
Data examenului de Rezidentiat: 18 noiembrie 2010 
Concursul de intrare in rezidentiat va avea loc in a treia duminica din luna noiembrie (18 
noiembrie 2007) . Incepind cu anul acesta concursul national de rezidentiat se 
organizeaza pe domeniul Medicina, domeniul Medicina dentara si domeniul Farmacie.  

Pentru fiecare domeniu se alcatuiesc clasificari separate, iar alegerea locurilor se va face 
in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut pentru domeniul respectiv l cei interesati 
pot afla din „Ghidul pentru Sanatate" tematicile si bibliografiile pentru cele trei domenii 
de concurs. In editia anterioara au fost prezentate informatiile referitoaare la domeniul 
Medicina. Astazi puteti citi care sint tematicile si bibliografia pentru Medicina dentara l 
in urmatorul numar vom publica tematicile si bibliografia pentru domeniul Farmacie. 

04 Septembrie 2007 

Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului, Cristian Adomnitei, a participat, saptamana 
trecuta, alaturi de ministrul sanatatii publice, Eugen Nicolaescu, la o reuniune de lucru cu 
rectorii si decanii institutiilor de invatamant superior de medicina si farmacie din tara. 
Discutiile s-au centrat, conform unui comunicat remis Rompres, asupra faptului ca 
responsabilitatea formarii prin rezidentiat presupune o dubla implicare, atat a 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT), cat si a Ministerului Sanatatii 
Publice (MSP). 
Pornind de la necesitatea descentralizarii, participantii la reuniune au stabilit infiintarea, 
pana la sfarsitul lunii septembrie 2007, a unor centre regionale de perfectionare care sa 
coordoneze organizarea si desfasurarea rezidentiatului in colaborare cu Centrul National 
de Perfectionare in Domeniul Sanitar si cu departamentele de studii postuniversitare din 
universitatile de profil. De asemenea, conform comunicatului MECT, s-a decis ca 
rezidentiatul pe post se va organiza ca un concurs national intr-o sesiune separata, dupa 
concursul national de rezidentiat pe locuri. In acest sens, absolventii licentiati ai 
facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care nu au obtinut conformarea in 
rezidentiat, ca urmare a concursului pe locuri, au posibilitatea sa candideze pentru un 
post. Rezidentiatul pe post se organizeaza in functie de numarul de posturi solicitate de 
unitatile sanitare din reteaua MSP, precum si de ministerele cu retea sanitara proprie, 
conform normativelor de personal elaborate de MSP.Rezidentiatul se desfasoara anual pe 
locuri si/sau pe post, in functie de numarul necesar de specialisti estimat pe tara de MSP, 
in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si 
farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. 

 


