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“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI
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RECTORAT
Direcția Generală Secretariat Universitate
Serviciul Studenți Străini

METODOLOGIA
PRIVIND ADMITEREA LA STUDIILE DE SPECIALIZARE POSTUNIVERSITARĂ
PRIN REZIDENȚIAT PENTRU CETĂȚENII DIN STATE TERȚE U.E.
SESIUNEA OCTOMBRIE – NOIEMBRIE 2021

CETĂŢENII DIN ȚĂRILE MEMBRE ALE U.E., TĂRILE DIN SPAŢIUL
ECONOMIC EUROPEAN ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ SE POT ÎNSCRIE ÎN
ACELEAŞI CONDIŢII CA ŞI CETĂŢENII ROMÂNI, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA
316/2006, DUPĂ SUSȚINEREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE INTRARE ÎN
REZIDENȚIAT, ORGANIZAT DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, PE LOCURILE STABILITE
ȘI LA DATA HOTĂRÂTĂ DE ACEST MINISTER.

PENTRU SCOPUL PREZENTEI METODOLOGII, CETĂȚENII STRĂINI SUNT
PERSOANELE CARE AU CETĂȚENIA UNUI STAT TERȚ AL UNIUNII EUROPENE,
DOVEDITĂ PRIN DEȚINEREA UNUI PAȘAPORT VALABIL.
a) Învățământul postuniversitar (rezidenţiat) se efectuează numai în limba română și se
derulează pe perioade între 3 (trei) și 6 (şase) ani, în funcţie de specialitate (curriculum
de pregătire – www.rezidentiat.ms.ro); stagiile care se efectuează sunt aceleaşi cu cele
stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru medicii români admişi prin concurs;
Medicii străini se pot înscrie la rezidențiat, în orice specialitate, stabilită de Ministerul
Sănătății pentru medicii români, pe baza avizului coordonatorului de rezidențiat, pe baza
avizului conducerii Universității și aprobării Ministerului Educației (M.E.)
Aprobarea M.E. (SCRISOAREA DE ACCEPTARE LA STUDII) se emite după verificările
făcute de universitatea noastră și de M.E. a dosarelor de candidatură, depuse de cetățenii
străini.
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DOSARUL DE CANDIDATURĂ AL CETĂȚENILOR STRĂINI TREBUIE SĂ
CONȚINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

aviz coordonator rezidențiat;
certificatul de naștere, copie și traducere legalizată la notar, în limba română;
copie sau traducere de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
copie de pe pașaport;
copie și traducere legalizată la notar, în limba română, a diplomei de bacalaureat sau
echivalentul acesteia, autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă;
copie și traducere legalizată la notar, în limba română, a diplomei de licență sau
echivalentul acesteia, autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă;
absolvenții studiilor de licență din anul universitar 2020/2021, pot depune adeverință
emisă de facultate, din care să rezulte că au terminat studiile, diploma de licență, în
copie legalizată la notar, urmând să fie adusă ulterior. În cazul în care diploma de
licență nu s-a eliberat de către o Universitate din România, candidatul are obligația de
a o echivala prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor;
foile matricole/suplimentele la diplomă – copii și traduceri legalizate la notar, în limba
română, aferente studiilor efectuate;
atestat de cunoștințe lingvistice (limba română) pentru cetățenii străini înscriși la
programele de studii de licență cu predare în limbi străine, în România*;
certificatul medical (în limba română), care să ateste faptul că persoana care va fi
primită la studii nu are boli contagioase ori alte probleme incompatibile cu forma de
învăţământ pentru care optează;
2 fotografii.

* cunoaşterea limbii române se dovedeşte prin prezentarea unuia din următoarele
documente:
─ adeverinţă de promovare a testului de limbă română la U.M.F.Carol Davila Bucureşti
(vezi calendarul datelor de examen);
─ acte doveditoare că au absolvit cel puţin patru ani de studii în România, într-o şcoală
acreditată, cu predare în limba română.
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PERIOADA DE ÎNSCRIERE PENTRU STUDIILE POSTUNIVERSITARE DE
REZIDENȚIAT ESTE:
04.10.2021-30.11.2021

-

-Candidatul accesează platforma de înscriere a U.M.F. "Carol Davila" București la
adresa web : https://strn.umfcd.ro/rezidenti/ și va încărca toate documentele
menționate mai sus.
Candidatul poate accesa platforma până la data de 30.11.2021, ora 16.00.
Semnarea contractului și prezentarea dosarului cu actele încărcate în platformă (daca
ati primit Scrisoarea de Acceptare) se va face cu data de 04 ianuarie 2022.
Pregătirea în rezidențiat începe la data de 04 ianuarie 2022.
În cazuri speciale, dacă ați primit Scrisoarea de Acceptare, semnarea contractului și
pregătirea în rezidențiat se poate face în următoarele 6 luni de la primirea acesteia.

TAXELE DE ŞCOLARIZARE

a. 1000 lei - taxa de procesare a dosarului în vederea obținerii Scrisorii de
Acceptare de la Ministerul Educaței; se achită la Casieria U.M.F. "Carol
Davila" București
sau în contul
BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București
BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO87RNCB0090000509620141
COD SWIFT: RNCBROBU

.
b. 400 € - taxa pentru testul de limbă română (dacă este cazul).
c. 8000 €/an - taxa de școlarizare, se poate achita în trei tranșe: 50 % la înscriere –
taxă nerambursabilă, 25%, 25 % - taxe nerambusabile.
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BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București
BANCA: Banca Comercială Română
CONT: RO19RNCB0090000509620007
COD SWIFT: RNCBROBU

Acordarea de burse se poate aproba numai de Ministerul Educației.
Studiile la rezidențiat se fac numai în limba română. Medicii rezidenți
susțin, până la terminarea rezidențiatului, examene parțiale pentru fiecare modul și, în
urma examenului vor primi o adeverință cu nota obținută.
Lista cu medicii coordonatori de rezidențiat, la U.M.F. "Carol Davila"
București, sunt postate pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro.
Stagiile, pe specialități, sunt cuprinse în Curriculum de pregătire și sunt
postate pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro .

Cele menţionate mai sus sunt valabile la această dată şi sunt în conformitate
cu Ordinele şi Instrucţiunile M.E.
În cazul în care vor interveni modificări, prin hotărârea conducerii
universităţii, datele vor fi reactualizate şi vor fi postate pe site-ul universităţii
https://umfcd.ro/.
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