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Articolul 22 
(1) Începând cu promoţia 2005 de absolvenţi licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, 
dobândirea dreptului de liberă practică se face după promovarea examenului de medic 
specialist. 

(1^1) Medicii din promoţia 2005 şi ulterioare care nu au fost confirmaţi medici rezidenţi 
beneficiază de competenţe limitate şi pot fi încadraţi în unităţi sanitare publice şi private, 
precum şi în cabinetele medicilor de familie, în funcţia de medic. Încadrarea şi salarizarea 
se fac în condiţiile legii. 

La data de 03-02-2011 Alin. (1^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art. I din 
ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 
31 ianuarie 2011. 

(1^2) Medicii cu competenţe limitate nu pot fi încadraţi în serviciile de ambulanţă şi nu 
pot intra în relaţie contractuală directă cu casele de asigurări de sănătate. 

La data de 03-02-2011 Alin. (1^2) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art. I din 
ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 
31 ianuarie 2011. 

(1^3) Activităţile medicului cu competenţe limitate se stabilesc de către Ministerul 
Sănătăţii în colaborare cu Colegiul Medicilor din România şi se aprobă prin ordin al 
ministrului sănătăţii. 

La data de 03-02-2011 Alin. (1^3) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art. I din 
ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 
31 ianuarie 2011. 

(2) Medicii rezidenţi care nu finalizează stagiul de rezidenţiat în specialitatea obţinută 
prin concurs pot continua pregătirea în specialitatea medicină de familie. Prezentarea la 
examenul de medic specialist se face, după caz, la finele completării pregătirii în 
specialitatea medicină de familie sau după parcurgerea integrală a curriculumului de 
pregătire în această specialitate. 

(3) Medicii specialişti aflaţi în situaţie de reconversie profesională pot obţine certificatul 
de medic specialist în specialităţile: medicină de familie, sănătate publică şi 
management, epidemiologie sau igienă, după efectuarea unui stagiu de pregătire de 
minimum 6 luni în unităţi sanitare acreditate pentru pregătirea în rezidenţiat şi după 
promovarea examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sănătăţii. 

La data de 03-02-2011 Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din 
ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 
31 ianuarie 2011. 

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (3), Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din 
România analizează în ce măsură formarea de medic specialist, precum şi experienţa 
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profesională însuşită pot înlocui formarea prin rezidenţiat în specialităţile medicină de 
familie, sănătate publică şi management, epidemiologie sau igienă şi stabilesc durata 
stagiului de pregătire care urmează a fi efectuat. 

La data de 03-02-2011 Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din 
ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 
31 ianuarie 2011. 

(5) Durata şi conţinutul pregătirii în specialităţile prevăzute la alin. (3) se stabilesc 
potrivit prevederilor art. 10 alin. (3). Prezentarea la examenul de medic specialist se 
aprobă de către Ministerul Sănătăţii. 

La data de 03-02-2011 Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din 
ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 
31 ianuarie 2011. 
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