
 

RAPORT PRIVIND SITUAȚIA ABSOLVENȚILOR LA EXAMENUL DE 

REZIDENȚIAT 

2020 

1. Preambul 

Instituția care se ocupă de evidența generală, la nivel național, a medicilor rezidenți, este 

Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională în Domeniul 

Sanitar, structură aflată sub coordonarea Ministerului Sănătății din Romania.  

2. Rezultatele înregistrate de absolvenții Facultății de Medicină la examenele 

naționale rezidențiat 

Conform adreselor oficiale înaintate de Universitatea Titu Maiorescu din Romania, în 

baza de date a Ministerului Sănătății, pentru examenele de rezidențiat din perioada 2016-

2020, respectiv pentru 4 sesiuni consecutive de examen național de rezidențiat, figurează un 

total de 1231 înscriși, absolvenți ai respectivelor cicluri de studii, din care 590 au obținut 

punctaj de promovare. Aceste date corespund unui procent general de 47.93 % rată de 

promovabilitate globală la examenul național de rezidențiat.  

Detalierea pe sesiuni de examinare a ratei de promovabilitate este următoarea: 

 



 

După cum se poate remarca din datele prezentate, în fiecare an se înscriu la examenul de 

rezidențiat și absolvenți ai promoțiilor anterioare anului absolvirii. 

Din feedback-ul primit de la absolvenții fiecărei promoții care se înscriu la examenul de 

rezidențiat în România, analizând ultimele 2 promoții, peste 70% dintre ei promovează acest 

examen chiar în anul absolvirii. Trebuie avut în vedere că aproximativ 15% dintre absolvenții 

fiecărei promoții ai facultății de Medicină se angajează în străinătate. 

Situația promovabilității la examenul de rezidențiat în ultimii 5 ani este prezentată în tabelul 

de mai jos. 
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următori 
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promovat 
rezidențiat 

2009 – 2015 129 129 224 114 73 54,4% 56 51% 129 

2010 – 2016 85 75 179 59 31 50,85% 46 38,4% 77 

2011 – 2017 113 98 209 94 73 61,7% 60 52,2% 133 

2012-2018 111 107 255 97 50 51,55% 64 40,5% 114 

2013-2019 134 127 301 105 78 74,3% 65 33% 143 

2014-2020 136 131 287 112 92 82,14% 47 26,9% 139 

 

 Rezultatele obținute de absolvenți sunt îmbucurătoare, avînd în vedere trendul 

ascendent al promovabilității (74,3% în anul 2019 și 82,14% în anul 2020). După cum se 

observă din analiza rezultatelor absolvenților Facultății la examenul de rezidențiat, din 

promoțiile anterioare promovează acest examen între 26,9 și 52% dintre absolvenți. 
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