
 

1 
 

Proiect de Lege  
privind organizarea șiăfinan areaăreziden iatuluiă 

înătemeiulăart.115,ăalin.ă(4)ădinăConstitu iaăRomâniei,ărepublicat ,ăşiăalăart.ă1ăpct.ă II.1ădinăLegeaănr.ă1/2013ă
privindăabilitareaăGuvernuluiădeăaăemiteăordonan e,ăăGuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăordonan .ăă 
 
CAPITOLUL I Dispozi iiăgeneraleăă 
ART.1    
(1) Reziden iatulă reprezint ă formaă specific ă deă înv mântă postuniversitar,ă siă preg tireă profesional  
pentruăabsolven iiălicen ia iăaiăfacult ilorădeămedicin ,ămedicin ădentar ăşiăfarmacie,ăcareăasigur ăpreg tireaă
necesar ă ob ineriiă uneiaă dintreă specialit ileă cuprinseă înă Nomenclatorulă specialit iloră medicale,ă medico-
dentareăşiăfarmaceuticeăpentruăre eauaădeăasisten ămedical .ăă 
(2) Specialit ileă şiă durataă preg tiriiă prină reziden iată seă stabilescă prină ordină ală ministruluiă s n t ii,ă cuă
respectareaăduratelorăminimeădeăpreg tireăprev zuteădeănormeleăcomunitareăpentruăspecialit ileămedicaleă
și medico-dentare care se recunosc automat între statele membre UE.  
ART.2    
(1) Reziden iatulă cuprindeă instruireă teoretic ă şiă practic ă peă durat ă 3ă ă pân ă laă 6 ani,ă înă func ieă deă
specialitateăşiăseăorganizeaz ăpeădomeniileă 
(2)  
(3) medicin ,ămedicin ădentar ăşiăfarmacie,ăînăregimădeăprogrameăcuătimpăintegral,ăînăformeleăpeălocăşiă
pe post.  
(4) Înăcazulăspecialit iiămedicin ădeăfamilieăseăpoateăorganizaăşiăreziden iatăînăregim de program cu timp 
par ial,ăcuădurat ădeă5ăani.ă 
(5) Cifraă deă şcolarizareă aă reziden iloră seă aprob ă anuală prină ordină comună ală ministruluiă s n t iiă şiă ală
ministruluiă educa ieiă na ionale înă urmaă uneiă analizeă periodiceă asupraă necesaruluiă deă specialiștiă șiă aă
capacit țiiă deă preg tireă peă plană națională adoptat ă prină ordină comună ală ministruluiă s n t țiiă șiă ministrulă
educațieiănaționale.   
ART.3   
(1) Începând cu data de 1.01.2016,ăpentruădomeniulămedicin ,ăreziden iatulăseădesf şor ăînă2ăetape:ă 

a) etapa a-I-aădeăreziden iatăcuăformareăprinăprogramădeătrunchiăcomunăstabilităpentruăspecialit ileă
înrudite ale domeniuluiămedicin ,ăşiăareăoădurat ădeă2ăani;ă 

b) etapa a-II-aă deă reziden iată deă continuareă aă form riiă înă unaă dină specialit ileă careă alc tuiescă
subdomeniulăcorespunz torăprogramuluiădeătrunchiăcomunăefectuatăînăetapaăI,ăcuădurat ădeă1- 4 
ani,ădup ăcaz.ăăăăăăă 

(2) Etapa a II-aădeăreziden iatăseăorganizeaz ăîn formeleădeăreziden iatăpeălocăşiăpeăpost.ă 
(3) Trunchiurile comune din medicin ă pentruă careă seă organizeaz ă etapaă I-aă deă rezidențiată şiă
specialit ileă medicaleă aferenteă etapeiă aă II-aă seă stabilescă deă c treă Ministerulă S n t iiă înă colaborareă cuă
institu iileădeăînv mântăsuperiorămedicalăumanăacreditateăşiăColegiulăMedicilorădinăRomâniaăşiăseăaprob ă
prinăordinăcomunăalăministruluiăs n t iiăşiăalăministruluiăeduca ieiăna ionale.ă 
(4) Atât etapa a I-aăcâtășiăetapaăaă II-aădeărezidențiatăsuntăcompuseădinăstagiiădeăpreg tireă teoretic ășiă
practic ăaăc rorăcuricul ășiădurat ădeăpreg tireă  seăstabilescădeăc treăMinisterulăS n t iiăînăcolaborareăcuă
institu iileădeă înv mântăsuperiorămedicalăumanăacreditateăşiăColegiulăMedicilorădinăRomâniaăprină Norme 
metodologice de aplicare ale acestei legi aprobate prin ordinăcomunăalăministruluiăs n t iiăşiăalăministruluiă
educa ieiăna ionale. 
(5) Stagiileădeăpreg tireăpentruăfiecareă trunchi comun alădomeniuluiămedicin ăcuprinseăînăetapaăI-a de 
rezidențiat,ăsuntăcomplementareăprogramuluiădeărezidențiatăpentruătoateăspecialit țileăaferenteăetapeiăa-II a 
deărezidențiatăalăaceluiătrunchi comun. 
ART.4    

Întreagaăactivitateădeăpreg tireăprinăreziden iatăseădesf şoar ăsubăautoritateaăMinisteruluiăS n t iiăşiă
aă Ministeruluiă Educa ieiă Na ionleă şiă înă colaborareă cuă Colegiulă Mediciloră dină România,ă Colegiulă Mediciloră
DentiştiădinăRomâniaăşiăColegiulăFarmaciştilor din România, precumășiăcuăsociet ileăprofesionaleădeăprofil,ă
AsociațiiăaleămedicilorărezidențiășiăFederațiaăAsociațiilorăStudențilorăînăMedicin ădinăRomâniaădup ăcaz.ăă 
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CAPITOLUL II Admiterea în etapa I-a aăreziden iatuluiăă 
ART.5    
(1) AdmitereaăînăetapaăIăaădeăreziden iatăseăfaceăprinăselec ieăorganizat ădeăMinisterulăS n t iiăpeăbazaă
noteiă obținuteă laă examenulă națională deă licenț  probaă scris , şiă aă op iuniiă candida ilor,ă conformă Normelor 
metodologice de aplicare ale acestei legi elaborate deăMinisterulăS n t iiă înăcolaborareăcuă ă institu iileădeă
înv mântă superioră medicală umană acreditateă şiă Colegiulă Mediciloră dină Româniaă şiă aprobate prin ordin 
comun alăministruluiăs n t ii șiăministruluiăeducațieiănaționale.  
(2) La admiterea în etapa I-aădeăreziden iatăauăaccesătoțiăabsolven iiălicen ia iăaiăfacult ilorădeămedicin ă
promo iaă 2015ă şiă ulterioare,ă precumă şiă mediciiă dină promo iiă anterioareă careă nuă auă ob inută dreptă deă liber ă
practic ășiăcareănuădesf șoar ăpreg tireădeărezidențiatăsubăinciden aănormelorăprecedenteăsauănuăde inătitlulă
deămedicăăspecialistă înăunaădinăspecialit ileăprev zuteădeăNomenclatorulăSpecialit ilorămedicale,ămedico-
dentareă şiă farmaceuticeăpentruă re eauaă deă asisten ă medical , pe baza unei cereri adresate Ministerului 
S n t ții. 
(3) Mediciiădinăpromoțiileăanterioareă2015ăurmeaz ăs ăparticipeălaăexamenulănationalădeălicenț , acesta 
fiind considerat examenul de intrare in rezidentiat etapa I-a. 
ART.6  
(1) Elaborareaă subiecteloră pentruă examenulă națională deă licent ă seă faceă deă c treă oă comisieă unic ă
național ă înă careă suntă desemnațiă membriă deă c treă institu iileă deă înv mântă superioră medicală umană
acreditate șiăMinisterulăS n t ții. 
(2) Comisiile de supraveghere a examenului de licenta vor fi externe centrului unde acestaăseăsusține; 
ART.7  
(1) Repartiția în etapa I se va face regionalizat, prin depunerea unui dosar la un centru din regiunea 
respectiv , înainte de sustinereaăexamenuluiădeălicenț ; 
(2) Candida iiăadmişiăînăurmaăselec ieiăseăconfirm ămediciăreziden iăetapaăaăI-a, prin ordin al ministrului 
s n t iiăpentruădomeniulămedicin  șiădevinămembriăaiăColegiuluiăMedicilorădinăRomânia.  
ART.8  
Numarul total deălocuriănaționaleăatribuită trunchiurilorăcomuneăesteăegalăcuănum rul total al candidațiloră laă
examenul național de licenț , înăacestănum răfiindăinclușiăși medicii menționați la ART.5(3). 
ART.9  
(1) Admitereaăînăreziden iatulăpeălocuriăpentruăabsolvențiiăfacult țilorădeămedicin ădentar ășiăfarmacieăse 
faceă prină concursă na ională organizată deă Ministerulă S n t iiă laă nivelulă institu iiloră deă înv mântă superioră
medicalăcuămedicin ădentar ăşiăfarmacieăacreditate,ăînăsesiuneăunic ,ădeăregul ă în trimestrulăIVăalăfiec ruiă
an. 
(2) Concursulă seă organizeaz ă peă domeniileă medicin ă dentar ă şiă farmacie,ă înă bazaă uneiă metodologiiă
aprobate prin ordinăalăministruluiăs n t ii. 
(3) Mediciiădentiştiăşiă farmaciştiiăcareăpromoveaz ăconcursulăorganizatăpentruă reziden iatulăpeă locuriăşiă
alegălocăînăspecialitateăsuntăconfirma iăprinăordinăalăministruluiăs n t ii,ădevenindăreziden iăînăspecialitateaă
respectiv ,ăcuăpreg tire în centrul universitar ales. 
 

CAPITOLUL III Admiterea în etapa a II-aăaăreziden iatuluiă 
 
ART.10   
(1) Admiterea în etapa a II-aă seă faceă prină concursă regională cuă tematic ă şiă bibliografieă unic ă pentruă
fiecareă trunchiă comun,ă organizată deă Ministerulă S n t ii,ă conform Normelor metodologice de aplicare ale 
acestei legi elaborate deăMinisterulăS n t iiă înăcolaborareăcuă ă institu iileădeă înv mântăsuperiorămedicală
umanăacreditateăşiăColegiulăMedicilorădinăRomâniaăşiăaprobate prin ordin comun alăministruluiăs n t ii șiă
ministruluiăeducațieiănaționale.  
(2) Examenulăconst ă într-oăprob ăscris ăalcatuita din cazuri clinice bazata pe tematica unica în toate 
centreleădeăsus inereăaăexamenuluiăşiăprobeăcliniceăsauăpractice dupa caz,ăsus inuteădup ăoătematic ăunic ,ă
specific ătrunchiuluiăpentruăcareăseăorganizeaz .ă 
(3) Exameneleă regionaleă voră fiă susținuteă nesincronizată iară ună candidată areă dreptulă deă aă susțineă
examenul în maxim doua regiuni într-o sesiune de admitere în etapa a II-aădeărezidențiat. 
ART.11  

MinisterulăS n t iiă înăcolaborareăcuăă institu iileădeăînv mântăsuperiorămedicalăumanăacreditateăşiă
Colegiul Medicilor din România precum și comisiileădeăspecialitateăaleăMinisteruluiăS n t ții stabilesc prin 
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Norme metodologice de aplicare ale acestei legi specialit țileă ceăpotă fiăaccesateădinămaiămulteă trunchiuriă
comune. 
ART.12  

La concursulămenționatălaăART.ă10ă(1) se pot prezenta medicii confirma iăreziden iăcareăauăfinalizată
preg tireaădeătrunchiăcomunăprecumăşiămediciiăconfirma iă reziden iă începândăcuăanulă IIIădeăpreg tireăcareă
dorescăreprofilareăînăalt ăspecialitateădecâtăceaădeăconfirmareăînăreziden iat. 
ART.13  

Rezultatele concursurilor regionale  seăconfirm ăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.ăă 
ART.14  

Candida iiă careă înă urmaă concursuluiă prev zută la ART.10(1) nu aleg loc sau post în una din 
specialit ileămedicaleăpublicateălaăconcurs, potăoptaăpentruăunaădinăurm toareleăvariante:  

a) seă confirm ă mediciă reziden iă într-unaă dină specialit țileă precizate în Normele metodologice de 
aplicare ale acestei legi pentruăaceast ăcategorieădeămediciă 

b) continu ă preg tireaă înă calitateă deă mediciă rezidențiă etapaă I-a prin stagii la alegere din celelalte 
trunchiuriăcomuneăînăvedereaăobțineriiădreptuluiădeăpractic ăDreptul de practicaăobținutăinăacesteă
condițiiă d ă dreptulă mediculuiă deă aă practicaă profesiaă deă medică ină limitaă competenteloră obtinuteă
unit țileă sanitareă siă ină cabineteămedicaleă f r ă s ăpoat ă s ă încheie contract individual cu Casa 
Național ădeăAsigur riădeăS n tate. 

c) Medicii dină acest ă categorieă auă dreptulă oricândă deă aă susțineă dină nouă examenă deă admitereă ină
rezidențiatăetapaăII-a . 

ART.15  
(1) Accesulălaăreziden iatulăorganizatăînăunaădinăspecialit ileăaferenteăădomeniuluiădeămedicin ădentar ă
şiădomeniuluiădeăfarmacieăseăfaceăprinăconcurs na ional/regional organizatădeăMinisterulăS n t iiăanual,ădeă
regul ăînătrimestrulăIV,ăcuătematic ăşiăbibliografieăunic ăpentruăfiecareădinădomeniileămen ionate.ăă 
(2) Reziden iatulăpentruădomeniileăprev zuteălaă(1) seăorganizeaz ăînăformeleăpeălocăşiăpeăpost.ă 
(3) Concursulă na ională ă prev zută laă (1) seă poateă desf şuraă laă nivelulă centreloră universitareă peă bazaă
acorduluiădintreăMinisterulăS n t ii,ăMinisterulăEduca ieiăNa ionaleăşiăuniversit ileădeămedicin ăşiăfarmacie.ăă 
(4) La acest concursăseăpotăprezentaăabsolven iiălicen ia iăaiăfacult ilorădeămedicin ădentar ăşiăfarmacie.ă 
ART.16  
       Începând cu anul 2017,ă Ministerulă S n t iiă organizeaz ă concursurileă na ionaleă deă reziden iată
prev zuteălaăART.10 (1) şiăART.15 (1) înăsesiuneăcomun .ă 
ART.17  
(1) Pentruăînscriereaălaăconcursurileădeăreziden iat prev zuteălaăART.10 (1) şiăART.15 (1) se percepe o 
tax ,ăalăc reiăcuantumăseăstabileşteăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.ă 
(2) SumeleăîncasateădinăplataătaxelorăseăfacăvenitălaăbugetulăMinisteruluiăS n t iiăşiăseăutilizeaz ăpentruă
acoperireaăcheltuielilorădeăpersonalăşiămaterialeănecesareăsus inerii concursurilor deăreziden iat prev zuteălaă
ART.10 (1) şiăART.15 (1),ă iarăsumeleăr maseădisponibileăseăreporteaz ăînăanulăurm torăşiăseăutilizeaz ăcuă
aceeaşiădestina ie.ăă 
(3) Înăvedereaădesf șur riiăconcursurilorădeăreziden iatăprev zuteălaăART.10 (1) şiăART.15 (1) Ministerul 
S n t iiăpoateăutilizaăcolaboratoriăînăcondi iileălegii. 
(4) Pentruăorganizareaăşiădesf şurareaăconcursurilorădeăreziden iat prev zuteălaăART.10 (1) şiăART.15 
(1),ăMinisterulăS n t iiăpoateăîncheiaăcontracteăcuăuniversit ileădeămedicin ăşiăfarmacieăînăbazaăc roraăseă
stabilescăatâtăobliga iileăşiăresponsabilit ileăp r ilor,ăcâtăşiăsumeleăocazionateădeăcheltuielileădeăorganizareăşiă
desf şurare,ăsuportateădinătaxaădeăînscriereălaăconcurs.ăă 
ART.18  

Reziden iatulă peă locuriă seă organizeaz ă pentruă ună num ră deă locuriă înă acordă cuă necesit ileă dină
teritoriu.   
ART.19    
(1) Admitereaăînăreziden iatulăpeăpostăprinăconcursulădeărezidențiatăprev zutălaăART.10 (1) şiăART.15 (1) 
are loc concomitentăcuăconcursulădeăreziden iatăpeăloc,ădeăregul ăîn trimestrulăIVăalăfiec ruiăan. 
(2) Pentruădomeniulămedicin ărezidențiatulăpeăpostăseăorganizeaz ăexclusivăpentruăetapaăaăII-a de 
rezidențiat 
ART.20    
(1) Unit ileă şiă specialit ileă pentruă careă seă organizeaz ă reziden iată peă postă seă stabilescă înă func ieă deă
num rulă deă posturiă solicitateă deă unit ileă sanitareă publice,ă precumă şiă deă ministereleă cuă re eaă sanitar ă
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proprie,ă înă specialit ileă prev zuteă deă Nomenclatorulă specialit iloră medicale,ă medico-dentareă şiă
farmaceuticeăpentruăre eauaădeăasisten ămedical ,ăşiăseăaprob ăanualăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.ăă 
(2) Pentruăspitaleleăcliniceăcuăsec iiăcliniceăuniversitare,ăinstituteăsauăcentreămedicaleăcliniceăreziden iatulă
pe post se poate organiza în limita a maxim 25% din posturile vacante de medic, medic dentist sau 
farmacistă dină unitateaă sanitar ă public ă interesat ,ă stabilit ă cuă respectareaă normativelor de personal în 
vigoare.ăListaăspecialit ilorăpentruăcareăseăorganizeaz ăconcursădeăreziden iatăpeăpostăînăacesteăunit iăseă
aprob ăanualăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.ăă 
(3) Pentruăspitaleleăjude eneăreziden iatulăpeăpostăseăpoateăorganizaăînălimitaăaămaximă35%ădinăposturileă
vacante de medic, medic dentist sau farmacistă dină unitateaă sanitar ă public ă interesat ,ă stabilit ă cuă
respectarea normativelor de personal în vigoare.   
ART.21    
Prinăexcep ieădeălaăprevederileăART.15 şiăART.19,ăînăcazulăînăcareălaăfineleăreparti ieiăcandida ilorăpromova iă
laăconcursulădeăreziden iatăr mânălocuri/posturiădeărezidentăneocupate,ăMinisterulăS n t iiăpoateăorganiza,ă
pentruăocupareaăacestora,ăoăsesiuneăextraordinar ădeăconcursădeăreziden iată înăprimulăsemestruăalăanuluiă
urm tor. 
ART.22    
(1) Admitereaălaăreziden iatăaăcadrelorădidacticeădinăînv mântulăuniversitarădinădomeniulăs n tateăseă
faceăînăaceleaşiăcondi iiăcaăpentruăoriceăabsolventăalăînv mântuluiăuniversitarămedical. 
(2) Medici,ămediciădentiştiăşiă farmaciştiăprev zi iă laă (1),ăconfirma iăreziden iă înăcondi iileăprezenteiă legiă ,ă
efectueaz ă preg tireaă înă reziden iată înă afaraă normeiă deă baz ă deă cadruă didactică universitară dină domeniulă
s n tate,ăbeneficiindăşiădeăsalariareăcaărezident.ăă 
 
CAPITOLUL IV Preg tireaăînăreziden iatăă 
 
ART.23    

Întreagaăactivitateădeăpreg tireăprinăreziden iatăseădesf şoar ăsubăautoritateaăMinisteruluiăS n t iiăşiă
aă Ministeruluiă Educa ieiă Na ionleă şiă înă colaborareă cuă Colegiulă Mediciloră dină România,ă Colegiulă Mediciloră
DentiştiădinăRomâniaăşiăColegiulăFarmaciştilorădinăRomânia,ăcuăsociet ileăprofesionaleădeăprofil,ădup ăcaz.ăă 
ART.24    

Medicii,ă mediciiă dentiştiă şiă farmaciştiiă confirma iă înă reziden iată încheieă ună contractă individuală deă
munc ăpeăperioad ădeterminat ,ăegal ăcuădurataăreziden iatuluiăînăspecialitateaăaleas ,ăcuăunitateaăsanitar ă
la care au fost repartizate locurile pentru reziden iat.ăă 
ART.25    

Reziden iatulăseădesf şoar ăînăunit iădeăpreg tireăşiăsubăsupraveghereaăcoordonatorilor,ădirectoriloră
deăprogram,ăprecumăşiăaăresponsabililorădeăformare.ăă 
ART.26   

Unit ileă deă preg tireă suntă unit iă sanitareă publiceă acreditate/reacreditate în acest sens, inclusiv 
cabineteămedicaleăindividualeădeămedicin ădeăfamilie,ăprecumăşiăunit iăsanitareăpubliceăaleăministerelorăsauă
institu iilorăcuăre eaăsanitar ăproprie conform Normelor metodologice de aplicare ale acestui titlu.   
ART.27   
(1) Unit ileădeăpreg tireăseăacrediteaz ălaăpropunerea: 

a) Institu iiloră deă înv mântă superioră cuă facult iă deă medicin ,ă medicin ă dentar ă şiă farmacieă
acreditateășiăînăfunc ieădeăcapacit ileădeăpreg tireăaleăacestora,ă 

b) Colegiuluiă Mediciloră dină România,ă Colegiuluiă Mediciloră Dentişti dină Româniaă şiă Colegiuluiă
FarmaciştilorădinăRomânia,ă 

c) ComisiilorădeăspecialitateăaleăMinisteruluiăS n t ii.  
(2) Acreditarea se face prinăordinăcomunăalăministruluiăs n t țiiășiăalăministruluiăeducațieiănaționaleăpeă
bazaăuneiădocumentațiiăîn care specific : 

a) stagiile din cadrul trunchiului comun precum cele aferente specialit ților pentru care unitatea 
doreșteăs ăorganizezeăstagii deăpreg tireăaprobateăprin Normele metodologice de aplicare ale 
acestei legi,  

b) capacitateaădeăpreg tireă(num rădeăpaturi,ăs liădeăcurs, resurse umane)  
c) îndrum toriiădeăstagiuăaferențiăfiec ruiăstagiu din etapa a I-a sau a II-aădeărezidențiat.ăă 
d) Alte criterii cuprinse in Normele metodologice de aplicare ale acestei legi coroborate cu 

prevederileădinăRegulamentulădeărezidențiatăspecific fiec reiăspecialit ți. 
ART.28   
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Coordonatorii,ădirectoriiădeăprogram,ăprecumăşiăresponsabiliiădeăformareăsunt: 
a) cadreădidacticeăuniversitareăădinăînv mântulăsuperiorămedicalăumană 
b) medici,ă mediciă dentiştiă şiă farmaciştiă primariă acredita iă înă acestă scopă numaiă pentruă oă singur ă

specialitateă dină Nomenclatorulă specialit iloră medicale,ă medico-dentareă şiă farmaceuticeă pentruă
re eauaădeăasisten ămedical .ăă 

ART.29   
(1) Acreditarea coordonatorilor, directorilorădeăprogram,ăprecumăşiăaăresponsabililorădeăformareăseăfaceă
la propunerea:  

a) Institu iiloră deă înv mântă superioră cuă facult iă deă medicin ,ă medicin ă dentar ă şiă farmacieă
acreditateășiăînăfunc ieădeăcapacit ileădeăpreg tireăaleăacestora,ă 

b) Colegiului Mediciloră dină România,ă Colegiuluiă Mediciloră Dentiştiă dină Româniaă şiă Colegiuluiă
FarmaciştilorădinăRomânia,ă 

c) ComisiilorădeăspecialitateăaleăMinisteruluiăS n t ii.ă 
(2) Acreditarea se face prinăordinăcomunăalăministruluiă s n t țiiă șiăalăministruluiăeducațieiănaționale în 
baza unui dosar careăconține:  

a) stagiul de pregatire din trunchiul comun aferent etapei I-aă deă rezidențiată si/sauă specialit țiiă
aferente etapei a II-aăaărezidențiatului,ăașaăcumăsuntăeleăprev zuteăîn Normele metodologice de 
aplicare ale acestei legi pe care le conduce, 

b) CV-ul coordonatorului/directoruluiădeăprogramădeărezidențiat/responsabiluluiădeăformareădinăcareă
s ăreias ăactivitateaăprofesional ăaăacestuia, 

c) Avizulă Colegiuluiă Mediciloră dină Romania/Colegiulă Mediciloră Dentiștiă dină România/Colegiul 
FarmaciștilorădinăRomânia, 

d) AvizulăcomisieiădeăspecialitateăaăministeruluiăS n t ții. 
e) Alteă documenteă prev zuteă Normele metodologice de aplicare ale acestei legi coroborate cu 

Regulamentulădeărezidențiatăspecificeăfiec reiăspecialit ți. 
ART.30   
(1) Preg tireaă înă reziden iată reprezint ă ună procesă continuuă deă preg tireă teoretic ă şiă practic ,ă fiindă
normat ă caă activitateă didactic ă doară activitateaă deă preg tireă înă reziden iată efectuat ă deă c treă cadreleă
didacticeăuniversitare,ă înăconformitateăcuănum rulăorelorădeăcursăşiădeăaplica iiădinăcurriculumulăaprobatăală
programuluiădeăreziden iat.ăă 
(2) Pentruă îndeplinireaă unoră sarcini,ă activit iă şiă responsabilit iă suplimentareă func ieiă deă baz ,ă
coordonatorii, directorii de program, respectiv responsabilii de formare care nu sunt cadre didactice 
universitareăpotăbeneficia,ăînăconformitateăcuăprevederileălegale,ădeăplataăuneiăindemniza ii.ăă 
ART.31   

Pregatireaăinărezidentiatătrunchiulăcomunășiăînăspecialitateaădinăetapaăa II-a se va desfasura în spitale 
din centre acreditate conform ART. 27, sub îndrumareaă cadreloră didacticeă universitareă dină înv mântulă
superior medical uman, precumășiămedici,ămediciădentiştiăşiăfarmaciştiăprimariăacredita iăconformăART.ă29  ; 
ART.32  
(1) Preg tireaăînăreziden iatăseădesf şoar ,ăpentruăfiecareăspecialitate,ăconformăunuiăcurriculumăna ională
deăpreg tireăşiăunuiăbaremădeămanopere,ăproceduri,ătehniciădiagnosticeăşiăterapeutice,ăobligatoriiăşiăuniceăpeă
ar .ăă 

(2) Curriculumurileă aprobateă pentruă fiecareă specialitateă seă aplic ă integrală tuturoră reziden iloră afla iă înă
preg tireă înăspecialitateaărespectiv ,ă înă limitaădurateiăprev zuteădeăNomenclatorulăspecialit ilorămedicale,ă
medico-dentareăşiăfarmaceuticeăpentruăre eauaădeăasisten ămedical .ăă 
(3) Coordonatoriiășiădirectoriiăprogramelorădeăreziden iatăpotăadaptaăprogramulăreziden ilorăafla iădejaăînă
preg tireăînăconformitateăcuăcerin eleănoiiăcurriculeășiăf r ăprelungireaăperioadeiădeăpreg tire.ăă 
ART.33   
(1) Preg tireaăînăreziden iatăseăefectueaz ăînăbazaăRegulamentuluiădeăreziden iatăcareăesteăunic la nivel 
na ională șiă obligatoriu.ă Acestaă seă transmiteă tuturoră institu iiloră deă înv mântă superioră cuă facult iă deă
medicin ,ă medicin ă dentar ă şiă farmacieă acreditateă şiă unit iloră sanitareă publiceă acreditateă s ă desf şoareă
preg tireaăînăreziden iat.ăDup ăcaz,ăacestaăpoateăfiăcompletatăcuăunăregulamentăspecificăelaboratăpentruăoă
specialitateăsauăpentruăgrup ădeăspecialit iăaferent ădomeniilorăprev zuteădeăNomenclatorulăspecialit iloră
medicale, medico-dentareă şiă farmaceuticeă pentruă re eauaă deă asisten ă medical ,ă dină careă aceastaă faceă
parte.  
(2) Regulamentulădeăreziden iatăvaăcuprindeă:ăă 

a) criteriileădeăacreditare/reacreditareăaăunit ilorădeăpreg tireăprev zuteăla ART.26;   
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b) listaănominal ăaăunit ilorăsanitareăpubliceăacreditateăpentruăformareaăprinăreziden iată înă fiecareă
dinăspecialit ileăreglementateă;ăă 

c) criteriileădeăacreditareăaăcoordonatorilor,ăaădirectorilorădeăprogramăprecumăşiăaăresponsabililorădeă
formare pentruăfiecareădinăspecialit ileăreglementate;ăă 

d) listaănominal ăaăcoordonatorilor,ăaădirectorilorădeăprogramăprecumăşiăaăresponsabililorădeăformareă
acredita iăpentruăfiecareădinăspecialit ileăreglementate.ăă 

e) curriculumă na ională deă preg tireă şiă baremulă deă manopere,ă proceduri,ă tehniciă diagnosticeă şiă
terapeuticeăaferenteăfiec reiaădinăspecialit ileăreglementate.ăă 

f) fișaăpostuluiărezidentuluiăconfirmatăînăspecialitateaărespectiv .ăă 
g) alteăcondi iiăspecificeăimpuseădeăpreg tireaăînăspecialitateaărespectiv .ă 

(3) Regulamentulă deă reziden iată seă elaboreaz ă deă c treă comisiileă deă specialitateă aleă Ministeruluiă
S n t iiă laă propunereaă institu iiloră deă înv mântă superioră cuă facult iă deă medicin ,ă medicin ă dentar ă şiă
farmacie acreditate, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiuluiă Mediciloră Dentiştiă dină Româniaă aă
Colegiuluiă Farmaciştiloră dină Româniaă şiă aă societ iloră profesionaleă deă profilă dup ă caz,ă cuă consultareaă
AsociațilorădeăRezidențiă reprezentativeălaănivelănaționalășiăaăFederațieiăAsociațiilorăStudențiloră înăMedicin ă
din România.   
(4) Regulamenteleă specificeă voră fiă propuseă deă comisiileă deă specialitateă aleă Ministeruluiă S n t ii,ă înă
termenădeă3ăluniădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăOrdonan e.ăÎnăcazulăinăcareăvorăexistaăspecialit iiă
dină nomenclatorulă specialit ilor medicale, medico-dentareă șiă farmaceuticeă pentruă re eauaă deă asisten ă
medical ăpentruăcareăcomisiileădeăspecialitateăaleăMinisteruluiăS n t iiănuăvorăpropuneăacesteăregulamenteă
specifice,ă seă voră aplicaă numaiă prevederileă cuă caracteră generală șiă obligatoriu din Regulamentul de 
reziden iat.ăă 
(5) Regulamentulăprev zutălaă(1),ăprecumășiăregulamenteleăprev zuteălaă(4) seăaprob ăprinăordinăcomună
alăministruluiăs n t iiășiăal ministruluiăeduca ieiăna ionale.ăă 
ART.34    
(1) Peăperioadaăpreg tirii,ă reziden iiăpotă închiriaăună locădeăcazareă înăc mineleăuniversitare,ă spa iileădeă
cazareăanexateăspitalelorăuniversitareăoriăclinicilorăacreditateădinăcentrulăundeăauăfostărepartiza iăsauădetaşa i 
oriăînăc mineădeăreziden i,ăînăcondi iileălegii.ăă 
(2) Autorit ileă administra ieiă publiceă localeă auă obligatiaă deă aă contribuiă laă îmbun t ireaă situa ieiă
reziden ilorăprinăacordareaădeăfacilit iăpeădurataădeăpreg tire.ăă 
ART.35    
(1) Cheltuielile de personal aferente reziden iloră peă perioadaă preg tiriiă prină reziden iată seă suport ă înă
totalitateădeălaăbugetulădeăstat,ăînălimitaădurateiămaximeăprev zuteăpentruăspecialitateaăpentruăcareăopteaz ,ă
cuăexcep iaăreziden iatuluiăcuăprogramădeătimpăpar ial.ăă 
(2) Salariul net al rezidentuluiă seă stabileşteă înă func ieă deă anulă deă preg tire,ă astfelă salariulă netă ală
rezidentului din anul I, etapa I, va fi de minimum 60%ădinămediaăsalariuluiănetăalăunuiămedicăspecialistăşiăvaă
reprezentaă90%ădinăsalariulămediculuiăspecialistăpentruăreziden ii dinăultimulăanădeăreziden iat.ăă 
(3) Drepturileăprev zuteă laă (1) seăacord ăprinăunit ileă sanitareă cuă careă reziden iiă peă loc,ă respectivăpeă
post au încheiat contract individualădeămunc ăpeădurat ădeterminat ăşiă respectivănedeterminat ,ă înăbazaă
documenteloră doveditoareă privindă frecventareaă stagiilor,ă emiseă deă unitateaă laă careă seă efectueaz ă
preg tirea.ăă 
(4) Plataă indemniza ieiă prev zuteă la ART.30 (2) seă suport ă dină veniturileă propriiă aleă Ministeruluiă
S n t ii.ăă 
ART.36    
(1) Reziden iiă careă ocup ă prină concursă posturileă pentruă careă seă organizeaz ă reziden iată înă condi iileă
prev zuteălaăART.19 încheieăcontractăindividualădeămunc ăpeăperioad ănedeterminat ăcuăunitateaăsanitar ă
public ăcareăaăpublicatăpostulă respectivăşiăunăactăadi ională laăcontractulă individualădeămunc ăprinăcareăseă
prevedeăobliga iaădeăaălucraă laăaceast ăunitateăsanitar ăunănum rădeăaniăegalăcuădurataăcorespunz toareă
preg tiriiăînăreziden iat,ădup ăob inereaătitluluiădeăspecialist.ăă 
(2) Nerespectareaă deă c treă salariată aă obliga ieiă asumateă îlă oblig ă peă acestaă laă suportareaă tuturoră
cheltuieliloră ocazionateă deă preg tireaă saă profesional ,ă respectivă aă cheltuieliloră deă personală peă perioada 
preg tiriiă înăreziden iat,ăprecumăşiă laărestituireaăprimeiădeă instalare,ăpropor ionalăcuăperioadaănelucrat ădină
perioadaăstabilit ,ăconformăactuluiăadi ionalălaăcontractulăindividualădeămunc .ăă 
ART.37    
(1) Posturileă ocupateă prină reziden iată organizată înă condi iileă prev zuteă laă ART.19 nu pot face obiectul 
restructur riiăprinăreducereaănum ruluiădeăposturiăaăunit iiăsanitareăcareăaăpublicatăpostulă laăconcursulădeă
reziden iat.ă 
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(2) Prevederile (1) seăaplic ăatâtăpeăperioadaădeăpreg tireăprinăreziden iatăaătitularilorăcâtăşiăpeăperioadaă
prev zut ă înă actulă adi ională laă contractulă individuală deă munc ă încheiată deă aceştia,ă înă cazulă înă careă peă
aceast ădurat ăposturileăr mânăocupate.ăă 
(3) Înă situa iaă înă careă unitateaă sanitar ă înă careă seă afl ă posturileă ocupateă prină reziden iată organizată înă
condi iileă prev zuteă laă ART.19 esteă desfiin at ă prină reorganizare,ă prevederileă ART.36 (2) referitoare la 
nerespectareaădeăc treăsalariatăaăobliga ieiăasumateăprinăactulăadi ională laăcontractulă individualădeămunc ,ă
nuăseăaplic .  
 

ART.38    
(1) Reziden iatulă cuă programă deă timpă par ială seă organizeaz ă numaiă pentruă specialitateaă medicin ă deă
familieăşiăasigur ăacelaşiănivelăşiăaceeaşiăcalitateăaăpreg tiriiădeăspecialitateăcaăşiăreziden iatulăorganizatăpeă
baz ădeăprogramăcuătimpăintegral,ăînăformeleăpeălocuriăşiăpeăposturiăînăaceast ăspecialitate.ăă 
(2) Formareaă prină reziden iată cuă programă deă timpăpar ială înă specialitateaă medicin ă deă familieă seă faceă
conformă curriculumuluiă deă preg tireă şiă aă baremuriloră deă manopere,ă proceduri,ă tehniciă diagnosticeă şiă
terapeuticeă prev zuteă pentruă reziden iatulă înă specialitateaă medicin ă deă familie,ă organizată înă formeleă peă
locuriăşi,ărespectiv,ăpeăposturi.ăă 
(3) Durataădeăparcurgereăaăstagiilorăprev zuteăînăcurriculumădeăpreg tireăesteădeă5ăaniăefectua iăînăregimă
deă3ăzileădeăpreg tireăpeăs pt nân ,ăcorespunz torădurateiădeă3ăaniăprev zut ădeălegeăpentruăformareaăprină
reziden iatăînămedicin ădeăfamilieăcuăprogramădeătimpăintergal.ăă 
ART.39   
(1) Admitereaă înă reziden iatulă cuă programă deă timpă par ială înă specialitateaă specialitateaă medicin ă deă
familieă seă faceă prină concursă na ională organizată deă Ministerulă S n t iiă concomitentă cuă concursulă deă
reziden iatăpeălocăşiăpeăpost,ădeăregul ăînătrimestrulăIVăalăfiec ruiăan.ăă 
(2) Laăformaădeăpreg tireăprinăreziden iatăcuăprogramădeătimpăpar ialăînăspecialitateaămedicin ădeăfamilieă
auă accesă mediciiă indiferentă deă promo iaă deă absolvireă aă facult ii,ă careă opteaz ă pentruă aceastaă înă urmaă
promov riiăconcursuluiădeăreziden iatăorganizatăînăcondi iileăprev zuteălaă(1).   
(3) Peă perioadaă deă preg tireă prină reziden iată cuă programă deă timpă par ială înă specialitateaă medicin ă deă
familie,ămediciiă prev zu iă laă (2) nuă beneficiaz ă deă contractă individuală deă munc ă deă medică rezidentă şiă potă
desf şuraă înă afaraă programuluiă deă preg tire,ă alteă activit iă salarialeă inclusivă deă medică cuă respectareaă
prevederilor în vigoare. Medicii afla iă înă aceast ă situa ieă potă încheiaă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă
asigur riă deă s n tate,ă pentruă activit ileă deă medică înă domeniulă medicineiă generale/medicineiă deă familie,ă
conformăcalific riiăînsuşite.ă 
(4) Preg tireaă prină reziden iată cuă programă deă timpă par ială înă specialitateaă medicin ă deă familieă seă
desf şoar ăînăconformăcuăprevederileăRegulamentuluiăprev zutăpentruăpreg tireaăînăspecialitateaămedicin ă
de familieăformaădeăreziden iatăpeăloc, respectiv pe post.   
ART.40   
(1) Schimbareaă specialit iiă mediciloră reziden iă afla iă înă preg tireă seă poateă face numai pe motive 
întemeiate.ăConfirmareaăînănouaăspecialitateăseăfaceăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.ă 
(2) Unăcoordonatorăsauădirectorădeăprogramădeăreziden iatăpoateăpropuneăMinisteruluiăS n t iiăsitua iileă
deă reorientareă profesional ă aă reziden iloră careă nuă auă aptitudinileă necesareă specialit iiă aleseă şiă careă nuă
evolueaz ă conformă prevederiloră curriculare.ă Înă aceast ă situa ie,ă schimbareaă specialit iiă seă aprob ă prină
Ordinăalăministruluiăs n t ii.ăă 
ART.41   

Mediciiăreziden iăcareănuăfinalizeaz ăstagiulădeăreziden iată înăspecialitateaăob inut ăprinăconcursăpotă
continua la cerereăpreg tireaă înăspecialit țileămenționate in Normele metodologice de aplicare ale aceste 
legi, în termen de maxim 5 ani de la abandonarea pregatirii. Prezentarea la examenul de medic specialist 
seăface,ădup ăcaz,ălaăfineleăcomplet riiăpreg tiriiăînăspecialitateaărespectiv  sauădup ăparcurgereaăintegral ă
aăcurriculumuluiădeăpreg tireăînăaceast ăspecialitate.ăă 
ART.42    

Mediciiă reziden iă careă auă finalizată preg tireaă înă reziden iat,ă dară nuă auă promovată examenulă deă
specialitate,ăpotăfiăîncadra iăcuăcontractăindividualădeămunc ăînăunit iăsanitareăpubliceăşiăprivate inclusiv în 
cabineteămedicaleă individuale,ă înă func ieădeăspecialitateaă înăcareăs-aăefectuatăpreg tireaădeă reziden iatăşiă
subă îndrumareaă unuiă medică cuă dreptă deă liber ă practic ă înă specialitateaă respectiv .ă Înă acesteă cazuriă
încadrarea se va face pe perioad ădeterminat ădeăunăanăcuăposibilitateădeăprelungireăanual .ăÎncadrareaăseă
vaă faceă peă func iaă deă medică rezidentă ultimuluiă an,ă cuă salarizareaă corespunz toare,ă înă func ieă deă
specialitatea de confirmare ca medic rezident.   
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ART.43    
(1) Mediciiă specialiştiă afla iă înă situa ieă deă reconversieă profesional ă peă motiveă deă s n tateă sauă socio-
profesionale,ăpotăob ineăcertificatulădeămedicăspecialistă în specialit țiămenționateăînăNormeleămetodologiceă
de aplicare ale aceste legi,ădup ăefectuareaăunuiăstagiuădeăpreg tireăspecificăspecialit țiiăînăunit iăsanitareă
acreditateăpentruăpreg tireaăînăreziden iatulărespectiv şiădup ăpromovareaăexamenuluiădeămedicăspecialistă
înăaceast ăspecialitate,ăorganizatădeăMinisterulăS n t ii.ăă 
(2) Înă vedereaă aplic riiă prevederiloră (1),ă Ministerulă S n t iiă şiă Colegiulă Mediciloră dină Româniaă
analizeaz ă înă ceă m sur ă formareaă deă medică specialist,ă precumă şiă experien aă profesional ă însuşit ă potă
înlocui formarea prină reziden iată şiă stabilescă durataă stagiuluiă deă preg tireă înă specialitateaă menționat ă înă
Normele metodologice de aplicare ale aceste legi, careăurmeaz ăaăfiăefectuat.ăă 
(3) Prezentarea la examenul de medic specialist menționat ă laă (1) seă aprob ă deă c treă Ministerulă
S n t ii.ăă 
ART.44   

Reziden iiă potă efectuaă cuă aprobareaă Ministeruluiă S n t iiă și avizul coordonatorului/directorului de 
programădeăreziden iatăstagiiădeăpreg tireăînăstr in tate,ăcareănuăpotăînsumaămaiămultădeă33% din durata de 
preg tireă prev zut ă pentruă specialitateaă deă confirmare.ă Proceduraă deă echivalareă aă acestoră stagiiă va fi 
stabilit ăprinăRegulamentuluiădeărezidențiat.   
ART.45    
(1) Pentruă reziden iiă afla iă înă preg tire,ă formaă reziden iată peă post,ă seă men ineă obliga iaă prev zut ă înă
acteleăadi ionaleă laăcontracteleă individualeădeămunc ,ă respectivădeăaă lucraă laăunitateaăsanitar ăpublic ăcuă
careăauăîncheiatăcontractulăindividualădeămunc ăcelăpu inăunănum rădeăaniăegalăcuădurataăcorespunz toareă
preg tiriiăînăreziden iat.ăă 
(2) Reziden iiăpeăpostăîşiădesf şoar ăşiăfinalizeaz ăpreg tireaăpotrivitădispozi iilorăprezenteiălegi.   
ART.46    
(1) Medicii,ă mediciiă dentiştiă şiă farmaciştiiă cet eniă aiă unuiă altă stat decât statele membre ale Uniunii 
Europene,ă stateleă apar inândă Spa iuluiă Economică Europeană sauă Confedera ieiă Elve ieneă potă efectuaă
specializareă înă reziden iată prinăMinisterulăEduca iei,ăNa ionale,ă cuă respectareaăprevederiloră legale,ă înăunaă
dintre specialit ileă prev zuteă înă Nomenclatorulă specialit iloră medicale,ă medico-dentareă şiă farmaceuticeă
pentruăre eauaădeăasisten ămedical .ăă 
(2) Specializareaă seă faceă cuă respectareaă durateiă şiă curriculumuluiă deă preg tireă prev zuteă pentruă
reziden iatulăînăspecialitateaărespectiv ăînăRomânia.ăă 
 

CAPITOLUL V Registrulămatricolănațional 
ART.47   
(1) MinisterulăS n t iiăareărolulădeăaăgestionaălaănivelăna ionalăactivitateaădeăpreg tireăînăreziden iat,ăprină
înfiin areaă Registruluiă matricolă na ională ală reziden iloră şiă dup ă caz,ă prină asigurareaă logisticii necesare 
organiz riiăşiădesf şur riiăconcursuluiăna ionalădeăreziden iat.ăă 
(2) Metodologiaă deă costituireă aă Registruluiă matricolă na ional,ă atribu iileă departamenteloră Ministeruluiă
S n t iiăşiăaăinstitu iilorăsubordonateăsauăaflateăînăcoordonareaăacestuia,ăprivindăcolectareaăşiăgestionareaă
datelor,ăseăelaboreaz ădeăMinisterulăS n t iiăşiăseăaprob ăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăînătermenădeă6ă
luniădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiănorme. 
ART.48    

Activitateaă deă preg tireă teoretic ă şiă practic ,ă reprezentat ă deă baremulă deă manopere,ă proceduri,ă
tehniciă diagnosticeă şiă terapeutice,ă esteă consemnat ă înă dou ă documenteă cuă caracteră obligatoriu,ă
netransmisibile,ădenumiteăCarnetulădeărezidentăşiăCaietulădeămonitorizareăaăpreg tiriiărezidentului.ăÎncepândă
cu dataădeă1ăianuarieă2015ăacesteădocumenteăvorăfiăemiseăînăformatăelectronicăiarăînregistr rileăcuprinseăînă
acesteădou ădocumenteăvorăfiăf cuteădeăoămanier ălunar ășiăînăRegistrulămatricolănațional 
 

CAPITOLUL VI Confirmarea în specialitate 
ART.49  
(1) Rezide iatulă seă finalizeaz ă prină examenulă pentruă ob inereă aă titluluiă deă medic,ă medică dentistă şi,ă
respectiv,ăfarmacistăspecialist,ăorganizatălaănivelăna ionalădeăMinisterulăS n t iiăînă2ăsesiuniăanuale.ăă 
(2) Examenulăseăorganizeaz ănumaiăînăcentreăuniversitareăcuăfacult iădeămedicin ,ămedicin ădentar ăşiă
farmacieă acreditateă careă asigur ă preg tireaă pentruă toateă moduleleă teoreticeă şiă baremurileă deă manopere,ă
proceduri,ătehniciădiagnosticeăşiăterapeuticeăprev zuteădeăcurriculumădeăpreg tireăînăspecialitateă.ăă 
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(3) Pentruăfiecareăspecialitateămedical ,ămedico-dentar ăşiăfarmaceutic ,ăînăparteăseăstabilescămaximă2ă
centreăuniversitareădeăorganizareăaăexamenuluiăna ionalădeăspecialist,ăcuăexcep iaăspecialit iiăMedicin ădeă
familie pentru care se stabilesc 4 centre universitare de examen.   
(4) Examenulăconst ăîntr-oăprob ăscris ăcuăcon inutăunicăînătoateăcentreleădeăsus inereăaăexamenuluiăşiă
probeă cliniceă sauă practice,ă sus inuteă dup ă oă tematic ă unic ,ă specific ă specialit iiă pentruă careă seă
organizeaz .ă 
ART.50  
(1) Pentru fiecare specialitateă înăparteăcomponen aăcomisieiăna ionaleădeăexaminareăseăstabilesteăprină
tragereălaăsor iădintreăcoordonatorii,ădirectoriiădeăprogram,ăprecumăşiăresponsabiliiădeăformare  
(2) Pentruă situa iaă înă careă exist ă dou ă centreă na ionaleă deă examinare,ă respectivă patru centre de 
examinareăînăcazulăspecialit iiădeămedicin ădeăfamilie,ăvaăfiădesemnatăprinătragereălaăsor iășiăunăpreședinteă
ală comisieiă centrale,ă cuă rolă deă coordonareă laă nivelă na ională aă examenuluiă deă ob inereă aă titluluiă deă medică
specialist.   
ART.51   

Pentruă sus inereaă examenuluiă deă medică specialistă medicin ă deă familie,ă comisiaă na ional ă deă
examinareăvaăincludeăşiădoiămembrii,ăconfirma iămediciăprimariăînăspecialitateaămedicin ăintern ăşiărespectivă
înăspecialitateaăpediatrieăcareăîntrunescăcondi iileăprev zuteălaăART.50 (1). 
ART.52    

Componen aăcomisiilorăna ionaleădeăexaminareăseăaprob ăprinăordinăalăministruluiăs n t ii pe baza 
proceselorăverbaleăcareăatest ărespectareaăprevederilorăART.ă50 .   
ART.53  

Metodologiaăorganiz riiăşiădesf şur riiăexamenuluiăpentruăob inereaătitluluiădeămedic,ămedicădentistă
şi,ă respectiv,ă farmacistă specialistă seă elaboreaz ă deă c treă Ministerulă S n t iiă înă colaborareă cuă Colegiulă
Mediciloră dină România,ă Colegiulă Mediciloră Dentiştiă dină Româniaă şi,ă respectiv,ă Colegiulă Farmaciştiloră dină
Româniaă şiă institu iileă deă înv mântă superioră cuă facult iă deă medicin ă general ,ă medicin ă dentar ă şiă
farmacieă acreditate,ă şiă seă aprob ă prină ordină comună ală ministruluiă s n t iiă şiă ală ministruluiă educa ieiă
na ionale.ăă 
ART.54  

Prevederile ART.49 - ART.53 seăaplic ăîncepândăcuăsesiuneaăoctombrieă2014ăaăexamenuluiăpentruă
ob inereaătitluluiădeămedic,ămedicădentistăşi,ărespectiv,ădeăfarmacistăspecialist.ăă 
ART.55  
(1) Înscriereaă laă acestă examenă vaă fiă aprobat ă exclusivă pentruă candidațiiă careă auă efectuată programulă
integralădeăpreg tireăînărezidențiatăprecumășiăbaremulăcompletădeămanopere,ăproceduri,ătehniciădiagnosticeă
şiăterapeuticeăînscrisăînăRegistrulămatricolănaționalăconformăspecialit țiiăpentruăcareăsusținăexamenul. 
(2) Prinăexcep ieădeă laăprevederileă (1),ă laăexamenăseăpotăprezentaăşiă reziden iăafla iă înăultimeleă6ă luni 
dinainteaăfinaliz riiăintegraleăaăpreg tirii,ăpeăbazaăpropuneriiăcoordonatoruluiăsauădirectoruluiădeăprogramădeă
reziden iat,ăcuăobliga iaăefectu riiăperioadelorărestanteădeăpreg tire.ăă 
(3) Examenulă poateă fiă sus inută înă termenă deă maximumă 5 ani de la data încheierii programului de 
preg tire.ăă 
ART.56  
(1) Dup ăpromovareaăexamenului,ătitlulădeămedicăspecialist,ădeămedicădentistăspecialistăsauădeăfarmacistă
specialistăseăconfirm ăprinăordinăalăministruluiăs n t iiă.ăă 
(2) Înă cazurileă careă întrunescă cerin eleă prev zuteă laă ART.55 (1) confirmarea prin ordin al ministrului 
s n t iiăaătitluluiădeăspecialistăseăfaceănumaiădup ăfinalizareaăintegral ăaăpreg tiriiăînăspecialitate,ăatestat ă
de coordonatorul sau directorul de programădeăreziden iată.ăă 
(3) Înăbazaăordinuluiăministruluiăs n t iiăprev zutălaă(1),ăMinisterulăS n t iiăelibereaz ăCertificatulăcareă
atest ăcalificareaădeămedic,ămedic dentist sau farmacist specialist.   
ART.57  
(1) Prinăexcep ieăde la prevederile ART.1 şiăART.49 - ART.53,ăseăconfirm ăspecialiştiăîntr-o specialitate 
medical ,ămedico-dentar ăsau farmaceutic ănouînfiin at ,ăcadreleădidacticeăuniversitareătitulareăînăinstitu iileă
deă înv mântă superioră cuă profilă medical,ă medico-dentară şiă farmaceuticăuman,ă careă laă dataă înfiin riiă noiiă
specialit iăsuntăîncadrateălaădisciplineleăcorespondenteăacesteia sau la disciplinele care includ domeniul de 
formareăalănoiiăspecialit iăşiăsuntăconfirmateăprinăordinăalăministruluiăs n t ii,ăspecialiştiăsauăprimariăîntr-o 
alt ăspecialitate.ăă 
(2) Confirmarea titlului de medic specialist, medic dentist specialist sau deă farmacistă specialist,ă dup ă
caz, în specialitatea nou-înfiin at ă seă faceă nominal,ă prină ordină ală ministruluiă s n t ii,ă laă cerereaă cadreloră
didacticeăuniversitareăprev zuteălaă(1).   
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ART.58  
(1) Seă confirm ă înă gradulă deă medică primar,ă medică dentistă primară sauă farmacistă primar,ă dup ă caz,ă înă
specialitatea nou-înfiin at ,ăprofesoriiăuniversitari,ăconferen iariiăuniversitariăşiălectorii/şefiiădeălucr riătitulariălaă
dataă înfiin riiă noiiă specialit iă înă institu iileă deă înv mântă superioră cuă profilă medical,ă medico-dentară şiă
farmaceuticăumanăşiăcareăauădobânditătitlulădeăspecialistăînănouaăspecialitateăînfiin at ăînăcondi iileăprev zuteă
la ART.57.   
(2) Confirmarea în gradul de primar în specialitatea nou-înfiin at ă seă faceă nominal,ă prină ordină ală
ministruluiăs n t ii,ălaăcerereaăcadrelorădidacticeăuniversitareăprev zuteălaă(1).   
ART.59  

Cadrele didactice universitare care au beneficiat de prevederile ART.57 şiăART.58 laăînfiin areaăuneiă
noiă specialit iămedicale,ămedico-dentareăsauă farmaceuticeăob ină titlulă deă specialistă într-oăalt ă specialitateă
nou-înfiin at ănumaiăpotrivităprevederilorăCAPITOLUL II Admiterea în etapa I-aăaăreziden iatului şiăseă
potă prezentaă laă examenulă pentruă ob inereaă graduluiă deă primară înă aceast ă specialitate,ă dup ă îndeplinireaă
condi ieiă deă vechimeă caă specialistă prev zut ă deă normeleă înă vigoareă privindă angajareaă şiă promovareaă înă
func ii,ă gradeă şiă trepteă profesionaleă aă personaluluiă contractuală dină unit ileă sanitareă publiceă dină sectorulă
sanitar.   
(1) Examenul de specialitate pentruărezidențiiămenționațiălaăART.46  seăorganizeaz ădeăc treăMinisterulă
S n t ii,ă laăsfârşitulăspecializ rii,ăcuărespectareaăcondi iilorăprev zuteăpentruăfinalizareaăreziden iatului,ă înă
sesiuneăcomun ăcuăceaăorganizat ăpentruăreziden iiăcet eniăromâni.ăă 
(2) Titlulă deămedică specialist,ă deămedică dentistă specialistă sauă deă farmacistă specialistă seă confirm ă prină
ordinăalăministruluiă s n t ii. Certificatul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist 
specialistăseăelibereaz ădeăc treăMinisterulăS n t ii. 
 

CAPITOLUL VII A doua specialitate   
ART.60  
 
(1) Programulădeăpreg tireăînăaădouaăspecialitateăseăefectueaz ăpeăbaz ădeăprogramăcuătimpăintegralăşiă
areă durat ă total ,ă curriculumă deă preg tireă şiă baremă deă manopere,ă proceduri,ă tehniciă diagnosticeă şiă
terapeuticeă identiceă cuăceleă prev zuteă pentruă programulă deă preg tireă prină reziden iat.ă Programulă asigur ă
acelaşiă nivelă şiă aceeaşiă calitateăaăpreg tiriiă deă specialitateă caăşiă programulădeă reziden iată înă specialitateaă
respectiv .ăă 
(2) Prinăexcep ieădeă laă (1) seăechivaleaz ăstagiileădeăpreg tireăefectuateă înăprima specialitate care se 
reg sescă înă curriculumulă deă preg tireă ală celeiă de-aă douaă specialit iă şiă auă durat ă şiă con inută similare.ă
Echivalareaăseăfaceădeăc treăMinisterulăS n t iiălaăpropunereaăinstitu iilorădeăînv mântăsuperiorămedico-
farmaceutic uman care organizeaz ă preg tireaă înă reziden iată şiă cuă avizulă coordonatoruluă i/directorulă deă
preg tire,ăînăaădouaăspecialitateă.ăă 
ART.61  

Posesoriiăcertificatuluiădeăspecialistă înăspecialit iăasimilateăefectueaz ăpreg tireăînăspecialitateaădeă
asimilare,ăf r ăconcursădeăreziden iatăşiăf r ătax .ăă 
ART.62  

Specialiştiiăcareăauăefectuatăprogramulădeăpreg tireăprinăreziden iat,ăformaăpeăpost,ăpotăob ineăaădouaă
specialitateădup ăîndeplinireaăcondi ieiădinăactulăadi ionalăîncheiatălaăcontractulădeămunc .ăă 
 

CAPITOLUL VIII Dreptădeăliber ăpractic ăă 
ART.63  
(1) Începândăcuăpromo iaă2005ădeăabsolven iălicen ia iăaiăfacult ilorădeămedicin ,ădobândireaădreptuluiă
deă liber ăpractic ă înăprofesie,ăseăfaceădup ăpromovareaăexamenuluiădeămedicăspecialist.ăAceştiaăexercit ă
profesia de medic cu calificarea de medic specialist.   
(2) Începândăcuăpromo iaă2005,ăabsolven iiălicen ia iăaiăfacult ilorădeămedicin ădentar ăşiăfarmacieăob ină
dreptulădeăliber ăpractic ăodat ăcuădobândireaălicen ei.ăă 
(3) Mediciiă promo iiă anterioareă anuluiă 2005ă careă nuă auă ob inută dreptă deă liber ă practic ă în profesie în 
condi iileănormelorăanterioareăprecumăşiămediciiădinăpromo iaă2005ăşiăulterioareăcareănuăauăfostăconfirma iă
reziden iăsauănuăauăob inutătitlulădeămedicăspecialist,ăpotădesf şuraăînăbazaădiplomeiădeămedicăactivit ileădeă
medic în domeniul medicineiăgenerale/medicineiădeăfamilie,ăconformăcalific riiăînsuşite.ăă 
(4) Prină excep ieă deă laă prevederileă alineatuluiă anterior,ă mediciiă prev zu iă laă (2) nu pot încheia rela iiă
contractualeădirecteăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpentruăfurnizareaăserviciilorădeămedicin ădeăfamilieă
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decâtădup ăob inereaătitluluiădeămedicăspecialistămedicin ădeăfamilieăînăcondi iileălegii.ăAceştiaăpotăfiăîncadra iă
înăunit iăsanitareăpubliceăşiăprivate,ăprecumăşiăînăcabineteleămedicilorădeăfamilie,ăcuăexcep iaăserviciilorădeă
ambulan ,ăînăfunc iaădeămedic.ăÎncadrareaăşiăsalarizareaăseăfacăînăcondi iileălegii.ăă 
(5) Activit ileămedicilorăprev zu iălaăalin.(3) - (4) precumăşiălimiteleădeăcompeten ăseăstabilescădeăc treă
MinisterulăS n t iiă înăcolaborareăcuăColegiul MedicilorădinăRomâniaăşiăseăaprob ăprinăordinăalăministruluiă
s n t ii.ăă 
ART.64    
(1) Mediciiă reziden iă potă exercitaă activit ileă medicaleă dină domeniulă specialit iiă deă confirmareă cuă
respectareaălimitelorădeăcompeten ăcorespunz toareăniveluluiădeăformareăalăanuluiădeăpreg tireăînăcareăseă
afl .ăDep şireaălimitelorădeăcompeten ăseăsanc ioneaz ăconformălegii.ăă 
(2) Limiteleădeăcompeten ăcorespunz toareăniveluluiădeă formareăalăanuluiădeăpreg tireăpentruămediciiă
reziden iă seă stabilescă deă c treă Ministerulă S n t iiă în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu 
respectareaăcurriculumuluiădeăpreg tire,ălaăpropunereaăcomisiilorădeăspecialitateăşiăseăaprob ăprinăordinăală
ministruluiăs n t ii.ăă 
ART.65    
(1) Începând cu anul I deă preg tireă înă specialitate,ă mediciiă reziden iă potă fiă incluşiă înă liniaă deă gard ă
efectuat ăînăspecialitateaăînăcareăauăfostăconfirma i,ăînăafaraăprogramuluiănormalădeălucru,ăcuăexcep iaălinieiăIă
deă gard .ă Activitateaă reziden iloră incluşiă înă liniaă deă gard ă seă desf şoar ă peă r spundereaă şiă subă
supravegherea mediculuiătitularădeăgard .ăă 
(2) Începând cu anul II deă preg tireă înă specialitate,ă mediciiă reziden iă potă fiă incluşiă înă liniaă Iă deă gard ă
efectuat ă înăspecialitateaăînăcareăauăfostăconfirma i,ă înăafaraăprogramuluiănormalădeă lucru,ăcuărespectareaă
limitelor de competen ăprev zuteălaăART.64 (1), sub supravegherea unui medic specialist sau primar care 
efectueaz ăgard ălaădomiciliuăşiăcareăaăfostădesemnatăînăacestăsensădeăc treăşefulădeăsec ie.ăă 
(3) Coordonatorulădeăreziden iat,ărespectivădirectorulădeăprogram,ăprecumăşiăresponsabilădeăformareăprină
reziden iată potă desemnaă mediciă reziden iă titulariă înă liniaă deă gard ,ă cuă acordulă scrisă ală acestoraă şiă cuă
respectarea prevederilor (2),ă laă solicitareaă unit iiă sanitareă undeă seă efectueaz ă gardaă înă afaraă timpului 
normal de lucru.   
(4) Mediciiă reziden iăcareăefectueaz ăg rziă înăafaraăprogramuluiănormalădeă lucruăsuntăsalariza iăpentruă
aceast ăactivitateădeăc treăunitateaăsanitar ăundeăefectueaz ăgarda,ăcuărespectareaăprevederilorălegale.ăă 
ART.66    

Absolven iiă licen ia iă aiă facult iloră deă medicin ă dentar ă şiă farmacieă anterioră promo ieiă 2005,ă
dobândescă dreptă deă liber ă practic ă înă condi iileă stabiliteă deă Colegiulă Mediciloră Dentiştiă dină Româniaă şiă
respectivă Colegiulă Farmaciştiloră dină România.ă Metodologiaă deă acordareă aă dreptuluiă deă liber ă practic ă seă
elaboreaz ă deă c treă Colegiulă Mediciloră Dentiştiă dină Româniaă şiă Colegiulă Farmaciştiloră dină Româniaă şiă seă
public ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă înă termenă deă 3ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă
Ordonan eădeăUrgen ăaăGuvernului.ăă 
 

CAPITOLUL IX Dispozi iiătranzitoriiăşiăfinaleăă 
ART.67    
(1) Niciună medic,ă medică dentistă sauă farmacistă nuă poateă fiă înă acelaşiă timpă rezidentă înă maiă multeă
specialit iăsauăînăformeădeăreziden iatădistincte.ăă 
(2) Calitateaădeărezidentăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii:ăă 

a) laădataă finaliz riiăprogramuluiădeăpreg tireă înă reziden iat,ă certificat ădeăc treăcoordonatorulă sauă
directorulă deă programă deă reziden iat,ă înă bazaă Carnetuluiă deă rezidentă şiă aă Caietuluiă deă
monitorizareăaăpreg tiriiărezidentului,ăcuăexcep iaămedicilor afla iăînăsitua iaăprev zut ălaăART.41;   

b) peădurataăpreg tirii,ăpentruăoricareădintreăcazurileădeăîncetareăaăcontractuluiăindividualădeămunc ă 
c) prev zuteădeălege;ăă 
d) prinărenun areăexpres ,ăformulat ăînăscrisăc treăMinisterulăS n t ii;ăă 
e) înăcazulăînăcareăsuntăînc lcateăprevederileă(1);   
f) alteăcazuriăprev zute de lege.   
g) întrerupereaă nejustificat ă șiă neaprobat ă deă directorulă deă programă șiă nedeclarat ă Ministeruluiă

S n t iiăînătermenădeă15ădeăzileădeălaădataăultimeiăzileădeăprezenț ăconfirmat ădeăindrum torulă
de stagiu precum șiărefuzulărecuper riiăactivit ilor aferente perioadei absentate.   

(3) Înă termenă deă 15ă zileă deă laă dataă apari ieiă situa ieiă prev zuteă laă (2) d) rezidentulă areă obliga iaă s ă
înştiin ezeăMinisterulăS n t iiăasupraăacesteiăsitua ii.ăÎnştiin areaăseăfaceăînăscrisăcuăprecizareaăspecialit iiă
şiăformeiădeăreziden iatăpentruăcareăopteaz ăs ăcontinueăpreg tirea.ăă 
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(4) În cazulăînăcareărezidentulăaflatăînăsitua iaăprev zut ălaă(2) d) nuăîşiăexprim ăop iuneaăpotrivită(3), se 
consider ă deă dreptă c ă acestaă aă renun ată laă calitateaă deă rezidentă dobândit ă anterioră apari ieiă st riiă
men ionate.ăă 
ART.68    

Înă vedereaă desf şur riiă activit iloră medicaleă specifice,ă mediciiă rezidenti încheie asigurare de 
r spundereăcivil ăprofesional ,ăpotrivitălegii.ăă 
ART.69    
(1) Dispozi iileă prezenteiă ordonan eă nuă afecteaz ă drepturileă câştigateă deă medici,ă mediciă dentiştiă şiă
farmacişti,ăpotrivitălegisla ieiăanterioare.ă 
(2) Normeleămetodologiceădeăaplicareăaăprezenteiăordonan e,ăprecumăși Regulamentul deărezidențiat, se 
aprob ă prină ordină ală ministruluiă s n t ii,ă înă termenă deă 6ă luniă deă laă intrareaă înă vigoareă aă prezentuluiă actă
normativ.  
ART.70    
        Peădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăordonan eăseăabrog ăOrdonan aăGuvernuluiănr.ă18/2009ăprivindă
organizareaăşiă finan areaă reziden iatului,ăpublicat ă înăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaă I,ănr.ă81ădină1ă
februarieă2008,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă179/2008.ăă 
ART.71  

Începând cu anul 2017,ăconcursulăna ionalăprev zutălaăART.19 (1) seăorganizeaz ăanualădeăregul ăînă
trimestrulă IVă şiă seă poateă desf şuraă laă nivelulă centreloră universitareă peă bazaă acorduluiă dintreă Ministerulă
S n t ii,ăMinisterulăEduca ieiăNa ionaleăşiăuniversit ileădeămedicin ăşiăfarmacie.ă 
ART.72  

Pentruămediciiărezidențiăcareădorescăsaăișiăschimbeăspecialitateaăneavândămediaănecesar ăseăpoateă
organizaăconcursădeărezidențiatăconformăordonanțeiă18 abrogataădeăprezentaăordonanț . 
ART.73    

Prezentaăordonan ă intr ă înăvigoareă laă3ăzileădeă laădataăpublic riiă înăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ă
Partea I.   
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