NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secțiunea 1
Titlul actului normativ
ORDONANŢĂ
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi
finanţarea rezidenţiatului
Secțiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Descrierea situației actuale:
Acordarea bursei pentru rezidențiat pentru medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi
şi farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat este reglementată de art. 18 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
Art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 prevede că “începând cu
data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din
unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/soldă brută lunară mai mic/mică decât
3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii
asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la
funcţia de bază, beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 lei”, articol ce
a fost abrogat prin art.44 alin.(1) pct.18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea

personalului plătit din fonduri publice.

Acordarea bursei de rezidențiat pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de
Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă este reglementată de art. 28 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice , articol
care nu a fost abrogat prin Legea nr. 153/2017.
Prin actele normative anuale de salarizare a personalului din sectorul bugetar s-a
actualizat cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare.
Pentru anul 2017, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare este stabilit la
valoarea de 7.100 lei, potrivit art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017.
Art. 38 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
prevede, pentru anul 2017, menținerea cuantumului salariilor de bază, a soldelor de
funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor,
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda
lunară, la nivelul acordat pentru luna iunie 2017 până la 31 decembrie 2017.
11. Proiectul de act normativ transpune legislația comunitară sau creează cadrul pentru
aplicarea directă a acesteia.
Nu este cazul.
2. Schimbări preconizate
Modificările aduse prin prezenta ordonanță vizează:
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Reglementarea cadrului legislativ pentru acordarea bursei de rezidențiat, pe perioada
menținerii cuantumului salariilor de bază prevăzut de Legea nr.153/2017 atât pentru
rezidenții încadrați în direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în
alte unităţi cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii, din unități sanitare
de stat, cât și pentru rezidenții din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă.
Întrucât la lit.a), alin. (2) al art. 38 din Legea cadru nr. 153/2017 nu este menționat în
mod explicit acordarea bursei de rezidențiat, în condițiile abrogării art. 18 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 103/2013, în vederea coroborării celorlalte acte normative
referitoare la acordarea bursei de rezidențiat, considerăm oportună promovarea prezentei
Ordonanțe a Guvernului, în sensul acordării în continuare a cuantumului bursei de rezidențiat
la nivelul lunii iunie 2017, până la intrarea în vigoare a prevederilor Legii cadru nr.153/2017.
Prin Legea cadru nr.153/2017 reglementează grila de salarizare pentru personalul de
specialitate medico-sanitar, inclusiv pentru rezidenții aflați în pregătire.
Schimbările preconizate nu implică majorarea fondurilor bugetare aprobate și alocate cu
destinația bursa pentru rezidenți, acestea fiind deja prevăzute, la data inițierii proiectului de
act normativ.
3. Alte informații
Plata lunară a bursei de rezidenţiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul
aprobat Ministerului Sănătăţii pentru unităţile sanitare de stat din subordinea sa şi pentru
unităţile sanitare de stat din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. Prin
sintagma ,,unităţi sanitare de stat” se au în vedere unităţile sanitare aparţinând atât
ministerelor cât şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.
Secțiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
11 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat
2. Impact asupra mediului de afaceri
21. Impactul asupra sarcinilor administrative:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații
Nu e cazul.
Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)
- în mil. lei (RON) Indicatori

Anul
curent

Următorii patru ani

Media
pe patru
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1
1. Modificări ale
veniturilor bugetare, în
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
iii. TVA
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
i. contribuții de
asigurări
2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare, în
plus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
i. cheltuieli de
personal
ii. bunuri și servicii
iii. asistență socială
b) bugete locale:
i. cheltuieli de
personal
ii. bunuri și servicii
iii. asistență socială
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
i. cheltuieli de
personal
ii. bunuri și servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea creșterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
și/sau cheltuielilor

(4 luni)
2

3

4

5

6

ani
7

3

bugetare

Alte informații
Secțiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare
a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative și sau documente internaționale din care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informații
Nu este cazul.
Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de
cercetare și alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului
în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care
proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.
Nu este cazul.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
5. Informații privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
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b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
c) Consiliul Economic și Social
d) Consiliul Concurenței
e) Curtea de Conturi
Proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ și de Consiliul Economic și Social.
6. Alte informații
Nu este cazul.
Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea
și implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată.
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității
cetățenilor sau diversității biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Secțiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile
administrației publice centrale și/ sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea
competențelor instituțiilor existente.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informații
Nu este cazul.
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Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului,
cu completările ulterioare.

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII
FLORIAN – DOREL BODOG

AVIZĂM FAVORABIL:
Ministrul Educației Naționale
LIVIU-MARIAN POP

Ministrul Muncii și Justiției Sociale
LIA- OLGUŢA VASILESCU

Ministrul Finanțelor Publice,
IONUȚ MIȘA

Ministrul Justiției,
TUDOREL TOADER
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ORDONANŢĂ
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi
finanţarea rezidenţiatului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV – Sănătate,
poz. 1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
ARTICOL UNIC
Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009 aprobată prin Legea nr.
103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art. 13 va avea următorul cuprins:
,,Art. 13 (1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenţi, medicilor dentişti rezidenţi şi
farmaciştilor rezidenţi, medicilor rezidenți încadrați în direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, în alte unităţi cu personalitate juridică din subordinea Ministerului
Sănătăţii, din unități sanitare de stat și din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă, se suportă în totalitate de la bugetul de stat, în limita duratei
maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă prin instituțiile cu care medicii rezidenţi, medicii
dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi, pe loc, respectiv pe post, au încheiat contract individual
de muncă pe durată determinată sau nedeterminată sau au raporturi de serviciu, după caz, în
baza documentelor doveditoare privind frecventarea stagiilor, emise de unitatea la care se
efectuează pregătirea.
2. Articolul 131 va avea următorul cuprins:
,,Art. 131 (1) Începând cu luna iulie 2017, rezidenţii prevăzuți la art.13 alin.(1) cu un salariu lunar
brut/soldă brută lunară mai mic/mică decât 7.100 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor
efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a
programului normal de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de o bursă de rezidenţiat în
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cuantum lunar de 670 lei.
(2) Bursa de rezidențiat se acordă până la data la care personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază
de salariul de bază/solda de funcție/salariu de funcţie la nivelul reglementat pentru anul 2022 de
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(3) Bursa de rezidenţiat prevăzută la alin. (1) nu face parte din salariul brut/solda brută, nu este
supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale
de stat, asigurări pentru şomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă şi
boli profesionale.
(4) Plata lunară a bursei de rezidenţiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat
Ministerului Sănătăţii pentru unităţile sanitare de stat din subordinea sa şi pentru unităţile
sanitare de stat din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, în baza normelor
metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, respectiv prin bugetele
aprobate ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în baza normelor metodologice de
aplicare aprobate de ordonatorii principali de credite ai acestora, precum și prin bugetul aprobat
Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de Expertiză
Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă. ”

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
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