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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 
Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de 
cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.215 din 26 aprilie 2001, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.41/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
 
1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 vor avea următorul 

cuprins: 
„Art. 1. – (1) Rezidenţiatul, ca formă de pregătire 

postuniversitară a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, 
medicină dentară şi farmacie, este organizat conform metodologiei 
stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. 

(2) Rezidenţiatul se organizează anual, sub forma rezidenţiatului 
pe locuri şi/sau a rezidenţiatului pe post, în funcţie de numărul necesar 
de specialişti estimat pe ţară de Ministerul Sănătăţii, în specialităţile 
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prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi 
farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.” 

 
 
2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins: 
„(2) Candidaţii care au obţinut conformarea în rezidenţiat, ca 

urmare a concursului pe locuri, încheie contract individual de muncă pe 
perioada rezidenţiatului cu unitatea sanitară la care au fost repartizate 
locurile pentru rezidenţiat.” 

 
 
3. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 3 vor avea următorul 

cuprins: 
„Art. 3. – (1) Rezidenţiatul pe post se organizează în funcţie de 

numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii, precum şi de ministerele cu reţea sanitară proprie, 
conform normativelor de personal elaborate de Ministerul Sănătăţii, în 
specialităţile prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale, 
medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. 

(4) Rezidenţii care ocupă prin concurs posturile pentru care se 
organizează rezidenţiat, în condiţiile alin.(1) şi (2), încheie contract 
individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară care 
a publicat postul respectiv, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a 
normelor Uniunii Europene cu privire la libera circulaţie a persoanei.” 

 
 
4. Alineatele (2) – (4) ale articolului 5 vor avea următorul 

cuprins: 
„(2) Drepturile salariale ale rezidenţilor din primii doi ani de 

rezidenţiat, în care se realizează pregătirea teoretică generală, se suportă 
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la titlul 
„Transferuri”. 

(3) Sumele aferente drepturilor de personal pentru rezidenţii din 
anii 3 – 7 de rezidenţiat se plătesc din Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi se prevăd în mod distinct în contractele încheiate 
de unităţile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. 

(4) Drepturile salariale ale rezidenţilor din activitatea de 
medicină preventivă şi medicină legală, care au încheiat contract 
individual de muncă, pe durată determinată, cu direcţiile de sănătate 
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publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi cu unităţile 
sanitare finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, se suportă din 
bugetul acestora.” 

 
 
5. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 
„Art. 6. – (1) Înscrierea la concursurile de rezidenţiat se poate 

face şi imediat după promovarea examenului de licenţă sau/şi înaintea 
finalizării anului de stagiatură, în vederea asigurării posibilităţii obţinerii 
specializărilor la vârste mai apropiate de tendinţele actuale ale 
standardelor internaţionale. 

(2) Absolvenţi licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină 
dentară şi farmacie care devin rezidenţi, în condiţiile alin.(1), anterior 
anului 2005, dobândesc dreptul de liberă practică după un an de 
rezidenţiat, conform prevederilor legale anterioare. 

(3) Începând cu promoţia 2005 de absolvenţi licenţiaţi ai 
facultăţilor de medicină, dobândirea dreptului de liberă practică se face 
după promovarea examenului de medic specialist. Începând cu promoţia 
2005 de absolvenţi licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, candidaţii care, 
la concursul de rezidenţiat, obţin punctaj de promovare, dar nu se 
clasifică în limita numărului de locuri publicate la grupa de specialităţi 
la care au participat, sunt confirmaţi, la cerere, ca rezidenţi medicină de 
familie. Ministerul Sănătăţii va asigura numărul de locuri necesare 
confirmării ca rezidenţi medicină de familie. 

(4) Începând cu promoţia 2005 de absolvenţi licenţiaţi ai 
facultăţilor de medicină, rezidenţii care nu finalizează rezidenţiatul în 
specialitatea obţinută prin concurs, pot continua pregătirea în medicină 
de familie. Examenul de medic specialist în medicină de familie se va 
susţine după efectuarea a cel puţin 3 ani de rezidenţiat, din care 6-12 luni 
stagiu în medicină de familie. 

(5) Stagiile de pregătire în medicină de familie prevăzute la 
alin.(4), precum şi prezentarea la examenul de medic specialist se aprobă 
de către Ministerul Sănătăţii.” 

 
 
6. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. – (1) Absolvenţii facultăţilor de medicină, medicină 

dentară şi farmacie, licenţiaţi anterior promoţiei 2005 efectuează 
stagiatura cu durata de un an, conform metodologiei Ministerului 
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Sănătăţii, şi dobândesc dreptul de liberă practică la finalizarea acesteia. 
După dobândirea dreptului de liberă practică, aceştia pot lucra şi în 
relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 

(2) În vederea aplicării prevederilor alin.(1), Ministerul Sănătăţii 
stabileşte locurile de muncă pentru efectuarea stagiaturii în unităţile 
sanitare acreditate, inclusiv private, care încheie cu stagiarii contracte 
individuale de muncă pe durată determinată de un an. 

(3) Unităţile sanitare care au încheiat contract individual de 
muncă cu medicii, stomatologii şi farmaciştii stagiari primesc din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare stagiar, pe perioada 
contractului prevăzut la alin.(2), o sumă lunară reprezentând 70% din 
salariul de bază, stabilit la data angajării, dar nu mai mult de 50% din 
salariul mediu lunar pe economie, publicat de Institutul Naţional de 
Statistică, la data stabilirii drepturilor. Unităţile sanitare care au încheiat 
contract individual de muncă cu medicii, stomatologii şi farmaciştii 
stagiari asigură plata drepturilor ce li se cuvin, astfel: 70% de către 
angajator, din contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi 30% 
din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

(4) Prin derogare de la prevederile art.42 alin.(1) din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, 
persoanele prevăzute la alin.(3) nu beneficiază de dreptul la 
indemnizaţie de şomaj pe o durată de 2 ani de la data încheierii perioadei 
de stagiatură, decât în condiţiile în care prezintă dovada că nu există 
posturi vacante în reţeaua sanitară, corespunzătoare nivelului de 
pregătire a acestora, eliberată de Ministerul Sănătăţii. 

(5) Medicii, stomatologii şi farmaciştii care au întrerupt 
perioada de efectuare a stagiaturii pot solicita Ministerului Sănătăţii 
aprobarea în vederea completării acesteia, pentru a putea obţine dreptul 
de liberă practică. 

(6) Stagiatura cu durată de un an constituie vechime în munca 
sanitară, medicii, stomatologii şi farmaciştii beneficiind de drepturile şi 
obligaţiile prevăzute de Codul muncii.” 
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7. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul 
cuprins: 

„Art. 71. – (1) Începând cu promoţia 2005, pentru absolvenţii 
licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie se 
desfiinţează stagiatura. 

(2) Absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină dentară şi 
farmacie, prevăzuţi la alin.(1), obţin dreptul de liberă practică odată cu 
dobândirea licenţei.” 

 
 
 
8. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
„Art. 8. – (1) Pentru absolvenţii facultăţilor de medicină, 

medicină dentară şi farmacie licenţiaţi anterior promoţiei 2005, statutul 
de medic de medicină generală, stomatolog şi, respectiv, farmacist se 
obţine după finalizarea stagiaturii. 

(2) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor 
elabora metodologia de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care 
se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 
educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.” 

 
 
 
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data 

publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
Art. III. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii 
de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.215 din 26 aprilie 2001, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.41/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul 
(2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE 
CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

 

Valer  Dorneanu Nicolae  Văcăroiu 
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