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CAP. I
Reziden iatul
SEC IUNEAă1
Dispozi iiăgenerale
ART. 1
(1)ă Reziden iatulă reprezint ă formaă specific ă deă înv
mântă postuniversitară pentruă
absolven iiă licen ia iă aiă facult iloră deă medicin ,ă medicin ă dentar ă şiă farmacie,ă careă
asigur ă preg tireaă necesar ă ob ineriiă uneiaă dintreă specialit ileă cuprinseă înă
Nomenclatorulă specialit iloră medicale,ă medicodentareă şiă farmaceuticeă pentruă re eauaă deă
asisten ămedical .
(2)ăSpecialit ileăşiădurataăpreg tiriiăprinăreziden iatăseăstabilescăprinăordinăală
ministruluiăs n t ii.
ART. 2
(1)ă Reziden iatulă seă organizeaz ă înă urm toareleă forme:ă peă locuriă şiă peă posturiă şiă
areăoădurat ăcuprins ăîntreă3ăşiă7ăani,ăînăfunc ieădeăspecialitate.
---------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art.ăIădinăORDONAN ănr.ă2ădină26ă
ianuarie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.
(2)ă 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 didacticeă universitare,ă înă conformitateă cuă
num rulăorelorădeăcursăşiădeăaplica iiădinăcurriculumulăaprobat.
(3)ă Cifraă deă şcolarizareă aă reziden iloră seă aprob ă anuală prină ordină comună ală
ministruluiăs n t iiăşiăalăministruluiăeduca iei,ăcercet riiăşiăinov rii.
ART. 3
(1)ă Ministerulă S n t iiă organizeaz ă admitereaă înă reziden iatulă peă locuriă şiă peă
posturi,ă prină concursă na ional,ă cuă tematic ă şiă bibliografieă unic ,ă înă temeiulă uneiă

metodologiiă aprobateă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă şiă ală ministruluiă educa iei,ă
cercet rii,ătineretuluiăşiăsportului.
(2)ăConcursulăna ionalăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăpoateădesf şuraălaănivelulăcentreloră
universitareă peă bazaă acorduluiă dintreă Ministerulă S n t ii,ă Ministerulă Educa iei,ă
Cercet rii,ăTineretuluiăşiăSportuluiăşiăuniversit ileădeămedicin ăşiăfarmacie.
(3)ă Rezultateleă concursuluiă na ională deă reziden iată peă locuriă şiă peă posturiă seă
confirm ăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.
---------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art.ă Iă dină ORDONAN ă nr.ă 2ă dină 26ă ianuarieă
2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarie 2011.
ART. 4
(1)ăPentruăînscriereaălaăconcursulădeăreziden iatăpeălocuriăşiăpeăposturiăseăpercepeă
oătax ,ăalăc reiăcuantumăseăstabileşteăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.
---------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art.ăIădinăORDONAN ănr.ă2ădină26ă
ianuarie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.
(2)ăSumeleăîncasateădinăplataătaxelorăseăfacăvenitălaăbugetulăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureştiă şiă seă utilizeaz ă pentruă acoperireaă
cheltuieliloră deă personală şiă materialeă necesareă sus ineriiă concursuluiă deă reziden iată
sauă selec iei,ă iară sumeleă r maseă disponibileă seă reporteaz ă înă anulă urm toră şiă seă
utilizeaz ăcuăaceeaşiădestina ie.
(3)ă Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureştiă poateă utilizaă
colaboratoriăînăcondi iileălegii.
(4)ă Pentruă organizareaă şiă desf şurareaă concursuluiă na ională deă reziden iat,ă
Ministerulă S n t iiă poateă încheiaă contracteă cuă universit ileă deă medicin ă şiă farmacieă
înă bazaă c roraă seă stabilescă atâtă obliga iileă şiă responsabilit ileă p r ilor,ă câtă şiă
sumeleă ocazionateă deă cheltuielileă deă organizareă şiă desf şurare,ă suportateă dină taxaă deă
înscriere la concurs.
---------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art.ăIădinăORDONAN ănr.ă2ădină26ă
ianuarie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.
ART. 5
(1)ă Preparatoriiăuniversitariăşiăasisten iiăuniversitariămedici,ă medici dentiştiăşiă
farmacişti,ă confirma iă înă urmaă concursuluiă na ională deă reziden iat,ă efectueaz ă
preg tireaăînăreziden iatăînăafaraănormeiădeăbaz ădidactice.
(2)ă Admitereaă laă reziden iată aă cadreloră didacticeă dină înv
mântulă universitară dină
domeniulă s n tateă seă faceă înă aceleaşiă condi iiă caă pentruă oriceă absolventă ală
înv
mântuluiăuniversitarămedical.
ART. 6
(1)ă Niciună medic,ă medică dentistă sauă farmacistă nuă poateă fiă înă acelaşiă timpă rezidentă
înămaiămulteăspecialit iăsauăînăformeădeăreziden iatădistincte.
(2)ăCalitateaădeărezidentăînceteaz ăînăurm toareleăsitua ii:
a)ălaădataăfinaliz riiăprogramuluiădeăpreg tireăînăreziden iat,ăcertificat ădeăc treă
coordonatorulă sauă directorulă deă programă deă reziden iat,ă înă bazaă Carnetuluiă deă rezidentă
şiăaăCaietuluiădeămonitorizareăaăpreg tiriiărezidentului;
b)ă peă durataă preg tirii,ă pentruă oricareă dintreă cazurileă deă încetareă aă contractuluiă
individualădeămunc ăprev zuteădeălege;
c)ăprinărenun areăexpres ,ăformulat ăînăscrisăc treăMinisterulăS n t ii;
d) în caz de incompatibilitate;
e)ăalteăcazuriăprev zuteădeălege.
(3)ă Prină incompatibilitate,ă înă sensulă prev zută laă alin.ă (2)ă lit.ă d),ă seă în elegeă
situa iaă înă careă ună rezident,ă peă parcursulă preg tirii,ă sus ineă ună altă concursă deă
reziden iat.

(4) Rezidentulăcareăseăafl ăîntr-oăsitua ieădeăincompatibilitateăareăobliga iaădeăaă
aduceă laă cunoştin aă Ministeruluiă S n t iiă aceast ă situa ie,ă înă scris,ă înă termenă deă 15ă
zileă deă laă dataă apari ieiă acesteiaă sau,ă dup ă caz,ă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă
prezenteiăordonan e.
(5)ă Înă termenă deă 15ă zileă deă laă expirareaă termenuluiă prev zută laă alin.ă (4),ă
rezidentulătrebuieăs ăoptezeăpentruăpreg tireaăîntr-oăsingur ăspecialitate.
(6)ă Înă cazulă înă careă rezidentulă aflată înă stareă deă incompatibilitateă nuă îşiă exprim ă
op iuneaă potrivită alin.ă (5),ă iară stareaă deă incompatibilitateă continu ă s ă existe,ă seă
consider ă deă dreptă c ă acestaă aă renun ată laă calitateaă deă rezidentă dobândit ă anterioră
apari ieiă st riiă deă incompatibilitate,ă acestă faptă fiindă constatată deă Ministerulă
S n t ii.
ART. 7
Peă perioadaă preg tiriiă înă reziden iat,ă mediciiă reziden iă nuă auă accesă laă alteă formeă
deăînv
mântăpostuniversitarămedicalăumanădeăspecialitate.
ART. 8
(1)ăÎntreagaăactivitateădeăpreg tireăprinăreziden iatăseădesf şoar ăsubăautoritatea
Ministeruluiă S n t iiă şiă aă Ministeruluiă Educa iei,ă Cercet riiă şiă Inov riiă şiă înă
colaborareăcuăColegiulăMedicilorădinăRomânia,ăColegiulăMedicilorăDentiştiădinăRomâniaăşiă
ColegiulăFarmaciştilorădinăRomânia,ădup ăcaz.
(2)ă Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureştiă areă rolulă deă aă
gestionaă laă nivelă na ională activitateaă deă preg tireă înă reziden iat,ă prină înfiin areaă
Registruluiă matricolă na ională ală reziden iloră şiă prină asigurareaă logisticiiă necesareă
organiz riiăşiădesf şur riiăconcursuluiăna ionalădeăreziden iat.
ART. 9
(1)ă Preg tireaă înă reziden iată seă desf şoar ă înă modă descentralizat,ă regional,ă laă
nivelulă centreloră universitareă cuă facult iă deă medicin ,ă medicin ă dentar ă şiă farmacieă
acreditate,ă prină departamenteleă deă înv
mânt postuniversitar medical, medico-dentară şiă
farmaceutic.
(2)ă Institu iileă deă înv
mântă superioră cuă facult iă deă medicin ,ă medicin ă dentar ă
şiă farmacieă acreditateă propună Centruluiă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară
Bucureştiă coordonatoriiă deă programă deă reziden iat,ă directoriiă deă program,ă precumă şiă
responsabilii de formare.
(3)ăNominalizareaăcoordonatorilorăprev zu iălaăalin.ă(2)ăseăfaceăprinăordinăcomunăală
ministruluiăs n t iiăşiăalăministruluiăeduca iei,ăcercet riiăşiăinov rii.
(4) Pentruă îndeplinireaă unoră sarcini,ă activit iă şiă responsabilit iă suplimentareă
func ieiă deă baz ,ă directoriiă deă programă potă beneficia,ă înă conformitateă cuă prevederileă
legale,ădeăplataăuneiăindemniza ii.
ART. 10
(1)ă Preg tireaă înă reziden iată seă desf şoar ,ă pentruă fiecareă specialitate,ă conformă
unuiă curriculumă na ională deă preg tireă şiă unuiă baremă deă manopere,ă proceduri,ă tehniciă
diagnosticeăşiăterapeutice,ăobligatoriiăşiăuniceăpeă ar .
(2)ă Regulamentulă deă efectuareă aă preg tiriiă prină reziden iată seă aprob prin ordin
comunăalăministruluiăs n t iiăşiăalăministruluiăeduca iei,ăcercet riiăşiăinov rii.
(3)ăCurriculumurileăsuntăpropuseădeăinstitu iileădeăînv
mântăsuperiorăcuăfacult iă
deămedicin ,ămedicin ădentar ăşiăfarmacieăacreditate,ăavizateădeăcomisiile consultative
deă specialitateă aleă Ministeruluiă S n t ii,ă deă Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă
Domeniulă Sanitară Bucureştiă şiă aprobateă prină ordină comună ală ministruluiă s n t iiă şiă ală
ministruluiă educa iei,ă cercet riiă şiă inov rii,ă cuă consultareaă Colegiului Medicilor din
România,ă Colegiuluiă Mediciloră Dentiştiă dină Româniaă şiă Colegiuluiă Farmaciştiloră dină
România.
(4)ă Curriculumurileă aprobateă seă transmită tuturoră institu iiloră deă înv
mântă şiă
unit iloră sanitareă acreditateă s ă desf şoareă preg tireaă înă reziden iată şiă seă aplic ă
integrală tuturoră reziden iloră afla iă înă preg tire,ă înă limitaă durateiă prev zuteă deă
Nomenclatorulăspecialit ilorămedicale,ămedico-dentareăşiăfarmaceuticeăpentruăre eauaădeă
asisten ămedical .
(5)ă Activitateaă deă preg tireă teoretic
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,ă denumiteă Carnetulă deă rezidentă şiă
Caietulădeămonitorizareăaăpreg tiriiărezidentului.
ART. 11
Peă perioadaă preg tirii,ă reziden iiă potă închiriaă ună locă deă cazareă înă c mineleă
universitare,ăspa iileădeăcazareăanexateăspitalelorăuniversitareăoriăcliniceăacreditateă
dină centrulă undeă auă fostă repartiza iă sauă detaşa iă oriă înă c mineă deă reziden i,ă înă
condi iileălegii.
ART. 12
(1)ă Reziden iiă efectueaz ă preg tireaă deă specialitateă înă unit iă sanitareă publiceă
acreditate,ăinclusivăînăcabineteămedicaleăindividualeădeămedicin ădeăfamilie,ăprecumăşiă
înăunit iăsanitareăaleăministerelorăcuăre ea sanitar ăproprie.
(2)ă Unit ileă deă preg tireă seă nominalizeaz ă deă Ministerulă S n t ii,ă înă bazaă
propuneriloră universit iloră deă medicin ă şiă farmacieă acreditateă şiă înă func ieă deă
capacit ileădeăpreg tireăaleăacestora.
(3)ă Criteriileă şiă procedurileă deă acreditareă şiă reacreditareă aă acestoră unit iă seă
aprob ăprinăordinăcomunăalăministruluiăs n t iiăşiăalăministruluiăeduca iei,ăcercet riiă
şiăinov rii.
ART. 13
(1)ă Cheltuielileă deă personală aferenteă reziden iloră seă suport ă înă totalitateă deă laă
bugetulă deă stat,ă înă limitaă durateiă maximeă prev zuteă pentruă specialitateaă pentruă careă
opteaz .
(2)ă Drepturileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă acord ă prină unit ileă sanitareă cuă careă
reziden iiă peă locuri,ă respectivă peă postă auă încheiată contractă individuală deă munc ă peă
durat ă determinat ,ă înă bazaă documenteloră doveditoareă privindă frecventareaă stagiilor,ă
emiseădeăunitateaălaăcareăseăefectueaz ăpreg tirea.
----------Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art.ăIădinăORDONAN ănr. 2 din 26
ianuarie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.
-----------Alin. (4) al art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art.ăIădinăORDONAN ănr.ă2ădină26ă
ianuarie 2011,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011.
ART. 13^1
Mediciiă reziden iă încadra iă înă direc iileă deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă
municipiuluiă Bucureşti,ă precumă şiă ceiă încadra iă înă alteă unit iă cuă personalitateă
juridic ă dină subordineaă Ministeruluiă S n t iiă beneficiaz ă deă drepturileă prev zuteă laă
art.ă 13ă alin.ă (1),ă precumă şiă laă art.ă 18ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
103/2013 privindă salarizareaă personaluluiă pl tită dină fonduriă publiceă înă anulă 2014,ă
precumăşiăalte m suriăînădomeniulăcheltuielilorăpublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare.
-----------Art. 13^1 a fost introdus de art.ă 9ă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 11ă dină 19ă martieă
2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr. 203 din 21 martie 2014.
ART. 14
Pentruă fiecareă dintreă specialit ileă prev zuteă deă Nomenclatorulă specialit iloră
medicale, medico-dentareăşiăfarmaceuticeăpentruăre eauaădeăasisten ămedical ,ăcomisiileă
deă specialitateă aleă Ministeruluiă S n t ii, cu avizul Colegiului Medicilor, Colegiului
Mediciloră Dentiştiă şi,ă respectiv,ă Colegiuluiă Farmaciştilor,ă dup ă caz,ă elaboreaz ă Fişaă
postuluiă rezidentului,ă cuă caracteră şiă con inută generală obligatorii,ă careă s ă cuprind ă
drepturile,ăobliga iileăşiălimiteleădeăcompeten ăaleăacestuia.
ART. 15
(1)ă Institu iileă deă înv
mântă superioră cuă facult iă deă medicin ,ă medicin ă dentar ă
şiă farmacieă elibereaz ă diplomeă careă certific ă absolvireaă stagiiloră deă preg tireă înă
specialitate.

(2)ă Etapaă ulterioar ă încheieriiă preg tiriiă înă reziden iată oă constituieă examenulă
pentruă ob inereaă titluluiă deă medic,ă medică dentistă şi,ă respectiv,ă farmacistă specialist,ă
cuprinzândăoăprob ăscris ăşiăprobeăcliniceăsauăpractice.
(3)ă Examenulă seă organizeaz ă deă Ministerulă S n t iiă înă centrele universitare cu
facult iă deă medicin ă general ,ă medicin ă dentar ă şiă farmacieă acreditate,ă înă careă s-a
efectuată preg tirea,ă şiă seă sus ineă înă fa aă uneiă comisiiă deă specialiştiă propuseă deă
universit ileădeămedicin ăşiăfarmacieăacreditate,ăcuăavizulăcolegiilorăprofesionaleăşiă
numiteăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.
(4)ăLaăexamenăseăpotăprezentaădoarămedicii,ămediciiădentiştiăsauăfarmaciştiiăcareăauă
efectuatăintegralăprogramulădeăpreg tireăşiăauăob inutădiplomaăeliberat ădeăinstitu iileă
deăînv
mântăsuperiorăcuăfacult iădeămedicin ,ămedicin ădentar ăşiăfarmacie.
(5)ă Prină excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (4),ă laă examenă seă potă prezentaă şiă
reziden iă afla iă înă ultimeleă 6ă luniă dinainteaă finaliz riiă integraleă aă preg tirii,ă peă
baza propunerii coordonatoruluiă sauă directoruluiă deă programă deă reziden iată şiă numaiă cuă
aprobareaăministruluiăs n t ii,ăcuăobliga iaăfinaliz riiădeăc treăaceştiaăaăprogramuluiă
deăpreg tire.
(6)ă Examenulă poateă fiă sus inută înă termenă deă maximumă 5ă aniă deă laă dataă încheieriiă
programuluiădeăpreg tire.
(7)ă Dup ă promovareaă examenului,ă ministrulă s n t iiă confirm ă prină ordină titlulă deă
medicăspecialist,ădeămedicădentistăspecialistăsauădeăfarmacistăspecialist,ădup ăcaz.
(8)ăMetodologiaădesf şur riiăprobelorăexamenuluiăpentruăob inerea titlului de medic,
medică dentistă şi,ă respectiv,ă farmacistă specialistă seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă
s n t iiăşiăalăministruluiăeduca iei,ăcercet riiăşiăinov rii.
ART. 15^1
(1)ă Prină excep ieă deă laă prevederileă art.ă 1ă alin.ă (1)ă şiă art.ă 15,ă seă confirm ă
specialiştiă într-oă specialitateă medical ,ă medico-dentar ă sauă farmaceutic ă nouînfiin at ,ă cadreleă didacticeă universitareă titulareă înă institu iileă deă înv
mântă
superior cu profil medical, medico-dentarăşiăfarmaceuticăuman,ăcareălaădataăînfiin riiă
noiiă specialit iă suntă încadrateă laă disciplineleă corespondenteă acesteiaă sauă laă
disciplineleă careă includă domeniulă deă formareă ală noiiă specialit iă şiă suntă confirmateă
prinăordinăalăministruluiăs n t ii,ăspecialiştiăsauăprimariăîntr-oăalt ăspecialitate.
(2) Confirmarea titlului de medic specialist, medic dentist specialist sau de
farmacistă specialist,ă dup ă caz,ă înă specialitateaă nou-înfiin at ă seă faceă nominal,ă prină
ordinăalăministruluiăs n t ii,ălaăcerereaăcadrelorădidacticeăuniversitareăprev zuteălaă
alin. (1).
----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 1 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă6ădină27ă
martie 2012 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă207ădină28ămartieă2012.
ART. 15^2
(1)ă Seă confirm ă înă gradulă de medic primar, medic dentist primar sau farmacist
primar,ă dup ă caz,ă înă specialitateaă nou-înfiin at ,ă profesoriiă universitari,ă
conferen iariiă universitariă şiă lectorii/şefiiă deă lucr riă titulariă laă dataă înfiin riiă
noiiă specialit iă înă institu iileă deă înv
mânt superior cu profil medical, medicodentarăşiăfarmaceuticăumanăşiăcareăauădobânditătitlulădeăspecialistăînănouaăspecialitateă
înfiin at ăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă15^1.
(2) Confirmarea în gradul de primar în specialitatea nou-înfiin at ăseăface nominal,
prină ordină ală ministruluiă s n t ii,ă laă cerereaă cadreloră didacticeă universitareă
prev zuteălaăalin.ă(1).
----------Art. 15^2 a fost introdus de pct. 1 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă6ădină27ă
martie 2012 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă207ădină28ămartieă2012.
ART. 15^3
Cadreleă didacticeă universitareă careă auă beneficiată deă prevederileă art.ă 15^1ă şiă 15^2ă
laă înfiin areaă uneiă noiă specialit iă medicale,ă medico-dentareă sauă farmaceuticeă ob ină
titlul de specialist într-oăalt ăspecialitateănou-înfiin at ănumaiăpotrivităprevederiloră

art.ă 19ă şiă seă potă prezentaă laă examenulă pentruă ob inereaă graduluiă deă primară înă aceast ă
specialitate,ădup ăîndeplinireaăcondi ieiădeăvechimeăcaăspecialistăprev zut ăînăanexaălaă
Ordinulă ministruluiă s n t iiă nr.ă 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajareaă şiă promovareaă înă func ii,ă gradeă şiă trepteă profesionaleă aă personaluluiă
contractualădinăunit ileăsanitareăpubliceădinăsectorulăsanitar.
----------Art. 15^3 a fost introdus de pct. 1 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă6ădină27ă
martie 2012 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă207ădină28ămartieă2012.
----------Not ăC.T.C.E.ăPiatraăNeam :
Conform art.ă IIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 6ă dină 27ă martieă 2012 publicat ă înă
MONITORULăOFICIALănr.ă207ădină28ămartieă2012,ă"(1)ăÎnăcazulăspecialit ilorăendodon ie,ă
parodontologieăşiăprotetic ădentar ,ăprevederileă art.ă15^1ădinăOrdonan aăGuvernuluiănr.ă
18/2009 privindă organizareaă şiă finan areaă reziden iatului,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă astfelă cumă aă fostă completat ă prină prezentaă ordonan ă deă
urgen ,ă seă aplic ă cadreloră didactice,ă mediciă dentiştiă confirma iă specialiştiă sauă
primariăînăunaădintreăspecialit ileăchirurgieădento-alveolar ,ăortodon ieăşiă ortopedieă
dento-facial ă sauă stomatologieă general ,ă careă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă
ordonan eă deă urgen ă suntă titulareă peă func iiă didacticeă laă disciplineleă corespondenteă
specialit iloră medico-dentareă nouă înfiin ateă men ionate,ă înă cadrulă facult iloră deă
medicin ădentar .
(2) Cadrele didactice universitare care au dobândit titlul de specialist în una
dintreă specialit ileă endodon ie,ă parodontologieă sauă protetic ă dentar ă înă condi iileă
prev zuteă laă alin.ă (1)ă şiă careă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă ordonan eă deă
urgen ă suntă titulareă peă func iaă didactic
deă profesoră universitar,ă conferen iară
universitară sauă lector/şefă deă lucr riă laă disciplineleă corespondenteă specialit iloră
medico-dentareă men ionate,ă înă cadrulă facult iloră deă medicin ă dentar ,ă seă confirm ă
primari în specialitatea - dup ăcază- endodon ie,ăparodontologieăsauăprotetic ădentar ,ă
cu respectarea prevederilor art.ă15^2ăalin.ă(2)ădinăOrdonan aăGuvernuluiănr.ă18/2009, cu
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă astfelă cumă aă fostă completat ă prină prezentaă
ordonan ădeăurgen .
(3)ă Aplicareaă prevederiloră alin.ă (1)ă şiă (2)ă seă vaă faceă cuă respectareaă prevederiloră
art.ă 15^3ă dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă 18/2009,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăastfelăcumăaăfostăcompletat ăprinăprezentaăordonan ădeăurgen ".
SEC IUNEAăaă2-a
Reziden iatulăpeălocuri
ART. 16
(1)ăAdmitereaăînăreziden iatulăpeălocuriăseăfaceăprinăconcursăna ionalăorganizatădeă
Ministerulă S n t iiă laă nivelulă institu iiloră deă înv
mântă superioră medical cu
facult iă deă medicin ,ă medicin ă dentar ă şiă farmacieă acreditate,ă înă sesiuneă unic ,ă înă
trimestrulăIVăalăfiec ruiăan.
(2)ăConcursulăseăorganizeaz ăpeădomeniileămedicin ,ămedicin ădentar ăşiăfarmacie,ăînă
baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministruluiăs n t ii.
(3)ă Medicii,ă mediciiă dentiştiă şiă farmaciştiiă careă promoveaz ă concursulă organizată
pentruăreziden iatulăpeălocuriăşiăalegălocăînăspecialitateăsuntăconfirma iăprinăordinăală
ministruluiă s n t ii,ă devenindă reziden iă înă specialitateaă respectiv ,ă cuă preg tireă înă
centrul universitar ales.
ART. 17
(1)ă Reziden iatulă peă locuriă seă organizeaz ă pentruă ună num ră deă locuriă înă acordă cuă
necesit ileădinăteritoriu.
(2)ă Medicii,ă mediciiă dentiştiă şiă farmaciştiiă confirma iă înă reziden iată încheie un
contractăindividualădeămunc ăpeăperioad ădeterminat ,ăegal ăcuădurataăreziden iatuluiăînă
specialitateaă aleas ,ă cuă unitateaă sanitar ă laă careă auă fostă repartizateă locurileă pentruă
reziden iat.

SEC IUNEAăaă3-a
Reziden iatulăpeăpost
ART. 18
(1)ăReziden iatulăpeăpostăseăorganizeaz ăînătrimestrulăIVăalăfiec ruiăan,ăînăfunc ieă
deănum rulădeăposturiăsolicitateădeăunit ileăsanitareăpubliceădinăre eauaăMinisteruluiă
S n t ii,ă precumă şiă deă ministereleă cuă re eaă sanitar ă proprieă înă specialit ileă
prev zuteă deă Nomenclatorulă specialit iloră medicale,ă medico-dentareă şiă farmaceuticeă
pentruăre eauaădeăasisten ămedical .
(2)ă Reziden iatulă peă postă seă poateă organizaă numaiă pentruă unit iă sanitareă publiceă
din zone deficitare din punctul de vedere al asigur riiă asisten eiă medicale.ă Pentruă
reşedin aă deă jude ă seă nominalizeaz ă numaiă specialit ileă şiă unit ileă sanitareă careă
func ioneaz ăcuă75%ăsauămaiăpu inădină num rulădeăpersonalănormatăpeălocuriădeămunc ăînă
unitateaă sanitar ă respectiv ,ă stabilită pentruă medici,ă mediciă dentiştiă sauă farmacişti.ă
Pentruă celelalteă unit iă dină jude ă seă nominalizeaz ă numaiă specialit ileă şiă unit ileă
sanitareă careă func ioneaz ă cuă 75%ă sauă maiă pu ină dină num rulă deă personală normată peă
locurileă deă munc ă dină localitateaă respectiv ,ă stabilită pentruă medici,ă mediciă dentiştiă
sauăfarmacişti.
(3)ă Unit ileă şiă specialit ileă pentruă careă seă organizeaz ă reziden iată peă postă seă
aprob ăanualăprinăordinăalăministruluiăs n t ii.
(4)ă Pentruă spitaleleă cliniceă cuă sec iiă cliniceă universitare,ă institute sau centre
medicaleăclinice,ăprecumăşiăpentruăspitaleleăregionaleănuăseăorganizeaz ăreziden iatăpeă
post.
(5)ăPrinăexcep ieădeălaăprevederileăalin.ă(2)ăşiă(4),ăseăpoateăorganizaăreziden iată
peăpostăpentruăspecialit ileădeficitare,ăcareăsuntăstabilite prin ordin al ministrului
s n t ii.
(6)ă Reziden iiă careă ocup ă prină concursă posturileă pentruă careă seă organizeaz ă
reziden iată înă condi iileă prev zuteă laă alin.ă (1)-(3) încheie contract individual de
munc ă peă perioad ă nedeterminat ă cuă unitateaă sanitar ă public ă careă aă publicată postulă
respectiv,ăînăcondi iileăprev zuteădeălegisla iaăînăvigoare.
(7)ă Medicii,ă mediciiă dentiştiă şiă farmaciştiiă careă promoveaz ă concursulă deă
reziden iatăpeăpostăîncheieăunăcontractăindividualădeămunc ăcuăunitateaăsanitar ăpublic ă
careă aă publicată postulă respectiv,ă înainteă deă începereaă preg tiriiă înă reziden iat.ă Prină
acestă contractă seă prevedeă obliga iaă deă aă lucraă laă unitateaă sanitar ă public ă cuă careă aă
încheiată contractulă individuală deă munc ă ună num ră deă aniă egală cuă durataă corespunz toareă
preg tiriiăînăreziden iat.
(8)ăObliga iaăprev zut ălaăalin.ă(7)ăseăstabileşteăprinăactăadi ionalălaăcontractulă
individualădeămunc ,ăînătemeiulăprevederilorăart.ă193ăalin.ă(2)ădinăLegea nr. 53/2003 Codul muncii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare.ă 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
perioadaă preg tiriiă înă reziden iat,ă precumă şiă laă restituireaă primeiă deă instalare,ă
propor ionalăcuăperioadaănelucrat ădinăperioadaăstabilit ,ăconformăactuluiăadi ionalălaă
contractulăindividualădeămunc .
(9)ă Prevederileă alin.ă (7)ă nuă seă aplic ă înă cazulă înă careă prină reorganizare este
desfiin at ăunitateaăsanitar ăînăcareăseăafl ăpostulăînăcareăesteăconfirmatăcaărezident.
(10)ăPrevederileăalin.ă(7)ăseăaplic ăşiăînăcazulărestructur riiăunit ilorăsanitareă
prinăreducereaănum ruluiădeăposturi.
ART. 18^1
Prină excep ieă deă laă prevederileă art.ă 16ă şiă 18,ă înă cazulă înă careă laă fineleă
reparti ieiă candida iloră promova iă laă concursulă deă reziden iată r mână locuri/posturiă deă
rezidentă neocupate,ă Ministerulă S n t iiă poateă organiza,ă pentruă ocupareaă acestora,ă oă
sesiuneăextraordinar ădeăconcursădeăreziden iatăînăprimulăsemestruăalăanuluiăurm tor.
----------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 2 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă6ădină27ă
martie 2012 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă207ădină28ămartie 2012.
-----------

Not ăC.T.C.E.ăPiatraăNeam :
Conform art.ă IIIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 6ă dină 27ă martieă 2012 publicat ă înă
MONITORULă OFICIALă nr.ă 207ă dină 28ă martieă 2012,ă "Dispozi iileă art.ă 18^1ă dină Ordonan aă
Guvernului
nr.
18/2009
privindă organizareaă şiă finan areaă reziden iatului,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă astfelă cumă aă fostă completat ă prină prezentaă
ordonan ă deă urgen ,ă suntă aplicabileă şiă pentruă locurileă r maseă vacante în urma
desf şur riiăconcursuluiădeăreziden iatădinănoiembrieă2011".
CAP. II
A doua specialitate
ART. 19
(1)ă Posesoriiă certificatuluiă deă specialistă potă efectuaă preg tireă pentruă ob inereaă
celei de-aădouaăspecialit iăînăregimăcuătax ,ăprinăurm toareleămodalit i:
a)ă prină sus inereaă unuiă nouă concursă deă reziden iat,ă cuă respectareaă prevederiloră
legale;
b)ăprinăînscriereaălaăprogramulădeăpreg tireăînăaădouaăspecialitate,ăpentruăoricareă
dintreă specialit ileă prev zuteă deă Nomenclatorulă specialit iloră medicale,ă medicodentareă şiă farmaceuticeă pentruă re eauaă deă asisten ă medical ,ă conformă facult iiă
absolvite.
(2)ă Cuantumulă taxeiă seă stabileşteă prină ordină comună ală ministruluiă s n t iiă şiă ală
ministruluiă educa iei,ă cercet riiă şiă inov riiă laă propunereaă Centruluiă Na ională deă
Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureştiă şiă seă aplic ă înă modă corespunz toră ambeloră
modalit iădeăob inereăaăceleiăde-aădouaăspecialit i,ăprev zuteălaăalin.ă(1).
(3)ă Dispozi iileă referitoareă laă Regulamentul deă efectuareă aă preg tiriiă prină
reziden iat,ă prev zută laă art.ă 10ă alin.ă (2),ă seă aplic ă înă modă corespunz toră ambeloră
modalit iădeăob inereăaăceleiăde-aădouaăspecialit i,ăprev zuteălaăalin.ă(1).
ART. 20
(1)ăProgramulădeăpreg tireăînăaădouaăspecialitateăseăefectueaz ăcuăfrecven ăşiăareă
durat ă total ,ă curriculumă deă preg tireă şiă baremă deă manopere,ă proceduri,ă tehniciă
diagnosticeăşiăterapeuticeăidenticeăcuăceleăprev zuteăpentruăprogramulădeăpreg tireăprină
reziden iat.ă Programulă asigur ă acelaşiă nivelă şiă aceeaşiă calitateă aă preg tiriiă deă
specialitateăcaăşiăprogramulădeăreziden iatăînăspecialitateaărespectiv .
(2)ă Prină excep ieă deă laă alin.ă (1),ă stagiileă deă preg tireă efectuateă înă primaă
specialitate,ă similareă caă durat ă şiă con inut,ă careă seă reg sescă înă curriculumul de
preg tireăalăceleiăde-aădouaăspecialit i,ăseăechivaleaz .ăEchivalareaăseăfaceădeăc treă
institu iileădeăînv
mântăsuperiorăcareăorganizeaz ăpreg tireaăînăreziden iat.
ART. 21
Posesoriiă certificatuluiă deă specialistă înă specialit iă asimilateă efectueaz ă
preg tireăînăspecialitateaădeăasimilare,ăf r ăconcursădeăreziden iatăşiăf r ătax .
CAP. III
Dreptădeăliber ăpractic
ART. 22
(1)ăÎncepândăcuăpromo iaă2005ădeăabsolven iălicen ia iăaiăfacult ilorădeămedicin ,ă
dobândirea dreptuluiă deă liber ă practic ă seă faceă dup ă promovareaă examenuluiă deă medică
specialist.
(1^1)ă Mediciiă dină promo iaă 2005ă şiă ulterioareă careă nuă auă fostă confirma iă mediciă
reziden iă beneficiaz ă deă competen eă limitateă şiă potă fiă încadra iă înă unit iă sanitareă
publiceă şiă private,ă precumă şiă înă cabineteleă mediciloră deă familie,ă înă func iaă deă medic.ă
Încadrareaăşiăsalarizareaăseăfacăînăcondi iileălegii.
---------Alin. (1^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art.ăIădinăORDONAN ă nr. 2 din
26 ianuarie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.

(1^2)ăMediciiăcuăcompeten eălimitateănuăpotăfiăîncadra iăînăserviciileădeăambulan ă
şiănuăpotăintraăînărela ieăcontractual ădirect ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.
---------Alin. (1^2) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art.ăIădinăORDONAN ănr.ă2ădină
26 ianuarie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.
(1^3)ăActivit ileămediculuiăcuăcompeten eălimitateăseăstabilescădeăc treăMinisterulă
S n t iiă înă colaborareă cuă Colegiulă Mediciloră dină Româniaă şiă seă aprob ă prină ordină ală
ministruluiăs n t ii.
--------Alin. (1^3) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art.ăIădinăORDONAN ănr.ă2ădină
26 ianuarie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.
(2)ă Mediciiă reziden iă careă nuă finalizeaz ă stagiulă deă reziden iată înă specialitateaă
ob inut ă prină concursă potă continuaă preg tireaă înă specialitateaă medicin ă deă familie.ă
Prezentareaă laă examenulă deă medică specialistă seă face,ă dup ă caz,ă laă fineleă complet riiă
preg tiriiă înă specialitateaă medicin ă deă familieă sauă dup ă parcurgereaă integral ă aă
curriculumuluiădeăpreg tireăînăaceast ăspecialitate.
(3) Medicii specialiştiă afla iă înă situa ieă deă reconversieă profesional ă potă ob ineă
certificatulă deă medică specialistă înă specialit ile:ă medicin ă deă familie,ă s n tateă
public ă şiă management,ă epidemiologieă sauă igien ,ă dup ă efectuareaă unuiă stagiuă deă
preg tireă deă minimumă 6ă luniă înă unit iă sanitareă acreditateă pentruă preg tireaă înă
reziden iată şiă dup ă promovareaă examenuluiă deă medică specialistă organizată deă Ministerulă
S n t ii.
----------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. IădinăORDONAN ănr.ă2ădină26ă
ianuarie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.
(4)ă Înă vedereaă aplic riiă prevederiloră alin.ă (3),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 aăprofesional ăînsuşit ăpotăînlocuiăformareaăprinăreziden iatăînăspecialit ileă
medicin ă deă familie,ă s n tateă public ă şiă management,ă epidemiologieă sauă igien ă şiă
stabilescădurataăstagiuluiădeăpreg tireăcareăurmeaz ăaăfiăefectuat.
---------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art.ăIădinăORDONAN ănr.ă2ădină26ă
ianuarie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.
(5)ă Durataă şiă con inutulă preg tiriiă înă specialit ileă prev zuteă laă alin.ă (3)ă seă
stabilesc potrivit prevederilor art. 10 alin. (3). Prezentarea la examenul de medic
specialistăseăaprob ădeăc treăMinisterulăS n t ii.
---------Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art.ăIădinăORDONAN ănr.ă2ădină26ă
ianuarie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.
ART. 22^1
(1)ă Mediciiă reziden iă potă exercitaă activit ileămedicaleădină domeniulăspecialit iiă
de confirmare cu respectareaă limiteloră deă competen ă corespunz toareă niveluluiă deă
formareă ală anuluiă deă preg tireă înă careă seă afl .ă Dep şireaă limiteloră deă competen ă seă
sanc ioneaz ăconformălegii.
(2)ă Limiteleă deă competen ă corespunz toareă niveluluiă deă formareă ală anuluiă deă
preg tireă pentruă mediciiă reziden iă seă stabilescă deă c treă Ministerulă S n t iiă înă
colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu respectarea curriculumului de
preg tire,ă laă propunereaă comisiiloră deă specialitateă şiă seă aprob ă prină ordină ală
ministruluiăs n t ii.
(3)ă Începândă cuă anulă IIIă deă preg tireă înă specialitate,ă mediciiă reziden iă potă fiă
incluşiă înă liniaă deă gard ă efectuat ă înă specialitateaă înă careă auă fostă confirma i,ă cuă
excep iaă linieiă Iă deă gard ă şiă înă afaraă programuluiă normală deă lucru.ă Activitateaă

reziden ilorăincluşiăînăliniaădeăgard ăseădesf şoar ăpeăr spundereaăşiăsubăsupraveghereaă
mediculuiătitularădeăgard .
(4)ă Începândă cuă anulă IVă deă preg tireă înă specialitate,ă mediciiă reziden iă potă fiă
incluşiă înă liniaă Iă deă gard ă efectuat ă înă specialitateaă înă careă auă fostă confirma i,ă înă
afaraă programuluiă normală deă lucru,ă cuă respectareaă limiteloră deă competen ă prev zuteă laă
alin.ă (2),ă subă supraveghereaă unuiă medică specialistă sauă primară careă efectueaz ă gard ă laă
domiciliuăşiăcareăaăfostădesemnatăînăacestăsensădeăc treăşefulădeăsec ie.
(5)ă Coordonatorulă deă reziden iat,ă respectivă directorulă deă program,ă precumă şiă
îndrum torulădeăreziden iatăpotădesemnaămediciăreziden iătitulariăînăliniaădeăgard ,ăcuă
acordulăscrisăalăacestora,ălaăsolicitareaăunit iiăsanitareăundeăseăefectueaz ăgardaăînă
afara timpului normal de lucru.
(6)ă Mediciiă reziden iă careă efectueaz ă g rziă înă afaraă programuluiă normală deă lucruă
suntă salariza iă pentruă aceast ă activitateă deă c treă unitateaă sanitar ă undeă efectueaz ă
garda, cu respectarea prevederilor legale.
---------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 8 al art.ă Iă dină ORDONAN ă nr.ă 2ă dină 26ă ianuarieă
2011 publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.
ART. 23
Absolven iiă facult iloră deă medicin ă care auă finalizată preg tireaă înă reziden iat,ă
dară nuă auă promovată examenulă deă specialitateă potă fiă încadra iă cuă contractă individuală deă
munc ă înă cabineteă medicaleă individuale,ă subă îndrumareaă unuiă medică cuă dreptă deă liber ă
practic ,ă beneficiindă deă încadrareaă peă func iaă deă medică şiă deă salarizareaă
corespunz toareăultimuluiăanădeăreziden iat,ăînăfunc ieădeăspecialitateaăînăcareăauăfostă
confirma iămediciăreziden i.
CAP. IV
Dispozi iiătranzitoriiăşiăfinale
ART. 24
(1)ă Absolven iiă facult iloră deă medicin ,ă medicin ă dentar ă şiă farmacieă licen ia iă
anteriorăpromo ieiă2005ădobândescădreptădeăliber ăpractic ădup ăfinalizareaăstagiaturiiă
cuădurat ădeăunăan.
(2)ă Peăperioadaăstagiaturii,ădrepturileădeăpersonalăpentruăabsolven iiă facult iloră
deămedicin ,ămedicin ădentar ăşiăfarmacieălicen ia iăanteriorăpromo ieiă2005ăseăsuport ă
de la bugetul de stat.
(3)ăActivitateaăpractic ădesf şurat ădeămedicii,ămediciiădentiştiăşiăfarmaciştiiădină
promo iiă anterioareă anuluiă 2005ă înă afaraă grani eloră Românieiă poateă fiă echivalat ă deă
Ministerulă S n t iiă cuă stagiaturaă cuă durat ă deă ună an,ă cuă avizul,ă dup ă caz,ă ală
Colegiuluiă Mediciloră dină România,ă ală Colegiulă Mediciloră Dentiştiă dină Româniaă şi,ă
respectiv,ăalăColegiuluiăFarmaciştilorădinăRomânia.
ART. 24^1
Înă vedereaă desf şur riiă activit iloră medicaleă specifice,ă mediciiă cuă competen eă
limitate,ă precumă şiă mediciiă reziden iă careă efectueaz ă g rziă potrivită art.ă 22^1ă încheieă
asigurareădeăr spundereăcivil ăprofesional ,ăpotrivitălegii.
----------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 9 al art.ă Iă dină ORDONAN ă nr.ă 2ă dină 26ă ianuarieă
2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă77ădină31ăianuarieă2011.
ART. 25
Începândă cuă promo iaă 2005,ă absolven iiă licen ia iă aiă facult iloră deă medicin ă
dentar ăşiăfarmacieăob inădreptulădeăliber ăpractic ăodat ăcuădobândireaălicen ei.
ART. 26
(1)ă Înscriereaă laă concursurileă deă reziden iată seă poateă faceă şiă imediată dup ă
promovareaă examenuluiă deă licen ă sau/şiă înainteaă finaliz riiă anuluiă deă stagiatur ,ă înă
vedereaă asigur riiă posibilit iiă ob ineriiă specializ riloră laă vârsteă maiă apropiateă deă
tendin eleăactualeăaleăstandardelorăinterna ionale.

(2)ăAbsolven iiălicen ia iăaiăfacult ilorădeămedicin ,ămedicin ădentar ăşiăfarmacieă
anterioră promo ieiă 2005,ă careă devină reziden iă înă condi iileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă
dobândescă dreptulă deă liber ă practic ă dup ă ună ană deă reziden iat,ă conformă prevederiloră
legale anterioare.
ART. 27
(1)ă Pentruă reziden iiă afla iă înă preg tire,ă formaă reziden iată peă post,ă seă men ineă
obliga iaăprev zut ă înăacteleăadi ionaleălaăcontracteleăindividualeădeămunc ,ărespectivă
deă aă lucraă laă unitateaă sanitar ă public ă cuă careă auă încheiată contractulă individuală deă
munc ă celă pu ină ună num ră deă aniă egală cuă durataă corespunz toareă preg tiriiă înă
reziden iat.
(2)ă Reziden iiă peă postă îşiă desf şoar ă şiă finalizeaz ă preg tireaă potrivită
dispozi iilorăprezenteiăordonan e.
ART. 28
Specialiştiiă careă auă efectuată programulă deă preg tireă prină reziden iat,ă formaă peă
post,ă potă ob ineă aă douaă specialitateă dup ă îndeplinireaă condi ieiă dină actulă adi ională
încheiatălaăcontractulădeămunc .
ART. 29
(1)ăMedicii,ămediciiădentiştiăşiăfarmaciştiiăcet eniăaiăunuiăaltăstatădecâtăstateleă
membreă aleă Uniuniiă Europene,ă stateleă apar inândă Spa iuluiă Economică Europeană sauă
Confedera ieiă Elve ieneă potă efectuaă specializareă înă reziden iată prină Ministerulă
Educa iei,ă Cercet riiă şiă Inov rii,ă cuă respectareaă prevederiloră legale,ă înă unaă dintreă
specialit ileă prev zuteă înă Nomenclatorulă specialit iloră medicale,ă medico-dentareă şiă
farmaceuticeăpentruăre eauaădeăasisten ămedical .
(2)ă Specializareaă seă faceă cuă respectareaă durateiă şiă curriculumuluiă deă preg tireă
prev zuteăpentruăreziden iatulăînăspecialitateaărespectiv ăînăRomânia.
(3)ă Examenulă deă specialitateă seă organizeaz ă deă c treă Ministerulă S n t ii,ă laă
sfârşitulă specializ rii,ă cuă respectareaă condi iiloră prev zuteă pentruă finalizareaă
reziden iatului,ăînăsesiuneăcomun .
ART. 30
(1)ă Dispozi iileă prezenteiă ordonan eă nuă afecteaz ă drepturileă câştigateă deă medici,ă
mediciădentiştiăşiăfarmacişti,ăpotrivitălegisla ieiăanterioare.
(2)ă Normeleă metodologiceă deă aplicareă aă prezenteiă ordonan eă seă 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. 31
Pe data intr riiăînăvigoareăaăprezenteiăordonan eăseăabrog ăOrdonan aăGuvernuluiănr.ă
12/2008 privindă organizareaă şiă finan areaă reziden iatului,ă publicat ă înă Monitorulă
Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobat ă cuă modific riă şiă
complet riăprinăLegea nr. 179/2008.
ART. 32
Prezentaă ordonan ă intr ă înă vigoareă laă 3ă zileă deă laă dataă public riiă înă Monitorulă
Oficial al României, Partea I.
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