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REGULAMENT
de organizare $i desf5gurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe

perioadl nedeterminati, pentru personalul care a ocupat firi concurs
posturi de execufie, pe perioadl determinati, in perioada stirii de alerti

sau a situaliilor de risc epidemiologic qi biologic

ART. 1

(1) Prezentul regulament stabilegte modalitatea de organizare Si desfbgurare a

examenului in vederea ocupdrii posturilor pe perioadd nedeterminatd, pentru
personalul care, in perioada stdrii de alertd sau a situatiilor de risc
epidemiologic gi biologic, a ocupat fbr6 concurs posturi de execulie, pe perioadi
determinatd, in cadrul Ministerului Sdn[t[lii gi al unitdlilor aflate in subordinea
sau in coordonarea acestuia.

(2) Conducdtorii entitdfllor previzute la alin. (1) iniliazd procedurile de

organizare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadi nedeterminatS,
pentru personalul care a fost numit in baza Ordinului ministrului sdndtdlii nr.
90512020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, ftr6, concurs, a
posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sdndt[]ii gi

unitAfllor aflate in subordinea, coordonarea qi sub autoritatea Ministerului
S6net6tii, inclusiv funcliile publice de execulie qi conducere, pe perioadi
determinatd, in contextul instituirii stirii de alertd pe teritoriul Romdniei,
conform art. 11 din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificdrile qi complet[rile
ulterioare, in condiliile prev[zute de prezentul regulament.

ART.2
La examen pot participa persoanele care, in perioada stdrii de alert[ sau a

situaliilor de risc epidemiologic gi biologic, au ocupat fbrd concurs posturi de

execulie pe perioadd determinatd.
ART. 3
Examenul se organizeazd" de c[tre entitd{ile prev[zute la art. 1 alin. (1), unde

personalul iqi desftqoard activitatea,la data stabilitd de acestea, dar nu mai
tdrziu de data incet[rii contractului individual de muncd/raportului de serviciu
incheiat pe perioad[ determinat[.



ART.4
(1) Anun{ul privind examenul, tematica gi bibliografia se afiseazd la sediul

entit6tilor angajatoare prevdzutela art. I alin. (1), cu cel pulin 5 zile lucrdtoare
inainte de data desfbgurdrii examenului.

(2) Anunlul va cuprinde obligatoriu urmdtoarele elemente:

a) funclia pentru care se organizeazi examenul, identificatd prin denumire,
categorie, clasd gi, dup6 caz, grad profesional, precum qi structura din care face
parle;

b) data qi ora pdnd la care se poate depune cererea de inscriere, in condiliile
prevdzute la art. 5 alin. (1), loca{ia unde aceasta se depune, cu indicarea
persoanelor gi datelor de contact, precum gi alte date necesare desfbqurdrii
examenului;

c) tipul probelor de examen, locul, data qi ora desfbqurlrii acestora;

d) bibliografra, tematica gi alte date necesare desfbqurdrii examenului.
(3) Conduc[torii entitililor prevdzrfie la art. 1 alin. (1) aprob[ bibliografia qi

tematica de examen, pe baza propunerilor structurii de specialitate in cadrul
c[reia se afl6 postul pentru care se organizeazd, examenul. Acestea sunt ulterior
transmise structurii de resurse umane din cadrul entitfiilor respective.

(4) Orice modificare survenitd asupra unor aspecte referitoare la organizarea
qi desfdqurarea examenului se publicd prin afigare la sediul entit[fllor prevdzute
laart.l alin. (1).

ART. 5
Pentru inscrierea la examen candidalii depun cererea de inscriere la examen,

in care se menlioneazd" postul ocupat la data inilierii procedurii de organizare a

examenului, insotiti de declaratia privind consimldmdntul privind prelucrarea

datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 19012018 privind
m[suri de punere in aplicare a Regulamentului (IrE) 20161679 al Parlamentului
European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
frzice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind
libera circulalie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95l46lCE
(Regulamentul general privind proteclia datelor), cu modificdrile ulterioare.

ART.6
(1) Cu cel pulin 5 zi\e lucritoare inainte de data desftgurdrii examenului se

constituie comisia de examen, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor,
prin act administrativ emis de conduc6torii entitdlilor prevdzute la art. 1 alin.
(1), in condiliile prezentului regulament.

Q) Nil comisia de examen, cdt qi comisia de solulionare a contestaliilor au

fiecare in componenla lor un preqedinte,2 membri qi un secretar.

(3) Secretariatul comisiei de examen gi secretariatul comisiei de solutionare a

contestaliilor se asigurd, in limita posibilitdlilor, de cdtre o persoand din cadrul

structurii de resurse umane, acestea neavdnd calitatea de membri.



(4) Prin excepJie de la prevederile alin. (2), pentru instituliile din sistemul

sanitar, din comisia de examen gi comisia de solulionare a contestaliilor face
parte qi un reprezentant al organizatiei profesionale.

(5) Organizalia sindicald reprezentativd la nivel de unitate va nominalizaun
rcprezerfiant, care ya ayea rol de observator atdt in comisia de examen, c6t qi in
comisia de solulionare a contestaliilor.

(6) in situalia in care la nivelul instituliei nu exist[ sindicat reprezentativ,
sindicatele semnatare ale contractului colectiv de muncd iqi vor desemna

reprezentanli in comisia de examen, respectiv comisia de solulionare a
contesta{iilor, in calitate de observator.

ART. 7
Persoanele desemnate in comisiile de examen sau de solulionare a

contestatiilor trebuie sd indeplineasc[ cumulativ urmdtoarele condilii:
a) s5 aibd cunoqtinle aprofundate in unul dintre domeniile funcliilor

contractuale pentru care se organizeazd examenul sau cunoqtinle generale in
administralia public[;

b) s[ aib[ pregdtire gi/sau experien]i in unul dintre domeniile funcliilor
contractuale pentru care se otgan\zeazd examenul, managementul resurselor
umane sau in administratia public6;

c) s[ aibd o probitate moral[ recunoscutd;
d) sA defin[ o funclie public5/contractuald cel pulin din aceeaqi clas[ cu

funclia sau funcliile contractuale pentru ocuparea cdrora se organizeazd
examenul;

e) sI nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese
prevdzutela ar:t.9.

ART. 8

(1) Nu poate fi desemnatd in calitatea de membru in comisia de examen sau

in comisia de solulionare a contestaliilor persoana care a fost sanclionatd
disciplinar, iar sancliunea aplicat[ nu a fost rudiatd, conform legii.

(2) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibild cu calitatea
de membru in comisia de solulionare a contestaliilor, cu exceplia secretarului.

ART.9
Nu poate fi desemnatd in calitate de membru in comisia de examen sau in

comisia de solulionare a contestaliilor persoana care se afl6 in urmdtoarele
situalii:

a) are relalii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele

patrimoniale ale sale ori ale solului sau soliei pot afecta impa(ialitatea qi

obiectivitatea evaludrii;
b) este so!, solie, rudd sau afin p6n5 la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare

dintre candidali ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de

solulionare a contestaliilor.
ART. 10



(1) Situa{iile prevazute la art. 8 Ei 9 se sesizeazd. de cdtre persoana in cauzd,

de oricare dintre candidali, de conduc[torii entit[1ilor prev[zute la art. I alin.
(1), organizatoare ale examenului, sau de orice alti persoand interesatd, in orice
moment al organizArii qi desfEqur[rii examenului.

(2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a

contestaliilor au obligalia sd informeze, in scris, cu celeritate, conducdtorii
entitdfllor prevdzute la aft, 1 alin. (1) despre aparilia oricdrei situalii dintre cele
prevdzute la art. 8 qi f . in aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai
comisiei de solulionare a contestaliilor au obligalia sd se ablind de Ia
participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la examen.

(3) in cantl constat[rii existen]ei uneia dintre situaliile prevdzute la art.8 qi 9,

actul de constituire a comisiilor se modificd in mod corespunzitor, in termen de

cel mult doul zile lucrdtoare de Ia data constatirii, prin inlocuirea persoanei

aflate in respectiva situalie cu o altd persoand, care sd indeplineascd condiliile
prevdzutela art.7.

( ) In cazul in care oricare dintre situaliile prev[zute la art.8 gi 9 se constatd
ulterior desfbguririi uneia dintre probele examenului, rezultatul probei ori al
probelor desfrgurate se recalculeazd" prin eliminarea evaluirii membrului aflat
in situalie de incompatibilitate sau in conflict de interese, sub rezerya asiguririi
validitalii evaludrii a cel pulin dou[ treimi din numErul membrilor comisiei de

examen.
(5) in situalia tn care nu este asigurat[ validitatea evalu[rii a cel pu{in doud

treimi din num6rul membrilor comisiei de examen, procedura de organizare qi

desftgurare a examenului se reia.
ART.1I
(1) Preqedintele qi membrii comisiei de examen au urmdtoarele atribulii

principale:
a) stabilesc subiectele pentru proba scris6;
b) stabilesc planul interviului qi realizeazdinterviul;
c) noteazd. pentru fiecare candidat, rezultatele la proba scrisd qi la proba de

interviu;
d) transmit secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi afiqate la

sediul entitdfli organizatoare, prevdzutdla art. I alin. (1);
e) completeazd fiqa individuali cureztltatele oblinute de fiecare candidat;
f) semneazd raportul final al examenului.
(2) Pregedintele qi membrii comisiei de solulionare a contestaliilor au

urmdtoarele atribulii principale :

a) solu{ioneazd, contestaliile depuse de candidali cu privire la notarea probei
scrise qi a interviului;

b) transmit secretarului comisiei rczultatele contestaliilor pentru a fi afiqate la
sediul entitdlii organizatoare, prevSrutdla art. I alin. (1).

(3) Secretarul comisiei de examen qi secretarul comisiei de solulionare a
contestaJiilor au urmdtoarele atribulii principale :



a) primesc cererile de inscriere la examen ale candida{ilor;

b) convoacd membrii comisiei de examen, respectiv membrii comisiei de

sol uli onare a contesta{i i lor, la so licitarea preEedintelui comisie i;

c) redacteazdEi semneazd, aldturi de comisia de examen, respectiv comisia de

solu{ionare a contesta{iilor, documentalia privind activitatea specificd a

acesteia, respectiv raporlul final al examenului care va fi semnat de cdtre toli
rnembrii cornisiei;

d) asigurd afiqarea rezultatelor oblinute de candida\i la probele exarnenului,

respectiv rezultatele eventualelor contestalii;
e) indeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfbqurare a

examenului.
ART. 12

Subiectele gi baremul de evaluare a acestora se realizeazd de cdtre

preqedintele qi membrii comisiei de examen.
ART. 13

( 1) Examenul constd in 2 etape succesive, dupd cum urmeazd:

a) proba scris6;
b) interviul.
(2) Se pot prezenta [a proba de interviu numai candidalii declara{i "admis" la

proba scrisd.
ART. 14

(1) in vederea participdrii la examen, in termen de 2 zile lucrdtoare de la data

afiqarii anun{ului, candidalii depun cererea de inscriere la examen.
(2) in termen de rnaximum2 zile lucrdtoare de la data expirdrii termenului de

depunere a cererilor, comisia de examen are obligalia de a verifica cererile

depuse in vederea participdrii la examen.
ART. 15

(1) Proba scrisd constd in redactarea unei lucrdri qi/sau in rezolvarea unor
teste-gril6.

(2) Prin proba scrisd se testeazd cunoqtinlele teoretice necesare ocupdrii
postului pentru care se organizeazd examenul.

(3) Subiectele pentru proba scrisd se stabilesc pe baza tematicii de examen,

astfel incAt sd reflecte capacitatea de analizd qi sintezd. a candidalilor, in
concordan{d cu nivelul qi specificul postului pentru care se organizeazd"

examenul.
(4) Comisia de examen stabileqte subiectele qi alcdtuieqte seturile de subiecte

pentru proba scrisd, in ziua in care se desfbgoard proba scris6.

(5) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de examen, comisia intocmeqte

minimum doud seturi de subiecte, care vor fi prezentate candidafilor.
(6) Membrii comisiei de examen rdspund individual pentru asigurarea

confi den{ialitalii subiectelor propuse.



(7) Seturile de subiecte se semneazd de to{i membrii comisiei de examen qi se

inchid in plicuri sigilate purt6nd gtampila entita{ii prevdzute la art. I alin. (1),
or ganizato ar e a ex am enulu i.

(8) Comisia de examen stabilegte punctajul maxim pentru fiecare subiect,
care se comunicd odatd cu subiectele qi se afiqeazd la locul desfbqur[rii
examenului.

(9) in cazul in care proba scrisd constd in rezolvarea unor teste-gri16,
intrebdrile pot fi formulate cu cel mult doud zile inainte de proba scris6, cu
condilia ca num[rul acestora sd fie de 3 ori mai mare decdt numdrul intrebdrilor
stabilit pentru fiecare test-gril[. intreblrile pentru fiecare test-grild se stabilesc
in ziua in care se desfdqoard proba scrisS, inainte de inceperea acestei probe.

(10) inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidalilor,
in vederea indeplinirii formalitafllor prealabile, respectiv verificarea identitdlii.
Verificarea identitdlii candidalilor se face numai pe bazabuletinului, a c[(ii de
identitate sau a oricdrui document care atestd identitatea, potrivit legii.
Candidatii care nu sunt prezenli la efectuarea apelului nominal ori care nu pot
face dovada identit{ii prin prezentarea buletinului, a cdrtii de identitate sau a
oricdrui document care sd ateste identitatea sunt considerati absenli.

(11) DupA verificarea identitdlii candidalilor, iegirea din sa15 a acestora atrage
eliminarea din examen, cu exceplia situaliilor de urgenJd in care aceqtia pot fi
insoliti de unul dintre membrii comisiei de examen sau de persoanele care
asigurl supravegherea.

(12) Durata probei scrise se stabileqte de comisia de examen in funclie de
gradul de dificultate qi complexitate a subiectelor, dar nu poate depdgi 3 ore.

(13) La ora stabiliti pentru inceperea probei scrise, comisia de examen
prezintd candidalilor seturile de subiecte qi invitd un candidat sI extragd un plic
cu subiectele de examen.

(1a) DupA inceperea comunicdrii subiectelor este interzis accesul candidatilor
care intdrzie sau al oric[rei alte persoane, in afara membrilor comisiei de

examen, precum qi a persoanelor care asigur[ secretariatul comisiei de examen,
respectiv supravegherea desfEgurdrii probei.

(15) In inc[perea in care are loc examenul, pe toat[ perioada deruldrii
acestuia, inclusiv a formalit{ilor prealabile qi a celor ulterioare finalizdrii
probei, candidalilor nu le este permisd delinerea sau folosirea vreunei surse de
consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la
distanJS.

(16) Nerespectarea dispoziliilor prevdzute la alin. (15) atrage eliminarea
candidatului din proba de examen. Comisia de examen, constatdnd incilcarea
acestor dispozilii, elimind candidatul din sa15 qi inscrie menliunea "anulat" pe

lucrare.
(17) Lucrdrile se redacteazS, sub sancliunea anuldrii, doar pe seturile de

hdrtie asigurate de entitatea organizatoarc a examenului, purtdnd gtampila
acesteia pe fiecare fili.



(18) Candidatul are obligalia de a preda comisiei de examen lucrarea scris6,

respectiv testul-gril[, la finahzarea lucrdrii ori la expirarea timpului alocat
probei scrise, semnAnd borderoul special intocmit in acest sens.

ART. 16

( I ) in cadrul interviului se testeazd
candida{ilor. Proba interviului poate fi
declarali "admis" la proba scrisd.

abilitaflle, aptitudinile 9i motivalia
suslinutd doar de cdtre candida{ii

(2) Interviul se realizeazd conform planului de interviu intocmit de comisia
de examen in ziua desfbgurdrii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilitdli qi cunoqtinle impuse de functie;
b) capacitatea de analizd qi sintez6;
c) motivalia candidatului;
d) comportamentul in situaliile de crizd;
e) iniliativd gi creativitate.
(3) Interviul se susline, de regu16, intr-un termen de maximum 2 zile

lucrdtoare de la data suslinerii probei scrise.
(4) Data qi ora sus{inerii interviului se afiqeazd obligatoriu odatd cu

r ezultatele probei scrise.
(5) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa intrebdri

candidatului. Nu se pot adresa intreb[ri referitoare la opiniile politice ale
candidatului, activitatea sindicald, religie, etnie, starea material[, originea
social[ etc.

(6) intrebdrile gi rdspunsurile la interviu se inregistreazd sau se consemneaz[
in scris in anexa la raportul final al examenului, intocmitd de secretarul comisiei
de examen, qi se semneazi de membrii acesteia gi de candidat.

ART. 17

(1) Pentru probele examenului, punctajele se stabilesc dupd cum urmeazS:

a) pentru proba scrisd punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
(2) Sunt declarali admiqi la proba scris[ qi proba interviu candidalii care au

oblinut minimum 60 de puncte.
(3) Punctajul final se calculeazd ca sumi a punctajelor oblinute la proba

scrisd qi la interviu. Punctajele oblinute la cele 2 probe, precum qi punctajul
final se afiseazd la sediul entitalii previzute la art. 1 alin. (1), care organizeazd
examenul, dupd incheierea examenului, in aceeaqi zi.

(4) Comunicarea rczultatelor la fiecare prob[ a examenului, inclusiv a

rezultatelor finale ale examenului se face prin menlionarea punctajului final al
fiec[rui candidat gi a sintagmei "admis" sau "respins", prin afiqare la locul
desfdqurdrii examenului. Comunicarea rezultatelor finale ale examenului se face

in termen de maximum 2 zile lucr6toare de Ia data afiqdrii rezultatelor ultimei
probe.



(5) DupA afigarea rezultatelor oblinute la proba scrisd gi la interviu, candidalii

nemullumili pot face contestafie, in termen de 1 zi lucrdtoare de la data afig[rii
rezultatului probei scrise gi al interviului, la sediul entit[fli organizatoare,
prevdzutdla arl. 1 alin. (1), sub sancliunea decdderii din acest drept.

ART. 18

Comisia de solu{ionare a contestaliilor admite contestalia modificdnd
punctajul acordat de comisia de examen, in situalia in care:

a) constatd cd punctajele nu au fost acordate potrivit baremului qi

rdspunsurilor din lucrarea scrisd sau punctajele de la interviu nu au fost acordate

potrivit planului de interviu, intrebdrilor formulate qi r[spunsurilor candidalilor
in cadrul interviului;

b) ca urnare a recorectdrii lucr[rii de la proba scris6, respectiv a analizdrii
consemndrii rdspunsurilor la interviu, candidatul declarat inilial "respins" obline
cel pulin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

ART. 19

(1) Contestalia va fi respinsi in situalia in care se constat[ faptul cd

punctajele au fost acordate potrivit baremului qi rdspunsurilor din lucrarea
scris[ sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu,
intreb[rilor formulate qi rdspunsurilor candidalilor in cadrul interviului.

(2) Comunicarea rezultatelor la contesta{iile depuse se face prin afigare la
sediul entitAtii prevdzute laart. I alin. (1), organizatoare a examenului, imediat
dup6 solulionarea contestaliilor.

ART.20
Candidatul nemullumit de modul de solulionare a contestaliei se poate adresa

instantei de contencios administrativ, in condiliile legii.
ART.21
(1) tn cazul in care, de la data anunldrii examenului gi p6n[ la afiqarea

rezultatelor finale ale acestuia, conducdtorii entit6{i1or prevdzute la art. 1 alin.
(1) in al cdror stat de funclii se g[segte postul pentru care se organizeazd

examenul sunt sesizali cu privire la nerespectarca prevederilor legale privind
otganizatea qi desfEgurarea examenului, se va proceda la verificarea celor
sesizate cu celeritate. in cazul in care se constati cd nu au fost respectate

prevederile legale sau c6nd aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu incadrarea
in termenele procedurale prev6zute de lege, desfdqurarea examenului va fi
suspendatd.

(2) Suspendarea se dispune de cdtre conducdtorii entitdlilor prevdzute la art. 1

alin. (1), dupd o verificare prealabild, in regim de urgen!6, a situatiei in fapt
sesizate, dac[ se constatd existenta unor deficienle in respectarea prevederilor

legale.
(3) Sesizarea poate fi fEcut[ de cdtre membrii comisiei de examen ori ai

comisiei de solulionare a contestaliilor, de c[tre oricare dintre candidali sau de

cltre orice persoand interesatd.



(a) in situalia in care, in urma verificdrii realizate potrivit alin. (1), se

constatd cd sunt respectate prevederile legale privind organlzarea gi

desfEqurarea examenului, acesta se desfrqoard in continuare.
AF*T.22
(1) in cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data gi ora

desflqurdrii examenului :

a) examenul se amdnd pentru o perioadS de maximum 5 zile lucrdtoare;
b) se reia procedura de organizare qi desfb$urare a acestuia dacd amdnarea nu

poate fi dispusa conform lit. a).
(2)In situalia constatdrii necesitilii amdndrii examenului, entitateaprevdzutd

la art.1 alin. (1), organizatoare a examenului, are obligalia:
a) anunldrii, prin aceleagi mijloace de informare) a modificirilor intervenite

in desfEgu rar ea examenului ;

b) inform[rii candidatilor ale cdror dosare au fost inregistrate, daci este

cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.
ART. 23

n Candidaturile inregistrate la examenul a c[rui procedurd a fost suspendati
sau amdnati se considerd valide, dacd persoanele care au depus cererea de

participare la examen igi exprimd in scris intenlia de a participa din nou la
examen la noile date.

ART.24
(l) Emiterea actului administrativ de numire se face in termen de cel mult 5

zile lucrdtoare de la data afi gdrii rezultatelor finale ale examenului.
(2) Fiqa postului se anexeazd la actul administrativ de numire, respectiv la

contractul individual de muncd, iar o copie a acestuia se inmdneazd angajatului.
ART. 25
(1) Candidalii declarali admigi la examenul de ocupare a postului vacant

corespunzdtor unei funclii contractuale sunt obligati s[ se prezinte la post in
termen de maximum 5 zile lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatelor finale ale

examenului, cu obligalia inlocuirii documentelor a c[ror valabilitate au expirat

,,... (certificat medical, cazier judiciar).
" I (2) in cazul neprezentdrii la post la termenul stabilit Ia alin. (1), postul este

declarat vacant.
ART.26
(1) Termenele prevdzute in prezentul regulament se calotleazd av6ndu-se in

vedere inclusiv ziua cdnd au inceput qi ziua cdnd s-au sfhrqit.
(2) Termenul care incepe intr-o zi nelucr[toare sau de s6rbdtoare legald se

consider[ cd incepe in prima zi de lucru urmitoare.
(3) Termenul care se sfdrqeqte intr-o zi nelucrdtoare sau de s[rb[toare [ega16

se va prelungi pdnd la sfdrqitul primei zile de lucru urmdtoare.
ART.27



(1) Prin exceplie de la prevederile art. 13 alin. (l), pentru ocuparea posturilor
de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist sau chimist examenul va
consta in urmdtoarele probe:

a) proba scrisS, care se desfrgoard pe durata a2 ore gi constd in 10 intreb[ri,
nota minimd de promovare fiind 6,00;

b) proba clinicb sau practic[, in func]ie de specificul postului. Punctarca
probei se face cu note de la 1 la 10, nota minimd de promovare fiind 6,00.

(2) Candidalii care nu oblin nota minimd de promovare 6,00 la proba scrisd

nu sunt admiqi pentru sus{inerea probei clinice sau practice.
(3) Sunt declarali promovali doar candidalii care oblin dupd desfbgurarea

tuturor probelor de examen cel puJin media 6,00, calculatd din media aritmetici
a celor dou6 probe de examen.

ART.28
(l) in situaliile prevdzute la art.27, comisia de examen este formatd din:
a) preqedinte - medic primar in specialitatea postului respectiv, medic dentist

primar sau farmacist primar ori, dupd cM) urr biolog, biochimist, chimist, cu
grad principal, in specialitatea postului;

b) 2 membri, dupS cum urmeaz6:
(i) un medic primar in specialitatea postului respectiv, medic dentist primar

sau farmacist primar ori, dupd caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad
principal in special itatea postului;

(ii) un medic primar in specialitatea postului respectiv, medic dentist primar
sau farmacist primar ori, dupi caz) un biolog, biochimist, chimist, cu grad
principal in specialitatea postului, desemnat de cdtre organ\za\ia profesional[
judelean[ sau a municipiului Bucuregti din care face parte;

c) reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, in funclie de

subordonare;
d) secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, dupl caz,biolog, biochimist

ori chimist.
(2) in situaliile prevdzute la art. 27, Comisia de solulionare a contestaliilor

este formatd din:
a) preqedinte - directorul medical al unitAlii sanitare care organizeazd

concursul;
b) 2 membri, dupd cum urmeazS:
(i) un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar in

specialitatea postului respectiv ori, dupi caz, vn biolog, biochimist, chimist, cu
grad principal;

(ii) un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar in
specialitatea postului respectiv ori, dupd ca4 un biolog, biochimist, chimist, cu
grad principal desemnat de c[tre organizatia profesional6 judeJeand sau a

municipiului Bucureqti din care face parte;
c) secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, dup[ caz, biolog, biochimist

ori chimist.



(3) Calitatea de membru in comisia de solulionare a contestaliilor este

incompatibil[ cu calitatea de membru in comisia de examinare.
(4) Componenta comisiilor prevdzute la alin. (1) qi (2) este aprobatd prin act

administrativ al conducdtorului entitdtriiprevdzute la art. I alin. (1), in termen de

2 zile lucrdtoare de la incheierea inscrierilor la examen.
ART.29
(1) Medicii angajali in structurile nou-crcate in perioada st[rii de alert[, in

scopul tratdrii bolnavilor de COVID-19, din unitdlile sanitare cu paturi care nu

au in structurd o seclie din aceeaqi specialitate se pot prezenta la examenul
organizat de o unitate sanitard cu paturi care are in structurd seclii in
specialitatea in care sunt confirmali, in condiliile prezentului regulament.

(2) Unitatea sanitar[ cu paturi in care sunt incadrali medicii prevdztti la alin.
(l) notificd direclia de sdn[tate publicd judeteand sau a municipiului Bucuregti,
care are obligatia sd publice de indati pe site-ul propriu lista medicilor gi

specialitatea in care acegtia sunt confirmali, cu respectarea prevederilor legale
privind proteclia datelor cu caracter personal.

(3) UnitSlile sanitare cu paturi care au in structur6 seclii din specialitatea in
care sunt confirmali medicii din lista prevdztrtd la alin. (2) publicd pe site-ul
propriu posturile vacante de medic pentru care se poate organiza examen, la
care pot participa medicii prevdzuli la alin. (1), in condiliile prezentului
regulament.

(4) Pentru inscrierea la examen, candidatul depune la unitatea sanitard care

are in structura sa seclie in specialitatea in care acesta este confirmat cerere de

inscriere la examen, in care menlioneazd postul vacant pentru care doregte sd

concureze, copii ale documentelor privind dreptul de a exercita profesia de

medic, precum gi o adeverinli eliberatd de unitatea angajatoare din care rentltd
cd este incadrat pe perioadi determinatd in structurile nou-create in perioada

st[rii de alert6, in scopul tratdrii bolnavilor de COVID-l9, precum qi faptul cd

unitatea angajatoare nu are in structura sa seclie din specialitatea medicului
respectiv.
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