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Obiectul ȋntrebării scrise: Actualizarea materiei pentru examenul de rezidențiat. 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Situația alarmantă cu care ne confruntăm ne obligă să acționăm cu atenție și să creștem 

gradul de precauție indiferent de domeniul în care am activa. Faptul că nu știm cu certitudine ce se 

va întâmpla în următoarea perioadă și cum vom învinge cât mai repede acest virus, care face din ce 

în ce mai multe victime, ne supune unor stări complexe pe care cu greu le gestionăm.  

Vedem din ce în ce mai multe cazuri, în care unitățile medicale duc lipsă de personal. O 

posibilă ieșire din această situație ar fi cooptarea de noi medici din rândul studenților care își 

finalizează studiile în domeniul medical. 

Din păcate, mulți dintre studenți, care ar putea reprezenta o gură de aer pentru sistemul 

sanitar, sunt descurajați de modul în care este gestionat examenul de rezidențiat, mai exact, de faptul 

că bibliografia pentru examenul de rezidențiat se schimbă de la un an la altul.  

Actualizarea materiei, dar și alinierea acesteia la noile standarde internaționale reprezintă un 

pas înainte pentru sistemul medical românesc, însă strategia conform căreia examenul de rezidențiat 

din anul 2021 se va forma în jurul materiei actualizate este una contraproductivă și va duce la un 

număr redus de studenți care vor trece cu brio acest examen.  

Volumului mare de informații care trebuie procesate, face ca o bună parte dintre studenți să 

înceapă pregătirea încă din anii precedenți, astfel că schimbarea materiei cu un an înainte de examen 

generează nemulțumiri în rândul acestora, iar lipsa de predictibilitate crează un amalgam de stări 

care nu fac altceva decât să îi demotiveze pe studenți.  

Mai mult decât atât, o parte a noilor manuale de pregătire pentru examenul de rezidențiat nu 

au fost puse la dispoziția studenților, iar această procedură se tot amână de câteva luni, scurtând 

timpul acestora în procesul asimilării noillor informații. 
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În acest sens, stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi răspundeți, în scris, la următoarele 

întrebări: 

1) În ce stadiu se află noile manuale de pregătire pentru examenul de rezidențiat? 

2) A fost analizat impactul volumullui mare de noi informații pe care studenții trebuie să le 

asimileze într-un timp atât de scurt? 

3) A fost luată în considerare posibilitatea ca materia actualizată să fie obligatorie doar la 

examenul de rezidențiat din anul 2022? 

 

        




