/2015 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 Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare,
    în scopul aplicării unitare de către unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor 
administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie a dispoziţiilor legale 
referitoare la ocuparea 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,
    în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

    Art. 1 - Se aprobă Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic 
dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de 
laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în
unităţile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 1.
    Art. 2 - Se aprobă Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, 
medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice 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, prevăzută în anexa nr. 2.
    Art. 3 - Se aprobă Metodologia de calcul al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii 
profesionale şi ştiinţifice (proba C), prevăzută în anexa nr. 3.
    Art. 4 - Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a
autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi 
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direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    Art. 5 - Ordinul ministrului sănătăţii 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, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 754 din 27 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice 
alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin se abrogă.
    Art. 6 - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    Art. 7 - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, celelalte structuri din cadrul Ministerului 
Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare direct 
subordonate Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare al căror management a fost transferat la autorităţile 
administraţiei publice locale, precum şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire
dispoziţiile prezentului ordin.
    Art. 8 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii,
Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

    Anexa Nr. 1

METODOLOGIE

privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog,
biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de
compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile

sanitare publice cu paturi

    Anexa Nr. 2

METODOLOGIE

privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist,
biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice 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

    Anexa Nr. 3

METODOLOGIA DE CALCUL
al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (proba C)

Nr.
crt.

Activitatea profesională şi ştiinţifică Punctajul

1.  Rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează 10 puncte

2.  Media la examenul de specialitate *)

3.  Media la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar **)

4.  Doctorat 10 puncte

5.  Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul universităţii de 
medicină şi farmacie sau de Academia de Ştiinţe Medicale la data 
înscrierii la concurs)

5 puncte

6.  A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii *)

7.  Fiecare atestat obţinut 5 puncte

8. Activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de adeverinţă cu totalul 
punctajului înregistrat la colegiul profesional, la care candidatul este 

1/10 puncte din punctajul 
candidatului obţinut prin 
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în evidenţă în ultimii 5 ani programele de educaţie medicală 
continuă, creditate de colegiile 
profesionale (se acordă maximum 
50 de puncte)

9. Activitatea de organizare (minimum un an) ***)
a) manager de spital sau alte instituţii sanitare 3 puncte
b) funcţie de conducere în cadrul direcţiei de sănătate publică 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

3 puncte

c) funcţie de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii sau în alte 
unităţi ale ministerului cu rol de management sanitar sau educaţional 
la nivel naţional

3 puncte

d) şef de secţie 2 puncte
e) şef de dispensar - policlinică 2 puncte
f) competenţă în managementul sanitar sau în conducerea serviciilor 
medicale ori sociale acordate în plus faţă de cele prevăzute la poziţia 
7

4 puncte

10. membru al societăţii/asociaţiei de specialitate 3 puncte

    *) Media obţinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel: în cazul notării de la 0 
la 10 media se adună ca atare; în cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obţinută.
    **) Media obţinută la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar.
    ***) Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.
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