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L E G E 
 

pentru completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011 
 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

 

Art. I. – Articolul 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 

2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum 

urmează: 

 

1. După alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alin. (81) – (84), 

cu următorul cuprins: 

„(81) Ministerul Educației organizează admiterea în rezidențiat pe 

locuri și pe posturi, prin concurs național, cu tematică și bibliografie unică, 

în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin comun al Ministrului 

Educației și al Ministrului Sănătății, la propunerea universităților de 

medicină și farmacie acreditate și a universităților care au în structură 

facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate. 

(82) Specialitățile și durata pregătirii prin rezidențiat se stabilesc prin 

ordin comun al Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății, cu avizul 

Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Stomatologi din 

România și Colegiului Farmaciștilor din România, după caz. 
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(83) Medicii rezidenți încheie, după promovarea concursului de 

admitere în rezidențiat, un contract de studii cu universitățile de medicină și 

farmacie acreditate sau cu universitățile care au în structură facultăți de 

medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, care organizează 

programul de pregătire în rezidențiat la care au fost repartizați și un contract 

individual de muncă cu unitatea sanitară în cadrul căreia își vor desfășura 

activitatea. Salarizarea medicilor rezidenți se asigură de către Ministerul 

Sănătății, în acord cu prevederile legale în domeniu. 

(84) Organizarea și finanțarea rezidențiatului și dobândirea 

dreptului de liberă practică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea Ministerului Educației și a Ministerului Sănătății.” 

 

2. După alineatul (11) se introduc două noi alineate, alin. (12) 

și (13), cu următorul cuprins: 

„(12) Pregătirea în rezidențiat este coordonată de departamentele 

de pregătire în rezidențiat existente în cadrul universităților de medicină și 

farmacie acreditate sau în cadrul universităților care au în structură facultăți 

de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, care organizează 

programe de pregătire în rezidențiat. 

(13) Pregătirea în rezidențiat se face în unitățile sanitare publice 

sau private atestate de către universitățile de medicină și farmacie 

acreditate sau de universitățile care au în structură facultăți de medicină, 

medicină dentară și farmacie acreditate, după o metodologie proprie.” 

 

Art. II. ‒ (1) Prezenta lege intră în vigoare începând cu prima zi 

a anului universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege. 

(2) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educației și 

Ministerul Sănătății elaborează actele normative specifice pentru 

reglementarea rezidențiatului și stabilesc măsurile tranzitorii. 

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă 

Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea 

rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 13 august 2009, 

aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 16 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor  

art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

FLORIN-CLAUDIU ROMAN 


