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Întrebare 

Adresată: Ministerul Sănătății  

Domnului Ministru Alexandru Rafila 

 

De către: Deputat Radu-Marin Moisin  

Obiectul întrebării: Organizarea unui nou concurs de Rezidențiat pentru ocuparea 

posturilor libere 

 

Stimate  Domnule Ministru, 

 

Conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Sănătății1, în urma 

finalizării concursului de admitere în Rezidențiat în sesiunea din 20 noiembrie 2022, au rămas 

neocupate un număr de 6282 locuri și posturi din cele 4734 scoase la concurs. 

Ținând cont de faptul că majoritatea locurilor rămase neocupate sunt din categoria 

specialităților deficitare (ATI, specialități chirurgicale pediatrice, medicină de urgență, 

neonatologie, medicină de familie, epidemiologie, etc.), Ministerul Sănătății evalua 

posibilitatea organizării unui nou concurs de rezidențiat în mod extraordinar în prima jumătate 

a anului 2023. 

                                                
1 Repartiția candidaților care au obținut punctaj de promovare la Concursul de admitere în Rezidențiat, sesiunea 

20 Noiembrie 2022 – Ministerul Sănătății (ms.ro) 
2 loc-post-neocupat (ms.ro) 

https://www.ms.ro/2022/11/29/repartitia-candidatilor-care-au-obtinut-punctaj-de-promovare-la-concursul-de-admitere-in-rezidentiat-sesiunea-20-noiembrie-2022/
https://www.ms.ro/2022/11/29/repartitia-candidatilor-care-au-obtinut-punctaj-de-promovare-la-concursul-de-admitere-in-rezidentiat-sesiunea-20-noiembrie-2022/
https://rezidentiat.ms.ro/20221120/loc-post-neocupat-m29.pdf
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Având în vedere faptul că România se confruntă cu un deficit de medici pe cap de 

locuitor, în special din domeniile medicină de familie3 și medicină de urgență, și faptul că 

absolvenții facultăților de medicină obțin dreptul de practică numai după dobândirea titlului de 

specialitate de către medicii rezidenți, necesitatea reorganizării unei sesiuni speciale a 

examenului de Rezidențiat devine vitală pentru funcționarea optimă a sistemului medical. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care este data pe care o considerați optimă pentru organizarea unui nou concurs de 

Rezidențiat? 

2. Ținând cont de situația actuală și de deficitul de medici din anumite domenii de 

specialitate, care este strategia Ministerului Sănătății pentru stoparea deficitului și 

creșterea atractivității către aceste domenii? 

 

Cu stimă, 

Deputat Radu-Marin Moisin 

                                                
3 De ce nu are România suficienți medici deși salariile au crescut și plecările din țară s-au înjumătățit 

(europalibera.org) 

https://romania.europalibera.org/a/deficit-medici-de-familie/31974009.html
https://romania.europalibera.org/a/deficit-medici-de-familie/31974009.html



