
 

INFORMAŢII  UTILE  REZIDENŢI  SERIA  NOIEMBRIE 2020

I. STAREA DE INCOMPATIBILITATE   

În conformitate cu prevederile art. 6. din O.G. nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului, niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai
multe specialităţi sau în forme de rezidenţiat distincte.

Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii: 

a) la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau 
directorul de program de rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare a 
pregătirii rezidentului;
b) pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă 
prevăzute de lege;
c) prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii; 
d) în caz de incompatibilitate;
e) alte cazuri prevăzute de lege. 

 Prin  incompatibilitate, în sensul prevăzut la alineatul anterior lit. d), se înţelege situaţia în
care  un  rezident,  pe  parcursul  pregătirii,  susţine  un  alt  concurs  de  rezidenţiat.

 Rezidentul  care  se  află  într-o  situaţie  de  incompatibilitate  are  obligaţia  de  a  aduce  la
cunoştinţa Ministerului Sănătăţii  această situaţie,  în scris, în termen de 15 zile de la data apariţiei
acesteia.

În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alineatul  anterior, rezidentul
trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate  ( Cerere olografă conform model).
La  acestă  cerere  se  va anexa copia  cărţii  de identitate.  Cererile  se  vor  transmite  către  Ministerul
Sănătăţii, Direcţia Generală Resurse Umane, Structuri şi Politici Salariale, dr. Bodeşti nr.1, Sector 2,
Bucuresti.

În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea
de  incompatibilitate  continuă  să existe,  se  consideră  de  drept  că  acesta  a  renunţat  la  calitatea  de
rezident  dobândită  anterior  apariţiei  stării  de  incompatibilitate, acest  fapt  fiind constatat de 
Ministerul Sănătăţii.

Pe perioada pregătirii în rezidenţiat, medicii rezidenţi nu au acces la alte forme de învăţământ
postuniversitar medical uman de specialitate.



II. INCADRAREA  REZIDENŢILOR  SE  VA  FACE  LA  URMĂTOARELE
UNITĂŢI:

Specialităţi  cu  încadrare  la  Spitalul  Clinic
Judeţean de Urgenţă Tg Mureş

Specialităţi  cu  încadrare  la  Spitalul  Clinic
Judeţean Mureş

Anatomie patologică Alergologie şi imunologie clinica

Anestezie terapie intensivă Boli infecţioase

Cardiologie Dermatovenerologie

Chirurgie generală Endocrinologie

Chirurgie pediatrică Epidemiologie

Chirurgie toracică Igienă

Chirurgie vasculară/ chirurgie plastică Farmacologie clinică

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice Gastroenterologie

Genetică medicală Medicina muncii

Hematologie Medicina legală

Medicină de familie Nefrologie

Medicina internă Oftalmologie

Medicină de laborator, Microbiologie medicală Oncologie medicală

Medicină de urgenţă Ortopedie traumatologie

Neonatologie Pneumologie

Neurologie Psihiatrie

Obstetrică – ginecologie Psihiatrie pediatrica

Otorinolaringologie Radioterapie

Pediatrie,  gastroenterologie pediatrică Urologie

Radiologie-imagistică medicală Farmacie clinică

Medicină fizică şi  de reabilitare Laborator farmaceutic

Reumatologie Industrie farmaceutica si cosmetica

Sănătate  publică şi management sanitar Farmacie generala



Specialitati medicina dentara

          Lista specialităţi care se încadrează la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi
Transplant Tg Mureş

Chirurgie cardiovasculară

Cardiologie pediatrică

       Rezidenţii  cu post se  vor  prezenta  pentru angajare  la  unităţile  sanitare  pentru  care  s-a
publicat postul respectiv. Pentru încadrare vor prezenta  adeverinţa eliberată de comisia locală
de rezidenţiat.

La  angajare  rezidenţii  vor   solicita  eliberarea  unei  adeverinţe  care  să  ateste
încadrarea cu contract de muncă pe durată determinată/nedeterminată.

După repatitie/alegerea cooordonatorului   rezidenţii vor fi transferaţi la unitatea
la care este incadrat coordonatorul de rezidenţiat, conform art.23  din O.M.S. nr.1141/2007 .
“Rezidenţii  pe  loc  pot  schimba,  în  cadrul  aceluiaşi  centru  universitar,  unitatea  sanitară
angajatoare,  pe  baza  acordului  conducerilor  celor  două  unităţi  sanitare  implicate.”

    III. INCADRAREA REZIDENŢILOR CARE AU ALES CENTRUL DE PREGĂTIRE 
TG MUREŞ

Încadrarea rezidenţilor se va efectua în perioada 7-15 decembrie 2020.
Contractul  individual  de  muncă  pe  durată  determinată/  nedeterminată,  se  va  încheia

începând  cu  data  de  1  ianuarie  2021,  cu  respectarea  prevederilor  Ordonanţei  Guvernului
nr.18/2009  privind organizarea şi finanţarea rezidenţietului, aprobată prin Legea nr.103/2012 cu
modificările şi completările ulterioare.

 Rezidenţii cu post se vor prezenta pentru angajare la unităţile sanitare pentru care s-a
publicat postul respectiv. Pentru încadrare vor prezenta  adeverinţa eliberată de comisia locală
de rezidenţiat.

La  angajare  rezidenţii  vor   solicita  eliberarea  unei  adeverinţe  care  să  ateste
încadrarea cu contract de muncă pe durată determinată/nedeterminată.

           IV. CANDIDAȚII CARE DEȚIN UN TITLU DE SPECIALIST ȘI ALEG LOC/POST
au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată
determinată sau nedeterminată după caz, să transmită Ministerul Sănătății (str.Cristian Popișteanu,
nr.1-3, sector 1, București) angajamentul de plată la cea de a doua specialitate.

Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de
zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în condițiile stipulate în angajamentul de
plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.



V.  REPARTIŢIA  PE  CLINICI   DE  PREGĂTIRE  ŞI  COORDONATORI  DE
REZIDENŢIAT

Repartiţia pe clinici de pregătire şi coordonatori de rezidenţiat se va face în data de 15-
23 decembrie 2020, în intervalul orar 10.00-13.00 conform programării care va fi anunţată ulterior. 

Repartiţia  se  va  face  pe  baza   unui  act  de  identitate  în  termen  de  valabilitate
( împuterniciţii vor prezenta şi împuternicirea notarială) şi a adeverinţei eliberată de unitatea
sanitară  cu  care  s-a  încheiat  contract  individual  de  muncă  pe  durată  determinată  sau
nedeterminată, după caz.  

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu
data de 01.01.2021.

Informaţii  suplimentare  referitoare la repartiţie se pot obţine la Biroul resurse umane al
Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, telefon 0265-211729 sau 0265-216305.


