
REFERAT DE APROBARE 
a proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne privind stabilirea unor măsuri pentru 

angajarea de personal fără concurs, în condițiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 

privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice 

în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată 

 

Potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, pentru acoperirea deficitului de 

personal medical din sistemul sanitar, precum şi de profesionişti ai situaţiilor de urgenţă din cadrul 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pe durata instituirii stării de risc epidemiologic şi 

biologic este permisă angajarea temporară, fără concurs, a personalului medical în unităţile sanitare 

şi în cadrul direcţiilor de sănătate publică deficitare, iar a profesioniştilor în domeniul situaţiilor de 

urgenţă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi al unităţilor subordonate 

acestuia. 

 

Anterior, potrivit dispozițiilor art. 6 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020, instituţiile 

din cadrul Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională au putut angaja fără 

concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal din sursă externă sau cadre care au 

trecut în rezervă, cărora le-au încetat raporturile de serviciu. 

 

Totodată, art. 16 din Decret prevedea faptul că, în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în 

unităţile sanitare şi în serviciile de asistenţă socială se putea angaja fără concurs, la nevoie, pe 

durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmacişti, personal de 

laborator şi alte categorii de personal contractual necesare. 

 

Având în vedere aspectele prezentate, prin Ordinul m.a.i. nr. 46/2020 a fost aprobată Procedura 

privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe 

durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României. 

 

Ulterior, potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, instituţiile şi autorităţile publice pot angaja personal 

fără concurs, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat 

starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu 

poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă. 

 

Având în vedere că norma prevăzută de Legea nr. 55/2020 reglementa în mod similar cu cea din 

Decretul nr. 195/2020, prin Ordinul m.a.i. nr. 86/2020 s-a prevăzut faptul că procedura stabilită prin 

Ordinul m.a.i. nr. 46/2020 se poate aplica în mod corespunzător. 

 

În aceste condiții, ținând seama de faptul că Legea nr. 136/2020 prevede aceeași măsură 

administrativă, în situațiile întemeiate pe aceasta se poate aplica aceeași procedură, sens în care a 

fost elaborat proiectul de act normativ prezentat alăturat. 

 

Totodată, prin proiectul în discuție s-a stabilit și că angajarea de personal fără concurs, în condițiile 

art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, se aprobă de către ministrul afacerilor interne, la propunerea 

directorului Direcției Medicale ori, după caz, a inspectorului general al Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență, iar comisiile desemnate în vederea fundamentării deciziei privind 

încadrarea postului se stabilesc de către șefii unităților Ministerului Afacerilor Interne care au 

calitatea de ordonator de credite. Pentru Direcția Medicală, comisiile se stabilesc de ministrul 

afacerilor interne. 
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