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I. Prevederi generale 
 
1. Regulamentul este elaborat in baza Ordinului 1226 / 2011 al Ministerului Sanatatii si al 
ordinului 4847 / 2011 al Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului, 
publicate in comun in MO 638 / 7 septembrie 2011. 
 
2. La nivelul UMF Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca se desemneaza Comisia Locala de 
Concurs de Rezidentiat (CLCR), aprobata prin Ordin al Rectorului.  
 
3. CLCR poarta intreaga responsabilitate privind:   

o organizarea şi  
o desfăşurarea concursului,  
o alcătuirea clasificărilor şi  
o alegerea locurilor  
 

4. Concursul se desfasoara separat pentru domeniile medicina, medicina dentara si 
farmacie. 

 
5. Concursul se desfasoara in aceeasi zi si la aceeasi ora pentru toate domeniile 
 
6. Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 
ore, pentru toate domeniile.  
 
7. Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu.  
 
8. (1) Seturile de întrebări aferente fiecarui domeniu sunt create de grupuri de lucru 
diferite, aflate într-un sediu securizat.  
     (2)Exista un grup de lucru pentru fiecare domeniu.  
     (3) Fiecare grup de lucru este condus de catre un coordonator.  
 
9. Coordonatorul fiecărui grup de lucru este desemnat de preşedintele CLCR, iar numele 
lui este făcut public doar după închiderea concursului. 
 
10. Coordonatorul fiecărui grup de lucru răspunde de  

o corectitudinea formulării întrebării,  
o alegerea răspunsurilor corecte,  
o păstrarea secretului întrebării şi răspunsului corect,  
o răspunsul la contestaţii.  

 
11. Coordonatorul fiecărui grup de lucru semnează pentru setul de întrebări formulate de 
grupul de lucru respectiv. 
 
12. Coordonatorul dă avizul "bun de tipar" pentru multiplicarea caietelor cu întrebări. 
 
13. (1) Activitatea grupurilor de lucru se desfasoara intr-un sediu securizat.  
      (2) Activitatea grupurilor de lucru este supervizata de catre secretarul CLCR.  
 
14. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 
200 de întrebări, pentru fiecare domeniu. 
 



15. Punctajul minim de promovare prevăzut la art. 14  se calculează la nivelul fiecărui 
centru universitar în care se organizează concursul, este specific pentru centrul universitar, 
pentru domeniu si pentru sesiunea de concurs.  
 
II. Activitati premergatoare concursului.  
 
16. Până la data stabilită prin metodologie, Ministerul Sănătăţii comunica Universitatii 
numărul de candidaţi pentru fiecare domeniu, in centrul universitar respectiv.  
 
17. Până la data stabilită prin metodologie, Ministerul Sănătăţii transmite Universitatii, în 
format electronic, listele nominale ale candidaţilor. 
 
18. Repartizarea candidaţilor pe săli se face diferenţiat, in functie de domeniile pentru care 
s-au înscris.  
 
19. Incepand cu data stabilită prin metodologie,, candidaţii pot afla sala in care vor sustine 
proba de concurs.  
 
20. Ora începerii probei de concurs este ora 10,00.  
 
21. Informatiile privind repartizarea candidatilor pe sali sunt afisate pe pagina web a 
Universitatii cel tarziu in data stabilită prin metodologie,.    
 
22. (1) Sefii de sala si echipele de supraveghere si asistenta tehnica sunt desemnati de catre 
presedintele CLCR pana la data stabilită prin metodologie,. 
      (2) Sefii de sala trag la sorti sala pe care o vor conduce.   
 
23. Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, (ora 10,00) la fiecare sală se afişează lista 
candidaţilor repartizaţi în sala respectivă. 
 
 
III. Desfasurarea concursului 
 
23. Concursul se desfăşoară în ziua de duminică, stabilită prin metodologie,. 
 
24. În dimineaţa zilei de concurs, la ora 7,30, şeful de sală şi supraveghetorii lipesc, în 
dreptul fiecărui loc din sală, o legitimaţie de bancă cu numărul de ordine al candidatului 
respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaţilor. 
 
25. Începând cu ora 8,30, candidaţii intra în sala în care au fost repartizaţi.  
 
26. (1) La intrare, candidatii se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de 
identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate.  

      (2) Candidații fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs. 
 
27. (1) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate.   
      (2) Fac excepţie de la asezarea in ordine alfabetica perechile soţ-soţie sau fraţi-surori, 
care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze 
şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat.  
       (3) Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. 
       (4) In cazul in care un candidat absenteaza, locul aferent ramane neocupat. 
 
28. Fiecare candidat se aşază la locul indicat prin legitimaţia de bancă. 



 
29. Candidaţii ocupă numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe 
între ei.  
 
30. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat 
pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală. 
 
31. Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 
candidaţi. 
 
32. Dupa asezarea in banci a candidatilor si in prezenţa acestora, şefii de sală dau citire 
instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a concursului. 
 
33. (1) Materialele documentare ale candidatilor sunt depozitate într-un colţ al sălii, unde 
candidaţii nu au acces până la terminarea concursului.  
      (2) Tot aici sunt depozitate telefoanele mobile ale candidatilor, închise pe toată durata 
probei de concurs, precum si orice alte instrumente sau mijloace electronice de 
comunicare sau stocare a datelor. 
      (3) Pentru identificarea telefoanelor mobile se aplica etichete.  
 
34. În timpul concursului, candidatii nu au dreptul să aibă asupra lor telefoane mobile sau 
alte dispozitive electronice care să permită comunicarea interpersonală sau consultarea de 
date.  
 
35. Începând cu ora 9,00 se împart candidaţilor grilele pentru răspuns şi câte o cariocă 
neagră pentru completarea grilei (se foloseste atât pentru completarea răspunsurilor 
considerate corecte, cât şi pentru completarea datelor de identitate).  
 
36. (1) Cele 4 tipuri (variante) de grile pentru răspuns se împart după algoritmul următor: 
    ● rândul 1 primeşte grile tip A şi B, conform următoarei scheme: 
    A - B - A - B - A - B - etc. 
    ● rândul 2 primeşte grile tip C şi D, conform următoarei scheme: 
    C - D - C - D - C - D - etc. 
    ● rândul 3 primeşte grile tip A şi B conform următoarei scheme: 
    B - A - B - A - B - A - etc. 
    ● rândul 4 primeşte grile tip C şi D conform următoarei scheme: 
    D - C - D - C - D - C - etc. 
    Începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus (rândul 5 = rândul 1, rândul 6 = 
rândul 2 etc.) până ce toţi candidaţii vor primi o grilă de răspuns. 
      (2) Impartirea grilelor respecta harta de distributie a grilelor in sala, primita de catre 
seful de sala odata cu materialele nesecrete. 
 
37. Fiecare candidat verifica grila, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz 
în care grila respectivă este înlocuită.  
 
38. Fiecare candidat completează datele personale în spaţiul special de pe grilă, cu litere 
majuscule. 
 
39. Grilele de raspuns nu se secretizează.  
 
40. Şeful de sală şi supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le 
cu actul de identitate al candidatului şi cu legitimaţia de bancă. 
 



41. După această operaţiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe 
toată durata probei scrise.  
 
42. Candidaţii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă. 
 
43. Sacii sigilaţi conţinând caietele cu întrebări sunt aduşi la săli în jurul orei 9,30. 
 
44. Integritatea acestor saci este constatată de catre şeful de sală şi de 3 candidaţi din sala 
respectivă. 
 
45. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs.  
 
46. Se împart candidaţilor caietele cu întrebări, ţinându-se cont de tipul de grilă de raspuns 
(varianta) primit anterior.  
 
47. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet cu intrebari 
începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore.  
 
48. Şeful de sală notează la loc vizibil şi informează candidaţii despre ora de începere şi 
ora de terminare a concursului. 
 
49. (1) Fiecare candidat verifică fiecare pagina a caietului cu întrebări, fiind schimbate 
caietele cu greşeli de tipărire.  
      (2) Fiecare candidat verifică corespondenţa între varianta inscrisa pe caietul cu 
întrebări şi varianta de grilă primit anterior. 
      (3) Întreaga responsabilitate asupra corespondenţei dintre varianta grilei şi varianta 
caietului cu întrebări revine candidatului. 
 
50. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu 
întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs. 
 
51. (1) În timpul concursului candidaţii nu au voie  

o să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare  
o să discute cu ceilalţi candidaţi,  
o să copieze sau  
o să consulte niciun fel de materiale.  

       (2) Nerespectarea prevederior alin. (1) constituie tentativa de fraudă, respectiv fraudă.  
 
52. (1) Tentativa de fraudă şi frauda la concurs, indiferent de forma lor de comitere: 
comunicare interpersonala directă, consultarea de catre candidat sau existenţa asupra 
candidatului a unor materiale scrise sau dispozitive electronice de comunicare, substituţia 
de persoană etc. sunt sanctionate prin excluderea candidatului din concurs.  
       (2) Descoperirea asupra unui candidat, în timpul concursului, a unor materiale 
informative sau dispozitive electronice capabile să mijlocească comunicarea sau 
consultarea de date este considerată tentativă de fraudă, chiar dacă materialele sau 
dispozitivele respective nu au fost utilizate.  
      (3) Candidatii cu hipoacuzie şi care necesită utilizarea unor proteze auditive predau 
aceste dispozitive sefului de sala, dupa citirea instructiunilor de concurs dar inainte de 
inceperea concursului (inainte de ora 10).   
 
53. Candidatii surprinşi asupra faptei de tentativă de fraudă sau fraudă sunt eliminaţi din 
concurs pe loc. 
 



54. (1)Tentativa de fraudă sau frauda constatate de cadrele de supraveghere sunt 
înregistrate într-un proces verbal, întocmit de către seful de sala. 
      (2) Procesul verbal este semnat de către toate cadrele de supraveghere şi de către 
autorul fraudei sau tentativei de fraudă.  
     (3) În caz de refuz al acestuia de a semna, refuzul se menţionează în procesul verbal. 
     (4) Procesul verbal de eliminare din concurs este înaintat  CLCR impreuna materialele 
scrise aferente concursului 
 
55. (1) Pe intreaga durata a desfasurarii concursului, candidatii pastreaza linistea in sala de 
concurs. 
      (2) Candidatii care tulbura linistea in sala de concurs sunt atentionati de catre seful de 
sala. In cazul in care, dupa prima avertizare, candidatul continua sa tulbure linistea, el este 
eliminat din concurs, pe loc, cu intocmirea unui proces verbal dupa procedura descrisa in 
art. 54.  
 
56. (1) Candidatii care se retrag din concurs predau grila de răspuns şi caietul cu 
întrebări, sub semnătură, şi pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de 
la începerea concursului. 
      (2) Şeful de sală scrie pe grila lor "Retras din concurs".  
      (3) Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cărora, în lista finală, 
pentru candidatul care s-a retras, se face menţiunea "Retras din concurs". 
      (4) Candidatii care parasesc sala de concurs in primele trei ore ale probei predau atat 
grila de raspuns cat si caietul cu intrebari.   
 
57. (1) După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea in sala, pe 
perioada desfăşurării probei, pentru niciun motiv.   
       (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care un candidat are necesităţi 
fiziologice, caz în care acesta este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală 
maximum 10 minute.  
        (3) Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul 
respectiv. 
 
58. Lucrările trebuiesc completate corect, fără ştersături, cu respectarea următoarelor 
reguli: 

i. pentru completare se foloseste, în mod obligatoriu, carioca neagră cu vârf 
subţire; 

ii. pentru marcarea răspunsurilor corecte se colorează (înnegresc) integral 
căsuţele respective, iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se 
lasă necolorate; 

iii. nu se admit lucrări cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări 
eronate din partea sistemului automat de preluare a răspunsurilor. 

 
59. (1) Grila de raspuns gresit completata poate fi inlocuita o singura data.  
     (2) Grila gresita se anuleaza de catre seful de sala.  
     (3) Candidaţii care au facut greşeli îşi pot transcrie grila de raspuns, fără a depăşi 
timpul destinat probei. 
      (4) Candidaţii sunt atentionati să ia în calcul timpul necesar completării unei noi grile 
de concurs, care poate depasi, uneori, de 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea 
timpului pentru proba de concurs înaintea finalizării completării noii grile. 
 
60.  (1) Cele 200 de întrebări de concurs constau, fiecare, dintr-un enunt si cinci 
raspunsuri si  sunt de două tipuri, astfel: 



     a) 25% din total (50) sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns 
corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la 
aceste întrebări candidaţii marchează mai mult sau mai puţin de un răspuns corect, 
întrebarea se anulează (punctaj 0); 
     b) 75% din total (150) sunt întrebări tip complement multiplu cu 2-4 răspunsuri 
corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste 
întrebări candidatul marchează mai puţin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea 
se anulează (punctaj 0) ; corectarea si punctarea acestor intrebari se realizeaza conform 
reglementarilor legale, numarul de puncte obtinute fiind egal cu numarul de concordante 
dintre raspunsurile candidatului si raspunsurile pentru acea intrebare in grila cu raspunsuri 
corecte.  
            c) nu exista intrebari cu 5 raspunsuri corecte.   
        (2) În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu (litera S 
precede textul intrebarii) şi întrebările de tip complement multiplu (litera M precede textul 
intrebarii). 
         (3) Punctajul maxim care poate fi obtinut de o lucrare este de 950 puncte. 
 
61. (1) La incheierea celor 4 ore ale concursului, la solicitarea sefului de sala, candidatii 
inceteaza sa completeze grilele. 
      (2) Continuarea completarii grilelor dupa expirarea timpului alocat probei este 
considerata tentativa de frauda si se sanctioneaza cu eliminarea candidatului din concurs. 
 
62. (1) La terminarea concursului candidaţii predau şefului de sală, sub semnătură, grila de 
răspuns.  
      (2) Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din 
indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs. 
 
63. Candidaţii absenţi, cei care se retrag si cei eventual eliminati din concurs sunt 
menţionaţi ca atare în procesul-verbal (nominal).  
 
64. Grilele cu răspunsuri corecte (abaca de corectura) sunt multiplicate în prezenţa 
membrilor CLCR şi sunt transmise în săli prin delegaţi însoţiţi de personal de pază (2-3 
persoane pentru fiecare corp de clădire), în plicuri sigilate.  
 
65. (1) Dupa predarea de catre candidati a tuturor grilelor de raspuns, un delegat al CLCR 
preda sefului de sala grilele cu raspunsuri corecte, formulate de colectivul de redactare al 
intrebarilor. 
      (2) Grilele cu raspunsuri corecte sunt scanate si devin documentul de referinta fata de 
care se face corectarea lucrarilor. 
 
66. Corectura grilelor de raspuns se face : 

o în mod electronic,  
o în sala de concurs,  
o în prezenţa autorului şi  
o a încă 2 candidaţi din sala respectivă,  
o care vor fi nominalizaţi în procesul-verbal al sălii şi  
o care vor semna pe acesta şi pe grilele candidaţilor.  

 
67. (1) Fiecare candidat este invitat la postul tehnic de scanare, isi recunoaste lucrarea, 
asista la scanarea acesteia si ia la cunostinta punctajul obtinut de lucrare. 
       (2) Pe durata corectării lucrărilor candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în 
sală. 
  



 
68. După anunţarea punctajului tuturor candidaţilor din sala respectivă, şeful de sală, în 
prezenţa a 3 candidaţi, ambalează şi sigilează plicul cu grilele corectate şi unităţile de 
memorie externă (memory stick).  
 
69.  (1) Grilele de răspuns cu menţiunea "Retras din concurs" se ambalează separat. 
       (2) Grilele de răspuns greşite şi cele nefolosite sunt ambalate separat şi poartă 
menţiunea "Anulat". 
 
70. Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu menţiunea "Retras din concurs" şi grile 
"Anulat") se menţionează  

o sala,  
o numărul de candidaţi,  
o numărul de grile dupa caz : 

 corectate, respectiv  

 "Retras din concurs",  

 "Anulat". 
 
71. (1) Şefii de sală completează un proces-verbal privind  

o numărul de candidaţi înscrişi,  
o candidaţi prezenţi,  
o grile de răspuns,  
o caiete cu întrebări şi  
o unităţile de memorie externă (memory stick) returnate. 
o Nominal, candidatii absenti si cei retrasi  

        (2) Formularul de proces verbal este continut in setul de materiale nesecrete 
        (3) Procesele-verbale sunt semnate de  

o şefii de sală,  
o supraveghetori şi  
o 3 candidaţi. 

 
72. (1) Coletele cu grile şi procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilaţi la rândul 
lor şi predaţi reprezentanţilor CLCR.  
       (2) Pentru sigilare se folosesc cleşti speciali, care se găsesc la reprezentantul desemnat 
de CLCR, răspunzător de locaţia respectivă de concurs (seful de cladire)  
 
73. (1) Sacii sunt transportaţi la sediul comisiei locale de rezidenţiat.  
      (2) Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate de preşedintele comisiei locale 
de rezidenţiat şi sunt puse sub pază.  
 
 
IV. Contestatii 
 
74. (1) Eventualele contestaţii privind corectitudina răspunsurilor sunt depuse de 
candidaţi în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor cu raspunsuri corecte 
în sălile de concurs (pana luni, data stabilită prin metodologie, 0ra 14,00).  
      (2) Contestaţiile se depun, in scris, la sediul CLCR 
 
75. (1) CLCR analizează temeinicia contestatiei şi comunică răspunsurile corecte rămase 
definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor 
(pana miercuri, data stabilită prin metodologie, ora 14,00).       



   (2) Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe pagina de 
internet a universităţii şi prin afişarea la sediul CLCR şi constituie răspuns la contestaţiile 
primite. 
    (3) În urma analizării contestaţiilor şi stabilirii grilei corecte rămase definitivă, 
punctajele comunicate în săli pot suferi modificări. 
    76. (1) Dacă, în urma contestării întrebărilor, comisia constata că există întrebări care 
prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate. 
          (2) Hotărârea de anulare este consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi 
responsabilii grupurilor de lucru.  
           (3) Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările 
respective, pentru toţi candidaţii. 
 
V. Prelucrarea rezultatelor 
 
   76. (1) Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă 
se face de către o comisie de specialişti propuşi de CLCR şi desemnaţi de rector.  
   (2) Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată în/din sala in care isi 
desfasoara activitatea niciun fel de material.  
   (3) În sala de prelucrare a rezultatelor nu au acces decât persoanele care formează 
comisia menţionată. 
 
  77. Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaţilor de la domeniul 
respectiv, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anunţată în sălile de 
concurs. 
 
78. Înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la art. 76 alin. (1) procedează la 
desfacerea sacilor şi la verificarea conţinutului fiecărui colet, semnalând într-un proces-
verbal eventualele neconcordanţe. 
 
79. (1) Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în 
urma aplicării grilei corecte rămase definitivă.  
       (2) Clasificarea pentru rezidenţiatul pe loc se face pe domenii, separat de clasificarea 
pentru rezidenţiatul pe post.  
        (3) Clasificarea pentru rezidenţiatul pe post se face pentru fiecare post în parte sau 
pentru fiecare grup de posturi, în cazul în care au fost publicate două sau mai multe 
posturi în aceeaşi unitate şi în aceeaşi specialitate. 
 
80. Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care 
reprezintă calculul statistic în funcţie de răspunsurile corecte date de toţi candidaţii la 
întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare. 
 
81. (1) Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se face prin 
susţinerea unei probe suplimentare de departajare.  
      (2) Această probă constă în 100 de întrebări din tematica şi bibliografia aprobate, de 
tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un sediu 
securizat.  
       (3) Această probă are loc în ziua de sâmbătă, data stabilită prin metodologie, în 
centrul universitar în care s-a desfăşurat concursul.  
       (4) Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. 
       (5) Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaţilor care au 
obţinut punctajul maxim posibil.  
       (6) Candidaţii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în 
ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaţilor care au susţinut proba de departajare. 



       (7) Pentru susţinerea probei de departajare nu se percepe taxă. 
 
82. Universitatea transmite, în format electronic, Ministerului Sănătăţii cu cel puţin 72 de 
ore înainte de afişare, clasificările definitive. 
 
VI. Rezultate. Alegerea postului sau a locului in specialitate si a centrului de 
pregatire.  
 
83. Data afişării clasificărilor finale pe domenii, pe loc şi post, este anunţată în timp util 
prin mass-media şi pe pagina de internet a Universităţii şi pe site-ul www.rezidentiat.info. 
 
84. Clasificările, data, ora şi locul alegerii locurilor în specialitate şi a centrelor de pregătire, 
precum şi data şi locul repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat pe 
post sunt afişate la sediul CLCR , pe pagina de internet a Universităţii şi pe site-ul 
www.rezidentiat.info 
 
85. Alegerea locului în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în aceeaşi zi, pe baza 
punctajului şi a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord de universităţile de 
medicină şi farmacie, în intervalul orar 9,00-21,00.  
 
86. Ocuparea locurilor în specialitate se face:  

- în ordinea punctajului de promovare obţinut,  
- pe fiecare centru universitar,  
- în limita locurilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar 

respectiv,  
- alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.  
- Pentru rezidenţiatul pe post clasificarea se face pe fiecare post. 

 
87. Alegerea locului in specialitate este condusa de catre o comisie desemnata de 
preseditele CLCR.  
 
88. (1) Candidaţii se prezinta în centrul universitar unde au susţinut concursul de 
rezidenţiat, in ziua si la ora anuntate . 
       (2) Pentru alegere, candidatul se legitimeaza conform art. 26. 
       (3) Pentru alegerea locului sau postului, candidatul poate fi reprezentat de catre o 
persoana legal imputernicita prin procura autentificata la notariat. 
 
89.  Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate 
pentru alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd 
drepturile conferite de concurs. 
 
90. Fiecare candidat semneaza pe lista in dreptul locului sau postului pe care l-a ales. 
 
91. (1) Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în 
acelaşi interval orar.  
      (2) Locurile rămase disponibile dupa prima zi se afişaza pe pagina de internet a 
Universitatii la sfârşitul primei zile de repartiţie.  
 
92. Posturile scoase la concurs pentru care nu au fost candidaţi înscrişi sau posturile 
pentru care candidaţii nu au obţinut punctajul minim de promovare nu se vor putea alege 
de alţi candidaţi. 
 

http://www.rezidentiat.info/


93. În urma alegerii locului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta 
Ministerului Sănătăţii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile, 
specialităţile şi centrele alese şi procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile 
candidaţilor) în termen de 3 zile lucrătoare. 
 
94. Candidaţii care au concurat la rezidenţiatul pe post şi au obţinut punctaj de promovare 
se vor prezenta la direcţiile de sănătate publică din judeţul în care se găseşte unitatea 
sanitară care a publicat postul la concurs, în prima zi lucrătoare după efectuarea repartiţiei 
candidaţilor reuşiţi la rezidenţiatul pe loc, pentru a fi repartizati in conformitate cu 
prevederile legale.  
 
VII. Dispozitii finale 
 
95. Sediul CLCR este Cluj-Napoca, strada Victor Babes, nr. 8, etaj VI (Sala Senatului). 
 
96. Pentru comunicarea tuturor informatiilor legate de concursul de rezidentiat, pe site-ul 
Universitatii se creaza o pagina speciala destinata acestuia.  
 
96. Datele, termenele si locatiile prevazute in prezentul regulament sunt valabile pentru 
concursul de rezidentiat. 
 
97. Prezentul regulament se adopta si se modifica de catre Senatul Universitatii.  
 
98. Regulamentul de fata intra in vigoare la data adoptarii sale de catre Senatul 
Universitatii.  




