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Adresată: Domnului Nelu TĂTARU - Ministrul Sănătății 
 

De către:  Deputat doctor Maricela COBUZ 

                  Grup Parlamentar PSD 
 

Obiectul întrebării: Absolvenții de medicină care au obținut peste 500 de puncte la 

examenul de rezidențiat vor avea un loc de muncă asigurat în România? 
 

Stimate domnule ministru, 

Anul acesta aproape 12.000 de absolvenți ai universităților de medicină din România au 

susținut examenul de rezidențiat, mai mulți cu 1.113 candidați față de anul trecut. Cu 

toate acestea, Ministerul Sănătății a scos la concurs doar 6.513 locuri. 

La nivel național, pentru ocuparea celor 4.080 de locuri scoase la concurs pe domeniul 

medicină s-au înscris 6.396 de candidați, pentru cele 1.219 locuri alocate domeniului 

medicină dentară s-au înscris 3.009 de candidați, în timp ce pentru cele 1.214 locuri din 

domeniul farmacie s-au înscris 2.544 de concurenți. 

Anul acesta, examenul de rezidențiat a avut un grad de dificultate mai ridicat, 

comparativ cu anii precedenți, iar raportarea la nota maximă este discutabilă.  

În contextual actual al pandemiei cu virusul Sars-Cov-2 este necesar să păstrăm medicii 

tineri în România și să nu contribuim la exodul acestora. Mulți dintre absolvenții de anul 

acesta, care au obținut un punctaj foarte mare la examenul de rezidențiat, pot opta să 

lucreze într-un alt stat membru al Uniunii Europene, unde nu sunt condiționați de nota 

obținută la examen.  

De asemenea, sunt foarte multe localități din mediul rural care nu au medici de familie. 

În toate aceste localități este nevoie de medici care să aibă grijă de sănătatea populației.  
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Ca urmare a celor menționate anterior, stimate domnule Ministru al Sănătății, vă adresez 

întrebarea dacă absolvenții universităților de medicină din România care au obținut la 

examenul de rezidențiat peste 500 de puncte vor avea un loc de muncă în țară sau sunt 

nevoiți să părăsească România?  

Vă solicit răspuns în scris!  

 

Dr. Maricela COBUZ 

Deputat PSD Circumscripția electorală nr.35 Suceava, 

Secretar al Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat  

din Camera Deputaților 




