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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE
pentru modificarea completarea Ordonan^ei nr. 18/2009 privind organizarea

finanfarea rezidenfiatului

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art.I - Ordonan^a nr. 18/2009 privind organizarea :$i flnanlarea rezidenliatului, republicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu modificari §i 
completari ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) al articolului 1 se modifica i^i va avea urmatorul cuprins:
(2) Specialitaiile §i durata pregatirii prin reziden^iat se stabilesc prin ordin comun al ministrului 
sanata^ii §i al ministrului educa^iei nafionale.

2. Dupa alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul 
cuprins

• (3) Totalitatea drepturilor §i obligajiilor prevazute in prezenta ordonanfa, se aplica §i medicilor 
reziden^i care au promovat examenul de reziden^iat sus^inut de Ministerul Sanatatii pe locurile 
promovate de Ministerul Educajiei Nafionale pentru romanii de pretutindeni.

3. Alineatul (1) al articolului 3 se modifica §i va avea urmatorul cuprins;
(1) Ministerul Sanatatii organizeaza admiterea in reziden^iatul pe locuri §i pe posturi, inciusiv 
pentru locurile promovate de Ministerul Educafiei Nalionale pentru romanii de 
pretutindeni, prin concurs national, cu tematica §i bibliografie unice, in temeiul unei 
metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

4. Alineatul (1) al articolului 13, se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
(1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenti, medicilor denti§ti rezidenti §i 
farmaci§tilor rezidenti, inciusiv cele aferente medicilor rezidenti romani de pretutindeni, 
medicilor rezidenti incadrati in directiile de sanatate publica judetene §i a municipiului Bucure§ti, 
in alte unitati cu personalitate juridica din subordinea Ministerului Sanatatii, din unitati sanitare 
de stat §i din cadrul Institutului National de Expertiza Medicala §i Recuperare a Capacitatii de 
Munca, ,se suporta in totalitate de la bugetul de stat, in limita duratei maxime prevazute pentru 
specialitatea pentru care opteaza.

5. Alineatul (3) al articolului 16 se modifica :$i va avea urmatorul cuprins:



„16 (3) Medicii, medicii denti^ti §i farmaci§tii, inclusiv medicii rezidenti romani de 
pretutindeni care promoveaza concursul organizat pentru reziden^iatul pe locuri aleg loc in 
specialitate sunt confirma|:i prin ordin al ministrului sanatalii, devenind rezidenji in specialitatea 
respectiva, cu pregatire in centrul universitar ales.”

6. Alineatul 2 al articolului 17 se modifica va avea urmatorul cuprins:
(2) Medicii, medicii denti§ti, farmaci§tii §i medicii rezidenti romani de pretutindeni, 
confirma^i in reziden|iat incheie un contract individual de munca pe perioada determinata, egala 
cu durata reziden|iatului in specialitatea aleasa, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate 
locurile pentru reziden^iat.

7. Alineatul 7 al articolului 18 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
(7) Medicii, medicii denti§ti, farmaci§tii, §i medicii rezidenti romani de pretutindeni care 
promoveaza concursul de rezidenfiat pe post incheie un contract individual de munca cu imitatea 
sanitara publica care a publicat postul respectiv, inainte de inceperea pregatirii in reziden^iat. 
Prin acest contract se prevede obligatia de a lucra la unitatea sanitara publica cu care a incheiat 
contractul individual de mrmea un numar de ani egal eu durata corespxmzatoare pregatirii in 
reziden^iat.

8. Alineatul 1 al articolului 29 se modifica §i va avea urmatorul cuprins 

Art. 29. - (1) Medicii, medicii dentisti, farmacistii, medicii rezidenti romani de pretutindeni, 
ceta|eni ai unui alt stat decat statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spa|iului 
Economic European sau Confedera|iei Elvetiene pot efectua specializai'e in rezidentiat prin 

Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, Cercetarii §i Inovarii, cu respectarea prevederilor 

legale, in una dintre specialitalile prevazute in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico- 

dentare §i fannaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

Art.II - In termen de 3 Ixmi de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se modifica in 
conformitate cu dispozitiile acesteia, Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan^e.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romdniei cu respectarea prevederilor art. 75 ale 

art. 76 din Constitufia Romdniei, republicatd.

Pre§edintele Senatului,Pre§edintele Camerei Deputa^ilor,

Teodor Viorel MELE^CANUIon-Marcel CIOLACU


