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pentru modificarea şi completarea Ordonan(ei nr.18/2009 
privind organizarea şi finan(area rezidenţiatului 

Senatul adoptă prezentul project de lege 

Art.I: Ordonanţa nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 

republicată in Monitorul Oficial al României Partea I, nr.601 din 31 august 2009, 
cu modificări şi completări ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin 

ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale." 

2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin.(3), 
cu următorul cuprins: 

„(3) Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă, 

se aplică şi medicilor rezidenţi care au promovat examenul de rezidenpat susţinut 

de Ministerul Sănătăjii pe locurile promovate de Ministerul Educaţiei Naţionale 

pentru românii de pretutindeni." 
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3. Alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe locuri 

şi pe posturi, inclusiv pentru locurile promovate de Ministerul Educaţiei Nalionale 
pentru românii de pretutindeni, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie 
unice, in temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii." 

4. Alineatul (1) al articolului 13, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenţi, medicilor 

dentişti rezidenţi şi farmaciştilor rezidenţi, inclusiv cele aferente medicilor 
rezidenli români de pretutindeni, medicilor rezidenţi încadraţi in direcliile de 
sănătate publică judelene şi a municipiului Bucureşti, în alte unităli cu 
personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii, din unităţi sanitare de 
stat şi din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a 
Capacităţii de Muncă, se suportă in totalitate de la bugetul de stat, in limita duratei 
maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează." 

5. Alineatul (3) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, inclusiv medicii rezidenji 

români de pretutindeni care promovează concursul organizat pentru rezidenţiatul 

pe locuri şi aleg loc în specialitate sunt confirmaţi prin ordin al ministrului 
sănătăţii, devenind rezidenli în specialitatea respectivă, cu pregătire în centrul 
universitar ales." 

6. Alineatul 2 al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Medicii, medicii dentişti, farmaciştii şi medicii rezidenţi români de 

pretutindeni, confirmaji în rezidenţiat încheie un contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, egală cu durata rezidenliatului in specialitatea aleasă, cu 
unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenjiat." 

7. Alineatul 7 al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(7) Medicii, medicii dentişti, farmaciştii, şi medicii rezidenţi români de 

pretutindeni care promovează concursul de rezidenjiat pe post încheie un contract 
individual de muncă cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, 
înainte de începerea pregătirii în rezidenţiat. Prin acest contract se prevede 
obligaţia de a lucra la unitatea sanitară publică cu care a încheiat contractul 
individual de muncă un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în 
rezidenţiat." 
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8. Alineatul 1 al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.29.- (1) Medicii, medicii dentişti, farmaciştii, medicii rezidenli 

români de pretutindeni, cetăleni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii 
Europene, statele aparlinând Spaliului Economic European sau Confederaliei 
Elvepene pot efectua specializare în rezidenţiat prin Ministerul Sănătăţii şi 

Ministerul Educaliei, Cercetării şi Inovării, cu respectarea prevederilor legale, în 
una dintre specialitălile prevăzute în Nomenclatorul specialităjilor medicale, 
medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenlă medicală." 

Art.II: În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se 
modifică în conformitate cu dispoziţiile acesteia, Normele metodologice de 
aplicare a prezentei ordonanle. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma initială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


