COMISIA CENTRALA DE REZIDENTIAT 16.11.2008
anunta
Alegerea posturilor şi locurilor in specialitate, precum si a centrelor de pregatire, va avea loc
miercuri, 26 noiembrie 2008.
Se atentioneaza candidatii ca optiunea exprimata in cadrul audioconferintei este definitiva,
nefiind permisa schimbarea acesteia.
Alegerea se face conform următoarei planificări:
Ora 10.00
domeniul medicină dentară;
Ora 10.30
domeniul farmacie;
Ora 11.00
domeniul medicină.
Cei interesati se pot prezenta la sediile stabilite de Autoritatile de Sanatate Publica Judetene din
centrele universitare medicale Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi,
Oradea, Sibiu, Târgu Mureş şi Timişoara.
Comisiile locale de repartizare vor elibera candidaţilor o adeverinţa prin care se confirma
postul sau locul după caz, specialitatea şi centrul universitar ales, conform modelului anexat.
***
Preparatorii şi asistenţii încadraţi la disciplinele cu corespondent în Nomenclatorul
specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenta medicala, care au
obţinut punctajul de promovare stabilit de Metodologia de concurs, pot solicita confirmarea în
rezidenţiat în specialitatea disciplinei, fara a opta pentru post sau loc în specialitate. În cazul în care se
optează pentru post sau loc în specialitate cei în cauza vor încheia contract de munca pe durata
nedeterminata/determinata după caz ca rezidenţi, renunţând la funcţia didactica.
Preparatorii şi asistenţii încadraţi la discipline fara corespondent în Nomenclatorul
specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenta medicala, care
obţin punctaj de promovare stabilit de metodologia de concurs, pot opta pentru loc în specialitate
conform punctajului obţinut sau pot solicita confirmarea în rezidenţiat în una din specialităţile stabilite
prin Ordinul MSP nr.1862/2008, fara a opta pentru loc sau post. În cazul în care se optează pentru
post vor încheia contract individual de munca pe durata nedeterminata, renunţând la funcţia didactica.
ORDINUL MSP Nr. 1862 din 12 noiembrie 2008
Publicat în MO nr.770/17 noiembrie 2008
privind stabilirea specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice în care pot
solicita confirmarea în rezidenţiat, medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care ocupa prin concurs
posturi de preparatori sau asistenţi universitari în instituţii de invatamant superior medical, medicodentare şi farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul specialităţilor
medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, prevede:
Art. 1. - Specialităţile medicale, medico-dentare şi farmaceutice în care pot solicita
confirmarea în rezidenţiat, medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care ocupa prin concurs posturi de
preparatori sau asistenţi universitari în instituţii de invatamant superior medical, medico-dentare şi

farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul specialităţilor medicale,
medico-dentare şi farmaceutice, pentru reţeaua de asistenţă medicală, se stabilesc după cum urmează:
1.1.

Facultatea de Medicină:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2.

Facultatea de Medicină Dentara:
•
•

1.3.

epidemiologie
expertiza medicală a capacitaţii de muncă
farmacologie clinică
igienă
medicină de familie
medicină de laborator
medicină de urgenţă
medicină sportivă
radiologie-imagistică medicală
sănătate publica şi management

chirurgie dento-alveolara
ortodonţie şi ortopedie dento-facială

Facultatea de Farmacie:
•
•

farmacie clinică
laborator farmaceutic

Art.2. - Rezidenţii care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenţi universitari în
instituţii de invatamant superior medical, medico-dentare şi farmaceutic la discipline didactice care nu
au corespondent în nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, pot
continua pregătirea în specialitatea în care sunt confirmaţi sau pot solicita confirmarea în una din
specialităţile prevăzute la art.1.
Art.3. - Pregătirea în rezidenţiat se face în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru rezidenţii
confirmaţi pe baza de concurs organizat de Ministerul Sănătăţii Publice.
***
Încadrarea ca rezidenţi cu post sau loc se face începând cu data de 1 ianuarie 2009. Formele de
încadrare se vor efectua în perioada 5 decembrie 2008 - 12 decembrie 2008, inclusiv. Stagiul de
pregătire în specialitate începe la data de 1 ianuarie 2009.
Repartiţia pe clinici şi coordonatori de rezidenţiat se va face la nivelul autoritatilor de sănătate
publică judeţene din centrele universitare alese în ziua de 15 decembrie 2008, începând cu orele 9,00,
cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care aceasta repartiţie se va face la nivelul Centrului
Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar (str. Bodesti nr.1, sector 2, Bucureşti) în zilele de 15,16
şi 17 decembrie 2008. Repartiţia se va face pe baza adeverinţei eliberata de unitatea sanitara cu care sa încheiat contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, după caz.

***
În perioada ianuarie-februarie 2008 se organizează prima sesiune de schimbare a centrelor
universitare de pregătire
În acest sens se vor derula următoarele acţiuni:
•

•

•

Universităţile de medicină şi farmacie şi facultăţile de medicină, medicină dentara şi farmacie
vor transmite Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar numărul de locuri
disponibile pentru schimbarea centrului de pregătire, pentru fiecare specialitate în parte, pana la
data de 31 decembrie 2008;
Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar va afişa locurile disponibile pentru
schimbarea centrelor de pregătire pe specialitati şi centre universitare pana la data de 12
ianuarie 2009;
Cei interesaţi vor depune la autorităţile de sănătate publică din centrele universitare în care se
solicita continuarea pregătirii, cereri de schimbare a centrului de pregătire în perioada 13-30
ianuarie 2009. Cererile vor fi însoţite de :
1. avizul universitatii de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină
dentara sau farmacie din centrul universitar în care se afla în pregătire;
2. avizul universitatii de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină
dentara sau farmacie din centrul universitar în care doreşte sa continue pregătirea;
3. avizul autoritatii de sănătate publică din centrul universitar în care doreşte sa continue
pregătirea (pentru rezidenţii pe loc);
4. rezidenţii pe post vor prezenta avizul unitatii sanitare cu care au încheiat contract
individual de munca pe durata nedeterminata;
5. acte justificative privind motivele solicitării;

Autorităţile de sănătate publică vor transmite Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul
Sanitar pana la data 6 februarie 2009 tabelele cu solicitările înregistrate, tabele care vor cuprinde
următoarele rubrici:
1. numele şi prenumele;
2. specialitatea;
3. anul de rezidenţiat;
4. centrul universitar în care se pregăteşte;
5. centrul universitar solicitat;
6. motivele solicitării
Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar va analiza în baza criteriilor de mai jos,
solicitările primite şi va propune Ministerului Sănătăţii Publice schimbarea centrului de pregătire în
limita numărului de locuri de pregătire transmise de unităţile de invatamant medico-farmaceutic, pana
la data de 20 februarie 2009.
Criterii pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări sunt:
- anul de rezidenţiat (VII, VI…. I);
- sot-sotie cu loc de munca în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii;
- sot-sotie cu loc de munca în centrul universitar solicitat;
- locuinta în centrul universitar solicitat;
- parinti bolnavi;

În situaţiile în care numărul solicitărilor depasesete numărul de locuri anunţat, cei în cauza vor
beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşita.
Schimbarea centrelor de pregătire se va fac începând cu data de 1 martie 2009.
În perioada mai-iunie 2009 se va organiza cea de a doua sesiune de schimbări de centre de
pregătire. Detaliile privind aceasta sesiune vor fi comunicate în timp util.

PRESEDINTELE COMISIEI CENTRALE DE REZIDENTIAT
CONF. DR. MIRCEA MANUC

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
Autoritatea de Sănătate Publica ……………….
Nr……………./26 nov.2008

ADEVERINTA
Se adevereşte prin prezenta ca doamna/
domnul…………………………………………………….….., pe baza rezultatului obţinut la
concursul de rezidenţiat din 16 nov. 2008, a ales:*
1.post de rezident specialitatea………………………………………………….… la
Spitalul……………………………………………, judeţul…………………, cu pregătire in centrul
universitar………………………………;
2.loc de rezident în specialitatea…………………………………cu pregătire în centrul
universitar……………………
Prezentarea la nivelul autoritatilor de sănătate publica, din centrele universitare alese, respectiv
la unitatea sanitara care a publicat postul la concurs, pentru încheierea contractelor individuale de
munca pe durata determinata/ nedeterminata se va face in perioada 5-12 decembrie 2008. Contractul
individual de munca, cu respectarea prevederilor OG nr.12/2008, APROBATA PRIN LEGEA NR.
179/2008, se va încheia începând cu data de 1 ian.2009.
Repartiţia pe clinici şi coordonatori de rezidenţiat se va face la nivelul autoritarilor de sănătate
publică judeţene din centrele universitare alese în ziua de 15 dec. 2008, începând cu orele 9,00, cu
excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care aceasta repartiţie se va face la nivelul Centrului
Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar (str.Bodesti nr.1, sector 2, Bucureşti) în zilele de 15,16
şi 17 dec.2008. Repartiţia se va face pe baza adeverinţei eliberata de unitatea sanitara cu care s-a
încheiat contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, după caz.
Stagiul de pregătire va începe la data de 1 ianuarie 2009.

DIRECTOR EXECUTIV,

________________________________________________
* se va completa pct.1 sau pct. 2 în funcţie de opţiunea candidatului, spatiile libere se vor anula

