
LEGE nr. 463 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si 

activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar 

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

 

Art. I 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea 

rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 41/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se 

completeaza dupa cum urmeaza: 

 

1.Alineatele (1) si (2) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins: 

"Art. 1 

(1) Rezidentiatul, ca forma de pregatire postuniversitara a absolventilor licentiati ai 

facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, este organizat conform metodologiei 

stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. 

(2) Rezidentiatul se organizeaza anual, sub forma rezidentiatului pe locuri si/sau a 

rezidentiatului pe post, in functie de numarul necesar de specialisti estimat pe tara de 

Ministerul Sanatatii, in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, 

medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala." 

 

2.Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins: 

"(2) Candidatii care au obtinut conformarea in rezidentiat, ca urmare a concursului pe locuri, 

incheie contract individual de munca pe perioada rezidentiatului cu unitatea sanitara la care au 

fost repartizate locurile pentru rezidentiat." 

 

3.Alineatele (1) si (4) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins: 

"Art. 3 

(1) Rezidentiatul pe post se organizeaza in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile 

sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii, precum si de ministerele cu retea sanitara proprie, 

conform normativelor de personal elaborate de Ministerul Sanatatii, in specialitatile prevazute 

in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de 

asistenta medicala. 

.............................................. 

(4) Rezidentii care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizeaza rezidentiat, in 

conditiile alin. (1) si (2), incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu 

unitatea sanitara care a publicat postul respectiv, cu respectarea legislatiei in vigoare si a 

normelor Uniunii Europene cu privire la libera circulatie a persoanei." 

 

4.Alineatele (2) - (4) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins: 

"(2) Drepturile salariale ale rezidentilor din primii doi ani de rezidentiat, in care se realizeaza 

pregatirea teoretica generala, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Sanatatii, de la titlul Transferuri. 

(3) Sumele aferente drepturilor de personal pentru rezidentii din anii 3-7 de rezidentiat se 

platesc din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si se prevad in mod distinct in 

contractele incheiate de unitatile sanitare cu casele de asigurari de sanatate. 

(4) Drepturile salariale ale rezidentilor din activitatea de medicina preventiva si medicina 

legala, care au incheiat contract individual de munca, pe durata determinata, cu directiile de 



sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu unitatile sanitare finantat e 

integral sau partial de la bugetul de stat, se suporta din bugetul acestora." 

 

5.Articolul 6 va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 6 

(1) inscrierea la concursurile de rezidentiat se poate face si imediat dupa promovarea 

examenului de licenta sau/si inaintea finalizarii anului de stagiatura, in vederea asigurarii 

posibilitatii obtinerii specializarilor la varste mai apropiate de trendintele actuale ale 

standardelor internationale. 

(2) Absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care devin 

rezidenti, in conditiile alin. (1), anterior anului 2005, dobandesc dreptul de libera practica 

dupa un an de rezidentiat, conform prevederilor legale anterioare. 

(3) incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina, dobandirea 

dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist. 

incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina, candidatii care 

la concursul de rezidentiat obtin punctaj de promovare, dar nu se clasifica in limita numarului 

de locuri publicate la grupa de specialitati la care au participat sunt confirmati, la cerere, ca 

rezidenti medicina de familie. Ministerul Sanatatii va asigura numarul de locuri necesare 

confirmarii ca rezidenti medicina de familie. 

(4) incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina, rezidentii 

care nu finalizeaza rezidentiatul in specialitatea obtinuta prin concurs pot continua pregatirea 

in medicina de familie. Examenul de medic specialist in medicina de familie se va sustine 

dupa efectuarea a cel putin 3 ani de rezidentiat, din care 6-12 luni stagiu in medicina de 

familie. 

(5) Stagiile de pregatire in medicina de familie prevazute la alin. (4), precum si prezentarea la 

examenul de medic specialist se aproba de catre Ministerul Sanatatii." 

 

6.Articolul 7 va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 7 

(1) Absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, licentiati anterior 

promotiei 2005, efectueaza stagiatura cu durata de un an, conform metodologiei Ministerului 

Sanatatii, si dobandesc dreptul de libera practica la finalizarea acesteia. Dupa dobandirea 

dreptului de libera practica, acestia pot lucra si in relatii contractuale cu casele de asigurari de 

sanatate. 

(2) in vederea aplicarii prevederilor alin. (1), Ministerul Sanatatii stabileste locurile de munca 

pentru efectuarea stagiaturii in unitatile sanitare acreditate, inclusiv private, care incheie cu 

stagiarii contracte individuale de munca pe durata determinata de un an. 

(3) Unitatile sanitare care au incheiat contract individual de munca cu medicii, stomatologii si 

farmacistii stagiari primesc din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare stagiar, pe 

perioada contractului prevazut la alin. (2), o suma lunara reprezentand 70% din salariul de 

baza, stabilit la data angajarii, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie, 

publicat de Institutul National de Statistica, la data stabilirii drepturilor. Unitatile sanitare care 

au incheiat contract individual de munca cu medicii, stomatologii si farmacistii stagiari 

asigura plata drepturilor ce li se cuvin, astfel: 70% de catre angajator, din contributia la 

bugetul asigurarilor pentru somaj, si 30% din bugetul Fondului national unic de asigurari 

sociale de sanatate. 

(4) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si 

completarile ulterioare, persoanele prevazute la alin. (3) nu beneficiaza de dreptul la 

indemnizatie de somaj pe o durata de 2 ani de la data incheierii perioadei de stagiatura decat 



in conditiile in care prezinta dovada ca nu exista posturi vacante in reteaua sanitara, 

corespunzatoare nivelului de pregatire a acestora, eliberata de Ministerul Sanatatii. 

(5) Medicii, stomatologii si farmacistii care au intrerupt perioada de efectuare a stagiaturii pot 

solicita Ministerului Sanatatii aprobarea in vederea completarii acesteia, pentru a putea obtine 

dreptul de libera practica. 

(6) Stagiatura cu durata de un an constituie vechime in munca sanitara, medicii, stomatologii 

si farmacistii beneficiind de drepturile si obligatiile prevazute de Codul muncii." 

 

7.Dupa articolul 7 se introduce articolul 71 cu urmatorul cuprins: 

"Art. 71 

(1) incepand cu promotia 2005, pentru absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, 

medicina dentara si farmacie se desfiinteaza stagiatura. 

(2) Absolventii licentiati ai facultatilor de medicina dentara si farmacie, prevazuti la alin. (1), 

obtin dreptul de libera practica o data cu dobandirea licentei." 

 

8.Articolul 8 va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 8 

(1) Pentru absolventii facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie licentiati anterior 

promotiei 2005, statutul de medic de medicina generala, stomatolog si, respectiv, farmacist se 

obtine dupa finalizarea stagiaturii. 

(2) Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii vor elabora metodologia de 

aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin ordin comun al ministrului 

sanatatii si al ministrului educatiei si cercetarii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I." 

Art. II 

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I. 

Art. III 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea 

rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr. 41/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu 

cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 

dandu-se textelor o noua numerotare. 

-****- 

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si 

ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
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PRESEDINTELE SENATULUI 

 

NICOLAE VACAROIU 

 

 

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1050 din data de 12 noiembrie 2004 


