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Aprobată prin Ordinul nr. 936 din 25 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 719 din 21
august 2018.
──────────
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Prin excepţie de la prevederile art. 16 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, în cazul în care la finele repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de
rezidenţiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza
redistribuirea, la cerere, a candidaţilor care la concursul de rezidenţiat din sesiunea precedentă au
fost declaraţi respinşi, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de
concurs, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, dar s-au clasat
în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.
ART. 2
(1) În vederea organizării redistribuirii prevăzute la art. 1 se desemnează o comisie tehnică formată
din 8-12 membri dintre salariaţii Ministerului Sănătăţii şi ai Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului
Bucureşti, al cărei preşedinte este de drept preşedintele Comisiei centrale de rezidenţiat din sesiunea
de concurs în urma căreia au rămas locurile/posturile neocupate.
(2) Comisia tehnică prevăzută la alin. (1) este desemnată prin ordin al ministrului sănătăţii.
(3) Comisia tehnică are următoarele atribuţii:
a) stabilirea listei locurilor/posturilor rămase neocupate;
b) centralizarea cererilor de redistribuire;
c) alcătuirea clasificării în vederea redistribuirii locurilor/posturilor rămase neocupate, ţinându-se
cont de punctajul obţinut la concursul de rezidenţiat promovat iniţial;
d) organizarea sesiunii de alegere a locurilor/posturilor rămase neocupate;
e) întocmirea proiectului de ordin privind confirmarea ca rezidenţi a candidaţilor care au ales
loc/post.

CAP. II
Stabilirea listei locurilor/posturilor rămase neocupate. Depunerea cererilor
ART. 3
În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de alegere a locurilor/posturilor la
sesiunea de rezidenţiat pentru anul universitar în curs, comisia desemnată la art. 2 are obligaţia de a
afişa pe site-ul oficial al concursului de rezidenţiat situaţia locurilor/posturilor rămase neocupate.
ART. 4
Candidaţii care la concursul de rezidenţiat din sesiunea precedentă au fost declaraţi respinşi, deşi
au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată prin ordin al
ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, dar s-au clasat în afara numărului de
locuri/posturi publicat la concurs, depun cereri la Ministerul Sănătăţii în termen de 15 zile de la
expirarea termenului prevăzut la art. 3.
ART. 5
Solicitările celor interesaţi se depun direct la sediul Ministerului Sănătăţii sau se transmit prin poştă
cu confirmare de primire, situaţie în care se ia în considerare data depunerii solicitării la serviciul
poştal, şi vor conţine:
a) cerere, în care se vor preciza: numele şi prenumele, numele avut la data susţinerii concursului
de rezidenţiat, după caz, domeniul pentru care au concurat, numărul de concurs, numărul de telefon

şi adresa de e-mail de contact, acordul pentru folosirea datelor cu caracter personal;
b) copia unui act de identitate în termen de valabilitate;
c) copii ale documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ
etc.).

ART. 6
După expirarea termenului de depunere a cererilor prevăzut la art. 4 orice altă solicitare nu mai
este luată în considerare, iar candidatul respectiv pierde dreptul de a participa la redistribuirea
locurilor/posturilor rămase neocupate.
CAP. III
Centralizarea cererilor de redistribuire. Alcătuirea clasificării în vederea redistribuirii
locurilor/posturilor rămase neocupate
ART. 7
Comisia desemnată la art. 2 va centraliza cererile înregistrate în termen de 7 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere.
ART. 8
În cazul în care comisia constată că unele cereri sunt incomplete va notifica solicitantul în acest
sens, la adresa de e-mail indicată, şi va fi stabilit un termen de 3 zile lucrătoare pentru completare.
ART. 9
În situaţia în care solicitantul nu îşi completează cererea cu documentele lipsă în termenul
comunicat de comisie, acesta nu va figura în clasificarea candidaţilor cu drept de a alege unul din
locurile/posturile rămase neocupate.
ART. 10
După expirarea termenului de depunere a documentelor lipsă prevăzut la art. 8, comisia va alcătui
clasificarea candidaţilor care au depus cereri. Clasificarea va respecta clasificarea stabilită la
concursul de rezidenţiat susţinut iniţial.
ART. 11
Clasificarea candidaţilor care vor participa la redistribuirea locurilor/posturilor rămase neocupate se
afişează pe site-ul oficial al concursului de rezidenţiat în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea
termenului prevăzut la art. 8. Cu aceeaşi ocazie se anunţă data, ora şi locaţia de desfăşurare a
redistribuirii locurilor/posturilor rămase neocupate.
ART. 12
Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru
alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de
concurs.
ART. 13
Fiecare candidat sau împuternicit care alege loc/post prin redistribuire va primi din partea comisiei
o adeverinţă prin care se confirmă specialitatea, locul/postul şi centrul de pregătire alese.
CAP. IV
Dispoziţii finale
ART. 14
(1) Candidaţii care deţin un titlu de specialist şi aleg loc/post au obligaţia ca în termen de 15 zile de
la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după
caz, să depună la Ministerul Sănătăţii angajamentul de plată pentru cea de-a doua specialitate.
(2) 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 condiţiile stipulate în angajamentul de
plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.
(3) Candidaţii prevăzuţi la alin. (1) nu pot alege loc/post în specialitatea în care sunt deja confirmaţi
prin ordin al ministrului sănătăţii.
ART. 15

Candidaţii care renunţă la alegerea unui loc sau post sunt declaraţi respinşi.
ART. 16
Locurile şi posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor vor putea fi ocupate numai
printr-un alt concurs de rezidenţiat organizat în baza prevederilor art. 18^1 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.
103/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

