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Data: 25/11/2022   

Către: Ministerul Sănătății  

In atenția: dlui Ministru Prof.dr. Alexandru Rafila 

Ref: Realocarea locurilor rămase vacante în urma susținerii examenului 

de Rezidențiat – sesiunea noiembrie 2022 

De la: Colegiul Farmaciștilor București 

 Prof. Univ. Dr. Farm. Simona Negreș 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Colegiul Farmaciștilor București a primit în intervalul 23-25 noiembrie 2022 un număr 

de 227 solicitări de intervenție din partea farmaciștilor care au promovat examenul de 

rezidențiat întrunind peste 60% din punctajul primului clasat, dar care riscă să nu prindă loc 

ca urmare a reducerii drastice cu 50% a numărului de locuri alocate domeniului Farmacie față 

de anul trecut. Petenții ne-au adus la cunoștință și faptul că la domeniul Medicină Generală au 

rămas vacante un număr de 384 locuri. 

 Având în vedere faptul că numărul locurilor la rezidențiat aprobate pentru domeniul 

Farmacie în anul 2022 este cu 30% mai mic decât numărul absolvenților Facultăților de 

Farmacie deși interesul farmaciștilor pentru dezvoltarea profesională prin rezidențiat a fost în 

anul 2022 la cote fără precedent, vă solicităm redistribuirea celor 384 locuri deja aprobate și 

bugetate, dar rămase vacante de la domeniul Medicină Generală către domeniile Farmacie și 

Medicină Dentară. 

Apreciem că argumentul potrivit căruia doar medicii trebuie să beneficieze de un 

număr de locuri la rezidențiat cel puțin egal cu numărul absolvenților pe motiv că ei nu au 

drept de liberă practică după absolvire, spre deosebire de farmaciști și dentiști, nu poate 

constitui o justificare pentru un eventual refuz de a redistribui altor domenii niște locuri deja 

aprobate care oricum nu mai pot fi ocupate în cadrul domeniului pentru care au fost 

repartizate inițial. 

 Subliniem faptul că nu solicităm o suplimentare a locurilor la rezidențiat pentru 

domeniul Farmacie ci o redistribuire a locurilor deja aprobate și rămase vacante de la 
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domeniul Medicină Generală, lucru care nu atrage după sine constrângeri bugetare 

suplimentare.  

De asemenea precizăm că, în opinia noastră, o abordare permisivă din partea 

Ministerului Sănătății în problema rezidențiatului față de domeniul Medicină Generală și 

restrictivă față de domeniile Farmacie și Medicină Dentară constituie un element de natură să 

creeze tensiuni între profesioniștii din sistemul sanitar, lucru care va afecta negativ calitatea 

actului medico-farmaceutic. 

 

Cu stimă, 

Președintele Colegiului Farmaciștilor din București 

Prof.dr.farm. Simona Negreș 
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