
PUBLICAŢIE CONCURS DE REZIDENŢIAT 
 

 
1. Ministerul Sănătăţii organizează duminica 21 noiembrie 2010, concurs 

naţional de intrare în  rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc  în domeniile 
medicină, medicină dentară şi farmacie. Concursul se desfăşoară în Centrul 
Universitar Bucureşti. 
  2. La concurs se pot prezenta: 
    a) candidaţi care au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau 
o diplomă echivalentă cu aceasta; 
    b) rezidenţi aflaţi în pregătire cu respectarea prevederilor art.6 din Ordonanţa 
Guvernului nr.18/2009; 
    c) specialişti care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate, 
cu respectarea prevederilor legale. Specialiştii care au efectuat programul de 
pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate, după 
îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă. 
    d) candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 
95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi au diplomă de licenţă în 
profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta. 
    Candidaţii cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, 
Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnicii români cu domiciliul 
stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic, medic dentist sau farmacist, 
obţinută în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, susţin 
concursul în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, însă concurează pe locurile 
publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  

3. Candidaţii sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) 
pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează. 

4. A doua specialitate se poate obţine numai în regim cu taxă. Taxa 
anuală pentru efectuarea celei de-a doua specialităţi prin concurs de rezidenţiat 
este aceeaşi cu cea prevăzută pentru a doua specialitate, fără concurs de 
rezidenţiat. 

5. Înscrierile la concurs se fac la sediile direcţiilor  de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitara 
proprie, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs  pana la data de 
29 octombrie 2010, inclusiv. 

Candidaţii cetăţeni de origine etnică română din Republica Moldova, 
Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnicii români cu 
domiciliul stabil în străinătate se înscriu la concurs la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti, cu respectarea prevederilor publicaţiei de 
concurs. 

6. Tematicile concursului de rezidenţiat şi bibliografia aferentă sunt 
publicate în ziarul "Viaţa Medicală" nr. 4 din 23 ianuarie 2009 pentru domeniul 
medicină şi domeniul farmacie şi  respectiv în nr.11 din 13 martie 2009 pentru 
domeniul medicină dentară. 

7. Concursul se desfăşoară sub formă de test grilă cu 200 de întrebări 
pentru fiecare domeniu. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile 



de specialişti stabilite de preşedintele comisiei comune centrale şi sunt diferite de 
cele deja publicate.  

8. Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel: 
a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur 

răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 
puncte; dacă la aceste întrebări candidaţii marchează mai mult sau mai puţin de 
un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0); 

b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2 - 4 răspunsuri 
corecte, fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la 
aceste întrebări candidatul marchează mai puţin de 2 sau mai mult de 4 
răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0). 

9. În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement 
simplu şi întrebările de tip complement multiplu. 

Exemplu de punctare: 
A  B  C  D  E = întrebare cu două răspunsuri corecte A şi C 
 
- În cazul în care marchează corect A şi C, primeşte 5 puncte, astfel: 

    A  B  C  D  E  
    x       x 
    1  1  1   1   1  = 5 puncte; 

- În cazul în care marchează A şi B, primeşte 3 puncte, astfel: 
    A  B  C  D  E  
    x   x 
    1   0  0   1   1  = 3 puncte. 

10. Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului 
ponderat, care reprezintă calculul statistic în funcţie de răspunsurile corecte date 
de toţi candidaţii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare. 

11. Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se 
face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă 
constă în  100 de întrebări, din tematica şi bibliografia aprobate, de tip 
complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un 
sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 27 noiembrie 2010, în 
centrul universitar în care s-a desfăşurat concursul. Corectura se face în mod 
electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. Rezultatele sunt folosite 
pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaţilor care au obţinut punctaj maxim 
posibil. Candidaţii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în 
clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaţilor care au susţinut 
proba de departajare. Pentru susţinerea probei de departajare nu se percepe 
taxă. 

12. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim 
realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. 

Ocuparea locurilor în specialitate se face în ordinea punctajului de 
promovare obţinut, în limita locurilor publicate pentru fiecare domeniu, 
alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu. Pentru rezidenţiatul 
pe post clasificarea se face pe fiecare post. 



13. (1)Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele 
documente: 
    a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatălui şi toate 
prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport, domeniul pentru 
care concurează pentru cei care candidează la rezidentiatul pe loc si respectiv 
unitatea sanitară si postul pentru care concurează pentru cei care candidează la 
rezidentiatul pe post. În cerere candidatii vor menţiona acordul pentru folosirea 
numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet. 
    b) xerocopia buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care 
reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii); 
    c) copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) 
sau farmacist; absolvenţii promoţiei 2010 pot prezenta adeverinţă privind 
promovarea examenului de licenţă; 
    d) adeverinţa eliberată de unitatea în care sunt încadraţi, din care să reiasă 
specialitatea în care sunt confirmaţi şi tipul contractului individual de muncă, 
numai pentru rezidenţi şi specialişti; 
    e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară 
teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a 
municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de 
vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul 
pentru care candidează; 
    f) copie legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.), prin care 
şi-a schimbat numele; 

g) Chitanţa de plată a taxei de concurs în suma de  300 lei (RON)/participant. 

Taxa se      va      plăti  în  contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-

4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar 

Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, 

cod: 010024. 
(2) Înscrierile la concurs se fac la sediile direcţiilor de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, 
până la data de 29 octombrie 2010, inclusiv. Înscrierile la rezidenţiatul pe post se 
vor face la direcţia de sănătate publică a judeţului în care se află unitatea 
sanitară care a scos postul la concurs. 
14. După verificarea documentelor din dosare şi a condiţiilor de participare 
pentru fiecare candidat, direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu 
reţea sanitară proprie,  alcătuiesc listele cu candidaţii. 
    Listele sunt redactate, într-un fişier Excel şi sunt transmise la Ministerul 
Sănătăţii prin e-mail la adresa rezidenţiat@ms.ro în termen de două zile de la 
terminarea înscrierilor, iar originalele sunt trimise prin Prioripost, însoţite de 
dischetă. Instrucţiunile privind modul de completare a listelor în format electronic, 
precum şi modelul de fişier Excel care se foloseşte se vor gasi  la adresa de 
Internet www.rezidentiat.info  

Întreaga responsabilitate a corectitudinii datelor înscrise în tabele 
aparţine direcţiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor cu reţea 
sanitară proprie. 



 
15.Ministerul Sănătăţii, după centralizarea şi verificarea tabelelor cu 

candidaţii înscrişi, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidaţii 
înscrişi la concurs, pe domenii. Repartizarea candidaţilor pe săli se face 
diferenţiat, pe domeniile pentru care s-au înscris. 

La data de 17 noiembrie 2010, candidaţii pot afla sala şi ora începerii 
probei de concurs, vizitând adresa de Internet pe site-ul www.rezidentiat.info. 

Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afişează lista 
candidaţilor repartizaţi în sala respectivă. 
 16. În ziua concursului, la ora 7,30, şeful de sală şi supraveghetorii lipesc 
în dreptul fiecărui loc din sală o legitimaţie de bancă cu numărul de ordine al 
candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaţilor. 

17. Începând cu ora 8,30, candidaţii pot intra în sala în care au fost 
repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de 
identitate sau paşaportul, documente ce trebuiesc să fie în termen de valabilitate. 
Cei fără un astfel de document valabil  nu sunt primiţi în sala de concurs. 

18. Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor 
finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub 
sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală 
aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot 
declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se 
aşează la locul indicat prin legitimaţia de bancă. Candidaţii ocupă numai locurile 
indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul 
desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc 
disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală. 

Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc 
liber între doi candidaţi. 
 19. Proba de concurs are o durata de patru ore. 

20. Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidaţi, sub 
semnătură, şefului de sală. Corectura grilelor se face în mod electronic, în sala 
de concurs, în prezenţa autorului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă, care 
semnează pe grilă. După anunţarea punctajului tuturor candidaţilor din sala 
respectivă, şeful de sală, în prezenţa a 3 candidaţi, ambalează şi sigilează plicul 
cu grilele corectate şi discheta. 

21. Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de 
candidaţi în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de 
concurs. Contestaţiile se depun la Ministerul Sănătătii sau se transmit prin fax la 
nr. 021/255.64.06. 
     Comisia comună centrală analizează şi comunică răspunsurile corecte 
rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere 
a contestaţiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin 
publicarea pe internet pe site-ul www.rezidentiat.info şi prin afişarea la Ministerul 
Sănătătii şi constituie răspuns la contestaţiile primite. 

În urma analizării contestaţiilor şi stabilirii grilei corecte rămase definitivă, 
punctajele comunicate în săli pot suferi modificări. 



      Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase 
definitivă se face de către o comisie de specialişti propuşi de Comisia comună 
centrală şi desemnaţi prin ordin al ministrului sănătăţii. Membrii acestei comisii 
nu au voie să introducă sau să scoată din sala respectivă niciun fel de material. 
În sala respectivă nu au acces decât persoanele care formează comisia 
menţionată. 

Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaţilor de la 
domeniul respectiv, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri 
anunţată în sălile de concurs. 
 22. Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a 
rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. 

23. Data afişării clasificărilor pe domenii  este anunţată în timp util prin 
mass-media şi pe site-ul www.rezidentiat.info 

Clasificările, data şi locul alegerii locurilor în specialitate şi a centrelor de 
pregătire precum si data si locul repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de 
rezidenţiat pe post sunt afişate la Ministerul Sănătăţii sau pot fi accesate pe 
internet la adresa www.rezidentiat.info. 
24. (1)Alegerea locului în specialitate şi a centrelor de pregătire se face prin 
teleconferinţă, în două zile consecutive, în intervalul orar 9,00 - 21,00. Pentru 
informarea candidaţilor la sfârşitul primei zile de repartiţie vor fi afişate pe site-ul 
www.rezidentiat.info locurile ramase. Candidaţii au posibilitatea de a se prezenta 
la unul dintre centrele universitare medicale: Arad, Bucureşti, Braşov, Cluj-
Napoca, Craiova, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau 
Timişoara. 
      (2) Candidaţii care au concurat la rezidenţiatul pe post, care au obţinut 
punctaj de promovare, se vor prezenta la direcţiile de sănătate publică din judeţul 
în care se găseşte unitatea sanitară care a publicat postul la concurs, în prima zi 
lucrătoare după efectuarea repartiţiei candidaţilor reuşiţi la rezidenţiatul pe loc la 
orele 9,00. Primii clasaţi vor primi dispoziţie de repartizare pentru posturile pentru 
care au concurat. În cazul în care candidaţii clasaţi pe primul loc sau 
împuterniciţii acestora nu sunt prezenţi la repartiţie, comisia constituită la nivelul 
direcţiei de sănătate publica consemnează în procesul verbal întocmit în acest 
sens absenta, cu menţionarea orei si minutului apelului si atribuie postul 
următorului clasat. Direcţiile de sănătate publică vor  înainta Ministerului Sănătăţii 
un tabel cu candidatii care au primit repartiţii pentru rezidenţiatul pe post în 
următoarea zi după eliberarea dispoziţiilor si o copie a procesului verbal. 
Pregătirea în specialitate a acestora se va efectua în centrele universitare 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu-Mureş, Craiova si Timişoara, în funcţie de 
regiunea de dezvoltare în care se găseşte unitatea sanitară care a scos postul la 
concurs. Dacă în centrul universitar respectiv, nu se poate efectua pregătirea în 
specialitatea obţinută, atunci rezidentul va solicita Ministerului Sănătăţii, un alt 
centru de pregătire.    
        25.Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi 
locul fixate pentru alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrului de 
pregătire pierd drepturile conferite de concurs. 



 Posturile scoase la concurs pentru care nu au fost candidaţi înscrişi sau 
posturile pentru care candidaţii nu au obţinut punctajul minim, nu se vor putea 
alege de alţi candidaţi. 

26. Pentru candidaţii care au concurat la rezidenţiatul pe loc si pe post 
pentru domeniul medicină, care au obţinut punctaj de promovare, dar nu au ales 
loc sau post, se poate alcătui o nouă clasificare si vor participa la o nouă selecţie 
pentru alegerea de locuri de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie, care 
va avea loc la o dată ce va fi anunţată în timp util prin mass-media şi pe site-ul 
www.rezidentiat.info. Odată cu anunţarea clasificării si a datei acestei repartiţii, 
se vor publica si numărul de locuri suplimentare în specialitatea medicină de 
familie, precum si unităţile si centrele de pregătire pentru aceştia.         
 

 
 
 
 
 


