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AVIZ

referitor la propunerea legislativa privind reglementarea statutului 

personalului contractual care, in perioada starii de alerta, 

a fost incadrat pe perioada determinata (b498/26.10.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i fimctionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind reglementarea statutului 

personalului contractual care, in perioada starii de alerta, a fost incadrat pe perioada 

determinata (b498/26.10.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

sedinta din data de 9.11.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarele

observatii:

• la art. 1 alin. (3) din proiectul legislativ, initiatorii ofera oportunitatea ca persoana care a 

ocupat in timpul starii de alerta un post de executie pe perioada determinata sa poata 

participa la examen atat pentru obtinerea postului avut, cat §i pentru ocuparea unui alt 

post vacant din cadrul unitatii unde isi desfa^oara activitatea. O solutie mai corecta ar fi 

ca aceasta exceptie sa se refere doar la examenul pentru ocuparea pe o perioada 

nedeterminata a postului pe care respectiva persoana 1-a ocupat pe perioada starii de
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alerta, pentru situatiile in care se dore§te ocuparea unui alt post este necesar a fi urmat 

cadrul legislativ general in vigoare;

• se impune eliminarea art. 4 din cuprinsul initiativei legislative, din motive de 

redundanta si lipsa de claritate legislativa;

• este necesara reformularea art. 1, in sensul de a “se putea organiza examene in vederea 

ocupdrii pe perioada nedeterminatd, pentru posturile care pe perioada stdrii de alerta 

sunt ocupate m baza unui contract pe perioada determinate ” in forma actuala, se 

intelege ca aceste concursuri simt destinate doar personalului care ocupa aceste posturi;

• se impune completarea art.l alin. (1) astfel: „se suplimenteazd organigrama unitdtilor 

sanitare cu paturi, a serviciilor de ambulantd si directiilor de sdndtate publicd, cu 

numdrul de posturi scoase la concurs

Presedinte, 
Bogdan SIMION
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