
  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

 
 

ORDIN NR. .............../........................... 

pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 905 din 26 mai 2020 

pentru aprobarea METODOLOGIEI privind  ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau 

temporar vacante, din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea 

și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe 

perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 

din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, cu modificările ulterioare 

Având în vedere: 

-  Referatul Direcției Generale Resurse Umane, structuri si politici salariale aprobat de 

către conducerea Ministerului Sănătății sub nr.NT .............................. 

În conformitate cu prevederile: 

- Art 11 din Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 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 prezentul: 

 

O   R   D   I   N  

 

Art.I  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 905 din 26 mai 2020 pentru aprobarea 
METODOLOGIEI privind  ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante, 
din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea 
Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă 
determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din 
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicat în Monitorul Oficial nr. 1025 din 03 noiembrie 2020, cu modificările 
ulterioare, se modifică și completează după cum urmează. 
 
1. La art. 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins: ”Art. 
1^1 - În cazul funcțiilor de conducere vacante din cadrul instituțiilor aflate în subordinea, 
coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii pentru care prerogativa de numire o are 
ministrul sănătății, procedura de ocupare, fără concurs, este organizată de către Ministerul 
Sănătății, la propunerea ministrului sănătății.” 
 
2. La art. 8 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:”(2)^1 
Comisia constituită pentru funcțiile prevăzute la art. 1^1 este formată din 3 membri, desemnați 
de către ministrul sănătății din care unul este salariatul instituției pentru care se organizează 
procedura de selecție,  .” 
 
3. La art. 8 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Comisia prevăzută la 
alin.(1) și (2)^1 înaintează ministrului sănătății, respectiv conducătorului unităţilor aflate în 
subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii un exemplar original al 
procesului verbal final al procedurii de selecție cu propunerea de numire a candidatului declarat 
ADMIS 



 

Art. II  Prezentul Ordin se publică in Monitorul Oficial al României Partea I. 
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VLAD VASILE VOICULESCU 
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