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CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

PROPUNERE LEGISLATIVĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18 din 29 august 2009 privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I - Ordonanţa Guvernului nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului publicată în Monitorul Oficial nr. 601 din 31 august 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

După articolul 12‘, se introduce un articol nou, articolul 12^, cu următorul cuprins:

Articolul 12^

„Pentru facilitarea alegerii de către rezidenţi a centrului de pregătire, Ministerului Sănătăţii 
înfiinţează o platformă online prin care rezidenţii, sub rezerva nedivulgării identităţii acestora, 
pot evalua calitatea pregătirii în rezidenţiat, implicarea coordonatorilor de rezidenţiat, 
interacţiunea cu îndrumătorul, profesorul responsabil de stagiu şi cu asistentul universitar, 
accesul la baza de pregătire şi activitatea clinică pentru fiecare centru de pregătire. Normele 
metodologice pentru elaborarea acestei platforme se realizează cu consultarea asociaţiilor de 
rezidenţi.”

La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Rezidenţiatul pe locuri se organizează pentru un număr de locuri în acord cu necesităţile 
din teritoriu. Alocarea locurilor pe specialităţi se face în funcţie de necesarul identificat anual 
de către Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România şi Colegiul 
Farmaciştilor din România, după caz.”

Art. II - în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, se va stabili prin Ordin al Ministrului Sănătăţii procedura de înfiinţare a platformei online 
prevăzută la art. 122 din prezenta lege.

Art. III - Prezenta lege intră în vigoare începând cu noul program postuniversitar din anul 2022-2023.



Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 
şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.
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