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DIRECŢIA GENERALĂ SECRETARIAT UNIVERSITATE
SERVICIUL STUDENȚI STRĂINI

REGULAMENT PENTRU STUDII DE SPECIALIZARE POSTUNIVERSITARĂ
PRIN REZIDENȚIAT PENTRU CETĂȚENI DIN STATE TERȚE U.E.

CUPRINS:

Capitolul I: Dispoziții generale

Capitolul II: Înmatricularea la studii

Capitolul III: Desfășurarea pregătirii prin rezidențiat

Capitolul IV: Dispoziții finale

Capitolul I: Dispoziții generale

Art.1

(1)Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț al Uniunii
Europene, dovedită prin deținerea unui pașaport valabil.

(2)Pregătirea în specialitate a medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor rezidenți
se structurează pe programe de rezidențiat, conform programelor de învățământ
elaborate de instituțiile de învățământ superior cu profil medico-farmaceutic
acreditate, cu avizele Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății.

(3)Prin program de rezidențiat se înțelege pregătirea medicilor rezidenți în unul
dintre domeniile de specialitate prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale,
medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, efectuată într-o
unitate sanitară acreditată să desfășoare învățământ postuniversitar pentru obținerea
specialității.

(4)Curriculele sunt propuse de instituțiile de învățământ superior cu profil medico-
farmaceutic uman acreditate (București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Iași, Timișoara,
Craiova, Arad, Oradea, Sibiu, Brașov, Constanța), avizate de Colegiul Medicilor din
România, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Colegiul Farmaciștilor din
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România și de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătății și
Ministerul Educației.
(5)Curriculele aprobate se transmit tuturor instituțiilor și unităților acreditate să
desfășoare pregătirea în specialitate și se aplică tuturor rezidenților aflați în pregătire,
în limita duratei prevăzute de nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare
și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Art.2

(1)Pregătirea în rezidențiat în cadrul U.M.F. Carol Davila București, a cetățenilor din
state terțe U.E. se realizează astfel:

(a)Pe locuri de studii cu plata taxelor de școlarizare în valută

(b)Pe locuri de studii bugetate de către Ministerul Educației

Capitolul II: Înmatricularea la studii

Art. 3
(1)Studiile de specializare postuniversitară prin rezidențiat se efectuează numai în
limba română și se derulează pe perioade între 3 (trei) și 6 (şase) ani, potrivit
Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru
rețeaua de asistență medicală; stagiile care se efectuează sunt aceleaşi cu cele
stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru medicii români admişi prin concurs;
(2)Cetățenii posesori ai diplomei de medic obținute în România ori într-un alt stat
membru al U.E., precum și candidații din Republica Moldova, pot candida pentru
locurile oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educației, conform legii
nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată cu
modificările și completările ulterioare. Acești candidați susțin concursul de
rezidențiat în aceleași condiții precum cetățenii români, însă concurează pe locurile
publicate de către Ministerul Educației, care le va distribui pe centre universitare.
(3) Medicii străini se pot înscrie la rezidențiat, în orice specialitate, stabilită de
Ministerul Sănătății pentru medicii români, pe baza avizului coordonatorului de
rezidențiat, a avizului conducerii Universității și aprobării Ministerului Educației.
(4)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 din state terțe U.E.
(5)*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;
─ 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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(6)Dosarul de candidatură al cetățenilor străini trebuie să conțină următoarele
documente:

- Cerere de înscriere; Anexa nr.1
- Avizul coordonatorului de rezidențiat; Anexa nr. 2
- Cererea de eliberare a Scrisorii de Acceptare la studii completată la toate

rubricile, în 2 exemplare; Anexa nr. 3 (trilingvă)
- 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
adeverința emisă de facultate, din care să rezulte că au terminat studiile, diploma
de licență, în copie legalizată la notar, urmând să fie adusă ulterior.

- Foile matricole/suplimentele la diplomă – copii și traduceri legalizate la notar, în
limba română, aferente studiilor efectuate;

- Atestatul de cunoștințe lingvistice 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;

(7)Dosarul de candidatură va fi adus personal la Serviciul Studenți Străini la datele
prevăzute în Metodologie.

CAPITOLUL III: DESFĂȘURAREA PREGĂTIRII PRIN REZIDENȚIAT

Drepturile şi obligaţiile rezidenţilor

ART. 4

(1)Medicii, medicii dentiști și farmaciștii din țările terțe U.E. care devin medici
rezidenți, vor încheia un contract de studii, pe perioadă egală cu durata rezidențiatului,
cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, după ce vor achita
taxa de școlarizare.
(2)Serviciul studenți străini eliberează adresa de repartiție pentru spitalul optat de
medicul rezident. Adresa de repartiție, în original, va rămâne la secția clinică unde
medicul își desfășoară activitatea. Copia adresei de repartiție, avizată de coordonatorul
de rezidențiat, reprezintă confirmarea de prezentare si începere a programului de
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rezidențiat. Aceasta va fi depusă de medicul rezident la serviciul studenți străini, care îi
va elibera carnetul de medic rezident și contractul cadru de studii postuniversitare de
rezidențiat.
(3)Rezidenții care primesc bursă de la Ministerul Educației au obligația de a prezenta
lunar, la Direcția Social, fișa de pontaj semnată de către coordonatorul de stagiu.
Rezidenții înscriși pe cont propriu valutar au obligația de a prezenta lunar, la Serviciul
Studenți Străini, fișa de pontaj semnată de către coordonatorul de stagiu.

ART. 5

(1) Medicii rezidenţi au obligaţia de a parcurge toate modulele, în conformitate cu
curriculumul de pregătire.
(2) Medicii rezidenţi beneficiază de perioadă de vacanță de 21 de zile lucrătoare
conform programării coordonatorului de rezidențiat, astfel încât să nu fie afectată
pregătirea (de exemplu, în cadrul unor module a căror durată depăşeşte cel puţin dublul
duratei concediului).
(3) Medicii rezidenţi în specialitatea medicină de familie efectuează modulele de
pregătire în conformitate cu curriculumul şi baremul de activităţi practice, în funcţie de
capacitatea unităţilor sanitare publice acreditate.
(4) Medicii rezidenţi au obligația de a prezenta la Rectoratul U.M.F. „Carol Davila”
București, Serviciul Studenți Străini, cereri prin care solicită parcurgerea modulelor din
curriculumul de pregătire, avizată de către coordonatorul de rezidențiat responsabil de
modul și de către coordonatorul de rezidențiat.
(5)După înregistrarea cererii, Serviciul Studenți Străini eliberează o repartiție de stagiu
către coordonatorul de rezidențiat sub a cărui coordonare va efectua modulul din
curriuculum.
(6) După fiecare modul de pregătire, medicii rezidenţi au obligaţia să îşi informeze
coordonatorul sau directorul de program asupra etapei pregătirii.
(7) La finalul fiecărui modul de pregătire, rezidenţii susţin un examen cu probă teoretică
şi practică, din tematica prevăzută în baremul de activităţi. Prezentarea la examenul de
modul este condiţionată de parcurgerea baremului curricular, confirmată de
îndrumătorul de rezidenţiat.
(8) Examenul de modul se consideră promovat cu nota minimă 7,00. În cazul
nepromovării examenului, rezidenţii pot fi reevaluaţi de 2 ori într-un termen de
maximum 6 luni.
(9) Neprezentarea sau nepromovarea examenelor de modul în cel mult două sesiuni
atrage excluderea din rezidenţiat, cu excepţia cazurilor justificate (graviditate,
afecţiuni medicale, contracte de studii în străinătate etc.).
(10) La finalul fiecărui modul, medicii rezidenți au obligația de a aduce carnetul cu nota
obținută în urma finalizării pregătirii în modulul respectiv, la Serviciul Studenți Străini.
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ART. 6

Medicii rezidenţi au dreptul să examineze pacienţii, să aplice soluţii terapeutice sub
stricta supraveghere a îndrumătorului sau responsabilului, utilizând abilităţile dobândite,
în conformitate cu nivelul lor de pregătire.

ART. 7

Medicii rezidenţi efectuează gărzi pe tot parcursul pregătirii lor, sub stricta
supraveghere a îndrumătorului sau responsabilului, participând la întreaga activitate din
unitatea sanitară în care îşi desfăşoară instruirea, în limita programului legal de muncă.

ART. 8

Medicii rezidenţi au dreptul să utilizeze pentru informarea de specialitate bibliotecile
universitare şi ale spitalelor în care efectuează stagiile de rezidenţiat, bibliotecile
electronice cu profil medical şi de cercetare din instituţiile sau unităţile sanitare
acreditate.

ART. 9

(1) Pregătirea în rezidențiat nu poate începe cu o întrerupere.
(2) Rezidenţiatul se poate întrerupe din următoarele motive: participarea la forme de

pregătire în afara României, însoţirea soţului/soţiei în misiune oficială sau la studii
în străinătate, concediu de boală, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea
copilului până la doi ani şi altele, potrivit legii.

(3) Întreruperea studiilor nu se poate acorda mai devreme de 6 luni de la începerea
programului de rezidențiat și nu poate depăși un an. Depășirea unui an de întrerupere a
studiilor atrage, automat după sine, excluderea de la studii.
(4) Cererea de întrerupere a studiilor se aprobă numai dacă taxele de școlarizare sunt
achitate, la zi.
(5) Întreruperile de rezidenţiat, cu excepţia stagiilor de pregătire efectuate în afara
României şi recunoscute de către Ministerul Sănătății, duc la prelungirea rezidenţiatului
cu perioada respectivă.
(6) Cererea de întrerupere a programului de rezidențiat, avizată de către profesorul
coordonator, se depune la Serviciul Studenți Străini.
(7) Întreruperea nejustificată a rezidenţiatului pe o perioadă mai mare de 3 luni atrage
după sine suspendarea calității de medic rezident, iar pentru o perioadă mai mare de 6
luni, calitatea de medic rezident va înceta.
(8) Reluarea studiilor, după întreruperea studiilor aprobată anterior, se solicită în scris
cu aprobarea coordonatorului de rezidențiat și conducerii universității.
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ART. 10

(2) În scopul detaşării, indiferent de motiv, rezidentul prezintă la Serviciul Studenți
Străini acordul coordonatorilor sau directorilor de program de rezidenţiat din centrul de
pregătire în care a fost confirmat şi, respectiv, centrul în care urmează să se detaşeze.
(3) Pe perioada detaşării, responsabilitatea de pregătire, drepturile şi obligaţiile care
decurg din aceasta revin instituţiei de învăţământ superior unde rezidentul se detaşează.

ART. 11
(1) Schimbarea centrului universitar de pregătire se aprobă de către Ministerul
Educației.
(2) În vederea schimbării centrului de pregătire, medicul rezident va prezenta avizele
conducerii universităţilor de medicină şi farmacie din centrele implicate, avizul
Ministerului Sănătății şi al unui coordonator de program, respectiv director de program
în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se
pregătească. Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta numai avizul Ministerului
Sănătății şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire.

ART. 12
Pe perioada pregătirii, medicii rezidenți bursieri beneficiază de finanțarea cheltuielilor
de școlarizare, acordarea unei burse lunare la cuantumul și în condițiile prevăzute de
legislația în vigoare, finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin
bugetul M.E. și asistență medicală în caz de urgență.

Evaluarea finală a pregătirii şi obţinerea certificatului de specialist

ART. 13
(1) Evaluarea finală a pregătirii prin rezidenţiat are loc sub forma examenului de medic,
medic dentist sau farmacist specialist, organizat de către Ministerul Sănătăţii Publice, în
două sesiuni pe an. Confirmarea în specialitate se face după efectuarea integrală a
programului de pregătire, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de
rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident.
(2) Examenul de medic specialist se organizează numai în centrele universitare
medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice şi baremul de
manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice din curriculumul de pregătire.
(3) Pentru susţinerea examenului de medic specialist rezidentul poate opta pentru unul
dintre centrele universitare în care a efectuat pregătirea.
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Drepturile şi obligaţiile coordonatorilor de rezidențiat

Art.14

(1)În fiecare unitate sanitară acreditată pentru învățământ postuniversitar medical,
medico-dentar sau farmaceutic uman activitatea de coordonare a programului de
rezidențiat dintr-o anumită specialitate se realizează de către un coordonator/director de
program, după caz, cu cel mai înalt grad didactic în specialitatea respectivă, care
răspunde de buna desfășurare și de calitatea pregătirii rezidenților.
(2)Coordonatorul de program trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)Să fie șef de disciplină, șef de departament, șef de laborator sau farmacist șef,
certificat în specialitatea programului.

(b)Să fie cadru didactic universitar (profesor, conferențiar sau șef lucrări).
(c)Pentru programul de rezidențiat în specialitatea medicină de familie sunt

nominalizați coordonatori de program cadre didactice universitare (profesor,
conferențiar, șef lucrări) în specialitatea medicină de familie, medicină internă sau
pediatrie.
(3)Nominalizarea coordonatorilor de program se face de către instituțiile de învățământ
superior din domeniul sănătate acreditate și cu avizul colegiilor profesionale.

Art.15

Coordonatorul programului de rezidențiat are următoarele atribuții și
responsabilități:

a) coordonează desfăşurarea programului de rezidenţiat din unitatea sanitară acreditată,
în specialitatea în care are integrare clinică;
b) nominalizează îndrumătorii de formare în rezidenţiat;
c) coordonează activitatea îndrumătorilor de rezidenţiat din unitatea sanitară respectivă;
d) urmăreşte activitatea rezidenţilor, repartiţia acestora în serviciul de gardă şi evoluţia
profesională a acestora;
e) urmăreşte şi răspunde de desfăşurarea modulelor de pregătire şi organizează
cursurile, conform curriculumului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 1;
f) colaborează cu coordonatorii de program din unităţile/secţiile în care rezidenţii îşi
efectuează modulele complementare, în vederea asigurării condiţiilor optime de
desfăşurare a acestora;
g) organizează examenul final de modul, cu verificarea aptitudinilor teoretice şi
practice, dobândite de rezidenţii care au parcurs programul de rezidenţiat;
h) cooptează rezidenţi în cadrul colectivelor de cercetare pe care le conduce.
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ART. 16

(1) Programul de rezidenţiat în medicină de urgenţă este coordonat de către un director
de program, care trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:
a) să fie cadru didactic universitar (profesor, conferențiar, șef de lucrări de la disciplina
medicină de urgenţă;
b) să fie medic primar medicină de urgenţă sau medic specialist medicină de urgenţă, cu
5 ani vechime în unitate de primire urgenţe;
c) să fie medic primar anestezie şi terapie intensivă sau specialist anestezie şi terapie
intensivă, cu 5 ani vechime în unitate de primire urgenţe.
(2) Nominalizările directorilor de program se fac de Ministerul Sănătății, pe baza
propunerilor instituţiilor de învăţământ superior cu profil medical, medico-dentar sau
farmaceutic uman acreditate şi cu avizul colegiilor profesionale.

ART. 17

Directorul de program de rezidenţiat în medicină de urgenţă are următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:
a) coordonează desfăşurarea programului de rezidenţiat la nivelul centrelor universitare
acreditate, conform prevederilor art. 1;
b) nominalizează responsabilii de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă şi
coordonează activitatea acestora;
c) coordonează activitatea îndrumătorilor de rezidenţiat din unitatea sanitară respectivă;
d) urmăreşte şi răspunde de pregătirea practică în cadrul modulelor şi organizează
cursurile conferinţă, conform curriculumului de pregătire;
e) organizează examenul final de modul cu verificarea aptitudinilor teoretice şi practice
dobândite de rezidenţii care au parcurs programul de rezidenţiat.

ART. 18
Un coordonator sau un director de program nu poate coordona simultan mai multe
programe de rezidenţiat.

ART. 19
Un îndrumător sau un responsabil de formare în rezidenţiat poate instrui un număr de
maximum 5 rezidenţi, incluzând şi medicii aflaţi la pregătire în a doua specialitate. În
funcţie de particularităţile curriculare ale specialităţii şi ale unităţii de pregătire,
coordonatorul sau directorul de program poate stabili un număr mai mic de 5 rezidenţi
pentru fiecare îndrumător sau responsabil de formare în rezidenţiat aflat în coordonarea
sa, în vederea asigurării unei pregătiri adecvate.
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ART. 20
Îndrumătorul sau responsabilul de formare în rezidenţiat trebuie să îndeplinească una
dintre următoarele condiţii:
a) să fie cadru didactic universitar, confirmat specialist sau primar în specialitatea
programului de rezidenţiat, doctorand sau cu titlul ştiinţific de doctor;
b) să fie medic primar sau specialist, cu vechime de minimum 5 ani în specialitatea
programului de rezidenţiat, cu activitate în unitatea sanitară acreditată în care se
derulează programul de pregătire a rezidentului;
c) să fie cercetător ştiinţific grad I sau II, cu activitate de cercetare în unitatea sanitară
acreditată în care se derulează programul de instruire a rezidentului;
d) pentru specialitatea medicină de familie, să fie medic primar chirurgie generală,
medicină internă, obstetrică-ginecologie, pediatrie, pentru modulele respective,
respectiv medic primar sau specialist medicină de familie, pentru modulul de dispensar.

ART. 21
Îndrumătorul sau responsabilul de formare în rezidenţiat are următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:
a) urmăreşte evoluţia pregătirii în specialitate a rezidenţilor din cadrul unităţii sanitare
respective, indiferent de anul de pregătire al acestora;
b) verifică şi răspunde, sub semnătură şi parafă, de parcurgerea baremului practic din
curriculumul de pregătire, consemnate în caietul de monitorizare a pregătirii
rezidentului;
c) organizează seminarii şi discuţii periodice, cel puţin 4 ore/săptămână cu rezidenţii, pe
teme specifice din curriculumul de pregătire, prezentări de cazuri, de articole şi
actualităţi în domeniu;
d) participă la evaluarea rezidentului la fiecare final de modul.

ART. 22

(1) Cadrele didactice coordonatori de program de rezidenţiat sau îndrumători de
rezidenţiat sunt normate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil medico-
farmaceutic uman, acreditate pentru activitatea de pregătire pe durata programului.
(2) Îndrumătorii de rezidenţiat care nu sunt cadre didactice beneficiază de 40 de credite
de educaţie medicală continuă, în domeniul specialităţii pe care o practică, pentru
fiecare an de activitate de instruire.

Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu:
-Ordin nr. 1141/1386 din 28 iunie 2007

-Legea nr. 299/2007 , privind sprijinul românilor de pretutindeni

-Ordin 911/4758/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice
și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr 1141/1386/2017 privind
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modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de
nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru
rețeaua de asistență medicală.

-Ordinul 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și
școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017/2018.

-Ordinul 833/4.446/2020 pentru modificarea anexei 1 la Ordinul ministrului
sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr.
1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în
specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-
dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.


