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Data: 02.12.2021   

Către: Corpul Profesional al Farmaciștilor din București 

Spre informare: tuturor persoanelor interesate 

Ref: Comunicat poziție Colegiu vizând concursul național de intrare la 

rezidențiat   

De la: COLEGIUL FARMACIȘTILOR BUCUREȘTI 

 Prof. Univ. Dr. Farm. Negreș Simona 

 

Stimați colegi, 

Ne adresăm tuturor, în calitatea noastră de reprezentanți ai organismului profesional al 

farmaciștilor din Municipiul București (denumit în continuare ”CFB”), în legătură cu situația 

posturilor scoase la concursul național de intrare în rezidențiat în domeniul farmacie, a locurilor 

efective și a posturilor indicate pentru sesiunea imediat în desfășurare. 

Subsecvent intervențiilor neunitare vehiculate la nivelul social media, a unui articol de presă și a 

unei singure solicitări oficiale transmise pe adresa CFB, pe calea căreia este semnalată situația 

curentă a sesiunii de rezidențiat, vă rugăm să primiți în continuare argumentele tehnice care 

impun poziția CFB în context, separat de susținerea necondiționată pe care, în reperele 

prerogativelor noastre, o manifestăm continuu pentru toți și fiecare în parte dintre colegii noștri.  

I. Exercitarea profesiei de farmacist. Prerogative Colegiul Farmaciștilor din România 

Potrivit dispozițiilor art. 566 din Legea nr. 95/2006, Colegiul Farmaciștilor din România are ca 

principale atribute, monitorizarea și controlul profesiei de farmacist, ca profesie liberală. 

Complementar, Colegiul Farmaciștilor are ca prerogative conferite de legea privind reforma în 

domeniul sănătății, inter alia, apărarea principiului independenței profesiei de farmacist, atât în  
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regim salarial și/sau independent, dar și asigurarea controlului aplicării normelor care 

organizează și reglementează exercitarea profesiei.  

Contextualizând, sub aspectul curent, Colegiul Farmaciștilor colaborează în domeniul său de 

competență cu Ministerul Sănătății la formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii 

profesionale a farmaciștilor.   

II. Organizarea examenului de rezidențiat. Prerogativele instituțiilor implicate 

Conform dispozițiilor art. 3 alin. 1 din Ordonanța nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea 

rezidențiatului, Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiatul pe locuri și posturi, 

prin concurs […], în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministerului sănătății.  

Alin. 2 al aceleiași norme prevede că concursul se poate desfășura la nivelul centrelor 

universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sănătății și instituțiile de învățământ superior 

publice acreditate care au facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie.  

Ministerul Sănătății are rolul de a gestiona la nivel național activitatea de pregătire în 

rezidențiat, prin înființarea Registrului matricol național al rezidenților și prin asigurarea 

logisticii necesare organizării și desfășurării concursului național de rezidențiat. 

Prin urmare, din economia normelor legale care guvernează implementarea și organizarea 

examenului de rezidențiat rezultă cu evidență faptul că singurele instituții care stabilesc 

parametrii examenului de rezidențiat sunt centrele universitare și Ministerul Sănătății. 

O singură dispoziție trimite la Colegiul Farmaciștilor în materia organizării examenului de 

rezidențiat, i.e. art. 10 alin. 3 din Ordonanța nr. 18/2019, însă aceasta conferă colegiului un 

atribut strict consultativ și limitat exclusiv în ceea ce privește propunerea curriculumurilor. 

Astfel, curriculumurile sunt propuse de instituțiile de învățământ superior cu facultăți de 

medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, avizate de comisiile consultative de 

specialitate ale Ministerului Sănătății, de Ministerul Sănătății și aprobate prin ordin comun al 

ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării, cu consultarea Colegiului 

Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România și Colegiului Farmaciștilor din 

România. 

Așa fiind, în concret, Colegiul Farmaciștilor are un singur rol în toată economia tehnică a 

organizării examenului de rezidențiat și, finalmente, și acest rol nu este altul decât consultativ.   
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III. Suplimentarea cifrei de școlarizare pentru situația examenului de rezidențiat 

Ca premisă, rezidențiatul pe locuri se organizează pentru un număr de locuri în acord cu 

necesitățile din teritoriu.  

Rezidențiatul pe post se organizează în funcție de numărul de posturi solicitate de unitățile 

medico-militare și unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății1 […].  

Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post se aprobă anual prin 

ordin al ministrului sănătății. 

Conform art. 2 alin. 3 din Ordonanța nr. 18/2009, modificat prin Legea nr. 212/2021, cifra de 

școlarizare pentru rezidențiat este cel puțin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul 

absolvenților de medicină, medicină dentară și farmacie cu diplomă de licență din promoția 

anului în curs, cumulat cu numărul de posturi, stabilită prin ordin al ministrului sănătății.  

În cazul în care numărul candidaților pentru domeniul medicină care promovează examenul de 

rezidențiat este mai mare decât cifra de școlarizare inițial anunțată, aceasta se poate suplimenta 

până la repartiția candidaților, astfel încât toți candidații promovați să poată accesa un loc sau 

un post de rezidențiat. 

Așa fiind, norma legală care guvernează organizarea și finanțarea rezidențiatului cuprinde o 

singură situație de excepție în privința numărului candidaților care promovează examenul de 

rezidențiat și această situație se referă exclusiv la candidații pentru domeniul medicină. 

Întrucât, mecanismele legale reglementate cu titlu excepțional sunt de strictă interpretare, iar 

întregul text normativ face o delimitare fermă între domeniile medicină, medicină dentară și 

farmacie, strict din perspectivă juridică, mecanismul de suplimentare a locurilor pentru 

rezidențiat este destinat exclusiv domeniului medicină.  

Finalmente, chiar dacă temeinicia reglementării legale nu este la adăpost de orice critică, până la 

amendarea acesteia sau emiterea unor prevederi noi, suplimentarea numărului de locuri pentru 

rezidențiat nu este prevăzută în cazul domeniului farmacie.  

 

 

 

 

 
1 a se vedea art. 18 alin. 1 și urm. din Ordonanța nr. 18/2009; 
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IV. Situația particulară a anului universitar 2021 – 2022. Propunerile CFB în sprijinul 

farmaciștilor  

Colegiul Farmaciștilor din București nu are la dispoziție resorturile legale pentru a putea impune 

suplimentarea locurilor pentru rezidențiat, întrucât, pe lângă rațiunile tehnice dezvoltate în 

secțiunile precedente, niciun colegiu teritorial nu este implicat în pregătirea efectivă a 

rezidenților  pentru cele 4 specializări în domeniul farmacie.  

Pregătirea rezidenților revine Facultăților de Farmacie care trebuie/ar trebui consultate cu 

privire la numărul maxim de locuri pentru care se poate asigura instruirea în domeniu. 

Poziționarea CFB se fundamentează pe următoarele argumente: 

i. numărul de locuri scoase la concurs pentru centrele universitare în care există  

Universități de Medicină și Farmacie este propus de fiecare universitate în funcție de 

numărul de rezidenți pentru care poate acoperi din punct de vedere didactic și tehnic 

pregătirea de calitate a acestora; Ministerul Sănătății aprobă în final numărul de 

locuri pe care le scoate la concurs; 

ii. pentru anul universitar în curs (2021 – 2022), repartizarea locurilor aprobate de 

Ministerul Sănătății a fost următoarea: 
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iii. înscrierea candidaților la concurs pentru domeniul Farmacie în 6 centre universitare 

a fost  (conform datelor existente pe site-ul MS: https://rezidentiat.ms.ro/), 

următoarea: 

R. 
CENTRUL 

UNIVERSITAR 
MEDICINĂ 

MEDICINĂ 

DENTARĂ 
FARMACIE TOTAL 

1 BUCUREȘTI 1.974 1.045 1.541 4.560 

2 CLUJ-NAPOCA 746 322 541 1.609 

3 CRAIOVA 520 232 570 1.322 

4 IAȘI 1.086 508 553 2.147 

5 TÂRGU MUREȘ 532 234 399 1.165 

6 TIMIȘOARA 898 336 527 1.761 

  Total 5.756 2.677 4.131 12.564 

 

iv. în conformitate cu datele existente pe site-ul Ministerului Sănătății 

(https://rezidentiat.ms.ro/), rezultatele examenului de rezidențiat au evidențiat 

următoarele procente de promovare (calculul s-a făcut în funcție de numărul de 

candidați înscriși în fiecare centru universitar; nu s-au considerat orașele adiacente, 

deoarece nu se poate determina cu exactitate centrul universitar în care s-au înscris) 

 

• București: 301 promovați / 1541 înscriși: 19,53%; 

• Cluj Napoca:   172 promovați / 541 înscriși:  39,71%; 

• Craiova: 67 promovați / 570 înscriși: 11,75%; 

• Iași: 110 promovați / 553 înscriși: 19,89%; 

• Târgu Mureș: 79 promovați / 399 înscriși: 19,79%; 

• Timișoara: 62 promovați / 527 înscriși: 11,76%. 
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Rezultatele care evidențiază numărul de candidați care au promovat examenul de rezidențiat în 

funcție de județ /oraș 

 

v. în Centrul Universitar București sunt 301 candidați admiși la care se vor adăuga 

rezidenții care vor face cerere de detașare; acești rezidenți vor fi repartizați pentru 

instruire în cadrul Facultății de Farmacie din București, care va trebui să asigure 

suportul didactic și tehnic pentru această promoție;   

vi. suplimentarea locurilor pentru intrarea în rezidențiat până la punctajul minim de 

60%, arată că numărul de locuri care s-ar adăuga locurilor deja existente ar fi de 

1795 (aproximativ 146 / centru universitar); din experiența anilor anteriori această 

repartiție nu ar fi egală, iar cererile de detașare pentru un anumit centru universitar 

ar putea expune sistemul de învățământ unui blocaj; 

vii. cererea de suplimentare a locurilor nu este atributul niciunui colegiu teritorial, 

întrucât problema instruirii aparține cadrelor didactice din fiecare centru 

universitar: Decani, Prodecani responsabili cu perfecționarea postuniversitară, 

coordonatori de rezidențiat pe diverse specializări. 

 

*** 
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Totuși, față de cele ce preced, CFB înțelege să propună Colegiului Farmaciștilor din 

România să solicite Ministerului Sănătății suplimentarea cu 14 locuri pentru candidații care au 

același punctaj: 647 puncte, astfel încât toți candidații care au avut același punctaj, 

corespunzător ultimului loc, să fie declarați admiși pentru rezidențiat. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Colegiul Farmaciștilor București 

Prof. Univ. Dr. Farm. Simona Negreș  
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