
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\006\ANUL 2018\HOTARIRI\19853\19853-redactat-ro.docx 

Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 884/2015 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de rezidențiat 

---------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr.884/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la organizarea studiilor de rezidențiat (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2015, nr. 361-369, art. 986) se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 2 subpunctul 3) din hotărîre, cuvintele „din instituțiile 

medico-sanitare publice” se substituie cu cuvintele „din cadrul prestatorilor de 

servicii medicale și farmaceutice”; 

 

2) în Regulament:  

a) punctul 4 se completează cu o noţiune nouă cu următorul cuprins: 

„prestatori de servicii medicale și farmaceutice – instituții medico-sanitare 

publice, autorități/instituții bugetare, care prestează servicii medicale și sociale, 

finanțate de la bugetul de stat și subdiviziunile Agenției Naționale pentru 

Sănătate Publică”; 

 

b) se completează cu punctul 331 cu următorul cuprins: 

„331. Conducătorii prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice 

prezintă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informația privind 

numărul de rezidenți angajați pentru planificarea în bugetul de stat a mijloacelor 

financiare necesare salarizării medicilor rezidenți, conform prevederilor actelor 

normative.”; 

 

c) la punctul 68, după cuvintele „locurile vacante disponibile” se introduc 

cuvintele „pentru rezidenți”. 
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2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Silvia Radu 

 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVA
1. Denumirea аutоrului qi, dup5 caz, а participan{ilor la еlаЬоrаrеа
proiectului:

Рrоiесtчl hotйririi Guvernului "Cu privire 1а mоdiГrсаrеа Hotйririi
Guvemului пr. 884 din 28 decembrie 2015", а fost elaborat de сйtrе Ministerul
Sёnйt6!ii, Muncii gi Protec{iei Sociale.

2. Condifiile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act normativ 9i finalitй{ile
urmйritе:

ЕlаЬоrаrеа proiectului de modificare а actului normativ respectiv, а fost
песеsаг репtrч а prevedea expres in Ноtйгirе organizarea studiilor de rezidenliat Ei

in autoritaile/institufiile gi subdiviziunile Agenliei Nalionale pentru Sйnёtate

Publicй" cale чоr avea obligalia sё asigure angajarea 9i salarizarea medicilor
rezidenli, conform specialitatii in cadrul institugiilor ýi autoritailor medicale 9i
sociale finanlate atit din fondurile аsigчrйrilоr obligatorii de asistentё medicalй, cit
qi de la bugeful de stat.

3. Pгincipalele prevederi ale ргоiесtulчi 9i eviden{ierea еlеmепtеlоr noi:

Organizarea studiilor de rezidenliat sunt aplicabile in intreg sistemul de

sёпйtаtе gi sunt desfigurate in cadrul instituliilor medico-sanitare рчЫiсе, finan{ate

de la bugetul de stat, in саrе sunt арrоЬаtе in calitate de clinici universitare

рrечёzutе in Ноtйгirеа Gччеrпчlчi пr. 42 din 12 ianuarie 2006, iar completarea
acfului normativ cu sintagma "autoritёlile/instituliile bugetare саге рrеstеаzё
servicii medicale qi sociale gi subdiviziunile Agenliei Na{ionale pentru Sйпйtаtе

РuЬliсё", va fi un element поч in sistemul dat, саrе va fi inclus iп categoriile de

institulii cu activitate счrаtiч-sапitаrй gi/sau supravegherii de stat, finanlate de la
bugetul de stat.

Iп acest context, соmрlеtйrilе in cauzб чоr concretiza gi necesitatea пumёrului
de medici rezidenli gi planificarea mijloacelor financiare din bugetul de stat песеsаr
pentru salarizarea lог.

4. Fuпdаmепtаrеа есопоmiсо-fiпапсiаrй:
Pentru implementarea proiectului hotбririi de Gччеrп "Cu рriчiге la

modificarea Guvemului nr. 884 din 28 decembrie 20l5" sub aspect economico-
fiпапсiаr va constitui сса 1098,5 mii lei апuаl, саге au fost рrечйzчtе atit iп bugetul
de stat pentru апul 2017, cit ýi in bugetul de stat pentru anul 2018.

5. Modul de iпсоrро rаrе а actului in саdrчl normativ in vigoare :



Prezentul proiect nu necesitй modificarea sau еlаЬоrаrеа unor acte
normative noi.
6. Avizarea 9i consultarea publicй а proiectului

Proiectul а fost pplasat ре particip.gov.md pentru consultёri Ei а fost avizat de
Ministeгul Educaliei, Culfurii gi Cercetйrii, Ministerul Economiei qi Infrastructurii,
Ministerul Fiпап!еlоr, Federalia sindicalё "Sёпёtаtеа", USMF "N.Tetestemilanu",
Мiпistегчl Justitiei. Centrul Nalional Anticoruplie.
7. Сопstаtйrilе expertizei anticoгup{ie
Proiectul рrорus pentгu ехреrtizаrе anticoruplie nu conline factori de risc, саrе pot
genera aparilia riscurilor de coruplie.

Ministru Silvia RADU
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