
ORDIN nr. 184 din 2 februarie 2018privind modificarea și completarea anexei nr. 1 
la Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor 
privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, 
medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare 
publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de 
compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-
șef în unitățile sanitare publice cu paturi 
EMITENT •  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 6 februarie 2018 
Văzând Referatul de aprobare nr. SP 106 din 1.02.2018 al Centrului de resurse umane 
în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, 
având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și 
ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările 
ulterioare, 
ministrul sănătății emite următorul ordin: 
 
Articolul I 
 
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea 
metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a 
posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din 
unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de 
laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a 
funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 14 iulie 2015, cu modificările 
și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La 
articolul 3, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În 
anunțul de concurs se vor preciza cuantumul normei, profesia, gradul profesional și 
eventualele atestate de studii complementare pe care trebuie să le dețină 
candidații, după cum urmează: 
a) medic medicină generală, medic dentist, respectiv farmacist cu drept de liberă 
practică; 
b) medic rezident, medic dentist rezident, respectiv farmacist rezident aflat în 
ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea în care se publică postul; 
c) medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist 
confirmat în specialitatea în care se publică postul; 
d) medic primar, medic dentist primar, respectiv farmacist primar confirmat în 
specialitatea în care se publică postul; 
e) pentru posturile de biolog, biochimist și chimist candidează, după caz, biologi, 
biochimiști, chimiști debutanți, biologi, biochimiști, chimiști, respectiv biologi, 
biochimiști, chimiști specialiști sau principali. 
Pentru posturile publicate cu fracțiune de normă nu pot candida medici rezidenți, 
medici dentiști rezidenți sau farmaciști rezidenți aflați în ultimul an de 
pregătire. 
...................................................................................
..............(4) În situația în care, în urma concursului organizat în temeiul 
prezentei metodologii, nu s-au prezentat candidați sau aceștia au fost declarați 
respinși pentru unul sau mai multe posturi vacante, posturile se republică la 
concurs cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, fără precizarea gradului 
profesional și a atestatelor de studii complementare.2. La articolul 3, după 
alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul 
cuprins:(4^1) În situația prevăzută la alin. (4) se va solicita un nou aviz 
consultativ al organizațiilor profesionale - colegiul medicilor, colegiul medicilor 
dentiști, respectiv colegiul farmaciștilor, al ordinului biologilor, biochimiștilor 
și chimiștilor, după caz.3. La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea 



următorul cuprins:(4) Anunțul de concurs este întocmit de către unitatea sanitară, 
indiferent de subordonare. Acesta este dat publicității simultan pe site-ul oficial 
al Ministerului Sănătății și al unității sanitare, afișat la sediul acesteia și 
într-un ziar central cu profil medical agreat de către Ministerul Sănătății.4. La 
articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, și respectiv adeverință de confirmare în 
gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;5. La articolul 6, după 
alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu 
următorul cuprins:(2^1) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d), f) și g) sunt 
valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.(2^2) În cazul 
posturilor de biolog debutant, biochimist debutant sau chimist debutant, 
documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) se înlocuiesc cu declarația pe 
propria răspundere a candidatului.6. După articolul 35 se introduce un nou articol, 
articolul 35^1, cu următorul cuprins: 
 
Articolul 35^1 
 
Pentru acoperirea deficitului de personal în unitățile sanitare publice, Ministerul 
Sănătății poate organiza sesiuni extraordinare de concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de medici, medici dentiști și farmaciști. Regulamentul pentru 
organizarea și desfășurarea concursului, precum și lista posturilor publicate la 
concurs se aprobă prin ordin al ministerului sănătății pentru fiecare sesiune în 
parte. 
 
Articolul II 
 
Centrul de resurse umane în sănătate publică, direcțiile cu atribuții din cadrul 
Ministerului Sănătății, unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului 
Sănătății, a autorităților administrației publice locale, a ministerelor și 
instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și direcțiile de sănătate publică 
județene, respectiv a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
 
Articolul III 
 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Ministrul sănătății, 
Sorina Pintea 
București, 2 februarie 2018. 
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