
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la Legea pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 
stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar 

 
 

Potrivit Legii nr. 41/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii 
şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, confirmarea în rezidenţiat a 
preparatorilor universitari se face după ocuparea postului, prin concurs. 

Prin prezenta lege, medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au ocupat 
prin concurs, organizat conform legii, posturi de preparator sau asistent universitar, 
pot fi confirmaţi, prin ordin al ministrului sănătăţii, medici, medici dentişti şi 
farmacişti rezidenţi în una dintre specialităţile corespunzătoare disciplinei didactice 
prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi 
farmaceutice, peste numărul de locuri ocupate prin concurs. 

În cazul în care disciplina didactică nu are corespondent în Nomenclatorul 
specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice aceştia vor fi confirmaţi în 
rezidenţiat în una dintre specialităţile stabilite prin ordin comun al ministrului 
sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării. 

Dacă pe perioada de pregătire, prin rezidenţiat încetează calitatea de cadru 
didactic, se pierde şi calitatea de rezident, cu excepţia preparatorilor şi a asistenţilor 
universitari care au susţinut un examen de rezidenţiat înaintea ocupării prin concurs 
a postului şi care îşi pot continua rezidenţiatul în specialitatea disciplinei didactice, 
prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Preparatorii universitari, medicii, medicii dentişti şi farmaciştii confirmaţi 
în rezidenţiat efectuează pregătirea de specialitate în afara normei de bază didactice 
şi fără a fi salarizaţi ca rezidenţi. 

Examenul de preparator este foarte riguros, candidatul fiind obligat să 
parcurgă aceeaşi bibliografie ca şi pentru rezidenţiat, permiţând astfel un sistem de 
selecţie eficient. 

De asemenea, legea face mai atractivă opţiunea tinerilor medici spre cariera 
universitară, care la ora actuală nu reprezintă pentru mulţi dintre ei o idee tentantă. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare 
medicală în sectorul sanitar. 
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