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METODOLOGIE DE ACORDARE A STATUTULUI CLINIC UNOR STRUCTURI DIN SPITALELE 

PRIVATE 

 

1. Inființarea prin decizie a Consiliului de Administrație (CA) a unei comisii, la nivelul UMF Carol 

Davila, care să ateste existența condițiilor prevăzute de lege, respectiv a existenței fizice a 

structurii medicale aprobate, dar și a functionalității reale a acesteia în vederea învățământului 

universitar și postuniversitar, precum și a activităților de cercetare; 

2. Comisia are în atribuții să ateste că există condițiile prevăzute de lege și ARACIS pentru 

pregătirea studenților și medicilor rezidenți în respectiva structura clinică; 

3. Trebuie întrunite simultan o serie de condiții obligatorii din partea unității sanitare private: 

a. Ordin al Ministrului Sănătății pentru aprobarea structurii organizatorice a unității 

sanitare private care să ateste existența unei secții (25 de paturi) sau compartiment (sub 

25 de paturi) în specialitatea în care se solicită statutul clinic; 

b. Autorizația sanitară de funcționare avizată anual de către DSPMB care să ateste avizarea 

conform Ordinului MS de la punctul 1 pentru structura respectivă;  

c. Existența dovezilor prin care unitatea privată să ateste existența unui cadru didactic 

angajat pe durată nedeterminată cu CIM individual, înregistrat în REVISAL (se exclud alte 

forme contractuale între unitățile private și alte persoane juridice de tip PFA, PFI, SRL), 

precum și analiza condițiilor legale în care s-a intocmit acest CIM. Cadrul didactic va 

trebui să aibă specialitatea didactică echivalentă specialității medicale a structurii în care 

se solicită statutul clinic. 

d. Cererea unității sanitare private de acordare a statutului clinic unei structuri conform 

punctului 3a; 

e. Declarație pe proprie răspundere a administratorului persoanei juridice în cauza că sunt 

respectate condițiile prevăzute de lege și condițiile de la punctele 3a-d ale prezentei 

metodologii; 

4. Existența unei cereri de intenție a unei discipline din cadrul UMF Carol Davila de extindere a 

activităților didactice și de cercetare în cadrul structurii unității sanitare private respective; 

5. Existența unui contract instituțional de colaborare între UMF Carol Davila și instituția privată 

respectivă;  

6. Comisia prezintă raportul său în cadrul Consiliului Facultății, care avizează sau nu; 

7. Avizul CA în baza documentelor de mai sus. 

8. Aprobarea Senatului UMF Carol Davila. 

 


