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Guvernul României 

Hotărârea nr. 427/2015 pentru completarea Regulamentulu i-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant corespunz ător 

func ţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte pr ofesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl ătit din fonduri publice, 

aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 286/2011 

 

Hotărârea nr. 427/2015 pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic. - 

Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după 
cum urmează: 

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

"(3) Pentru posturile vacante de asistent medical pot participa la concurs persoane care îndeplinesc 
condiţiile generale şi specifice stabilite prin fişa postului." 

2. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu următorul 
cuprins: 

"(7) Pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face parte şi un 
reprezentant al organizaţiei profesionale, în condiţiile prevăzute de lege. 

(8) În situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există specialişti în profilul postului scos la 
concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii. 

(9) Pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de 
unitate va nominaliza un reprezentant al organizaţiei sindicale, care va avea rolul de observator în 
comisia de concurs. 

(10) În situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există sindicat reprezentativ, sindicatele 
semnatare ale contractului colectiv de muncă îşi vor desemna reprezentanţi în comisia de concurs 
în calitate de observator. 

(11) Membrii desemnaţi potrivit prevederilor alin. (9) şi (10) trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art. 10 alin. (1) şi art. 11." 

PRIM-MINISTRU 
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VICTOR-VIOREL PONTA 

Contrasemnează: 

Ministrul sănătăţii, 

Nicolae Bănicioiu 

Ministrul finanţelor publice, 

Eugen Orlando Teodorovici 

Ministrul muncii, familiei, 

protecţiei sociale 

şi persoanelor vârstnice, 

Rovana Plumb 

Bucureşti, 10 iunie 2015. 

Nr. 427. 


