DEPARTAMENUL DE PREGATIRE ÎN REZIDENŢIAT
REGULAMENT PENTRU STUDII DE SPECIALI ZARE ÎN
REZIDENŢIAT
Titlul I CETĂŢENI ROMÂNI

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
Departamentul de Pregătire în Rezidenţiat funcţionează în cadrul Facultăţii de Medicină şi
Farmacie şi este condus de un director desemnat prin concurs organizat de către rector.
Art. 2
(1) Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii
licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea
necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale,
medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
(2) Întreaga activitate de pregătire prin rezidenţiat se desfăşoară sub autoritatea Ministerului
Sănătăţii, a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi a Colegiului
Medicilor.
(3) La nivelul Universitatii Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie, exista Departamentul
de pregătire în rezidenţiat.
Atribuţiile acestui departament sunt:
1.
- Controlează şi îndrumă pregătirea rezidenţilor.
- Elaborează metodologii de evaluare a pregătirii în rezidenţiat şi a rezidenţilor în conformitate
cu reglementările în vigoare.
- Colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică şi cu Ministerul Sănătăţii, în vederea organizării
şi desfăşurarii optime a programelor de rezidenţiat.
- Colaborează cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România şi
Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor si Chimiştilor în
Sistemul Sanitar din Romania, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în
vederea unei bune desfăşurarii şi creditări a cursurilor postuniversitare şi a pregătirii
specialiştilor.
- Participă la organizarea concursurilor de rezidenţiat pe locuri şi pe post şi a examenelor de
rezidenţiat cu timp parţial pentru medicină de familie.
- Propune, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, tematici, bibliografii şi comisii pentru examenele
de rezidenţiat, medic specialist şi medic primar.
2.
- Urmăreşte metodologia de desfăşurare a pregătirii în specialitate a rezidenţilor din Centrul
Universitar Oradea.
- Colaborează cu departamentele de la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică, Ministerului
Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în vederea elaborării unor
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obiective educaţionale cât mai variate şi adecvate pentru pregătirea medicală continuă prin
cursuri postuniversitare şi pregătire pentru obţinerea atestatelor de studii complementare (vechile
competenţe).
- Organizează, împreuna cu Direcţia de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii, examenele de
medic specialist şi medic primar în Centrul Universitar Oradea.
- Coordonează activitatea coordonatorilor sau directorilor de programe de rezidenţiat şi a
îndrumătorilor de rezidenţiat pentru Centrul Universitar Oradea şi zonele arondate.
- Elaborează proceduri de acreditare a îndrumătorilor (formatori) care nu sunt cadre didactice şi
de acreditare a cabinetelor de medicină de familie ca centre de pregătire.
- Organizează, împreună cu universităţile din străinătate, schimburi de rezidenţi, în vederea
desfăşurării unor stagii de pregătire în rezidenţiat în universităţile de prestigiu din Europa.
3.
- Urmăreşte respectarea metodologiilor elaborate de Ministerul Sănătăţii pentru pregătirea
teoretică şi practică a rezidenţilor.
- Evaluează posibilitatea de repartizare judicioasă a rezidenţilor în funcţie de numărul de paturi,
unităţi de lucru în laboratoare, în cabinetele de medicină dentară, medicină de familie, farmacii,
dotarea materială a acestora, numărul de îndrumători şi gradul de calificare al acestora, numărul
de manopere şi intervenţii chirurgicale raportate la numărul de îndrumători.
- Elaborează metodologii şi organizează schimburi de experienţă cu universităţi de medicină din
ţară şi din străinătate în vederea îmbunătăţirii pregătirii prin rezidenţiat şi pregătirii în vederea
obţinerii atestatelor de studii complementare şi a optimizării temelor cursurilor postuniversitare
în baza cerinţelor.
- Stabileşte strategii de perfecţionare a învăţământului postuniversitar.
- Coordonează întreaga activitate de rezidenţiat şi învăţământ postuniversitar din domeniul
sănătăţii din Centrul Universitar Oradea.
- Propune şi realizează proiecte de obţinere a finanţării pentru dezvoltarea infrastructurii (spaţii
proprii de locuinţe pentru medicii rezidenţi etc.).
Art. 3
Rezidenţiatul se organizează sub forma rezidenţiatului pe locuri, a rezidenţiatului pe post şi a
rezidenţiatului cu timp parţial şi are o durată cuprinsă între 3-7 ani, în funcţie de specialitate.
Art. 4
(1) Admiterea la forma de rezidenţiat pe locuri şi la forma de rezidenţiat pe post se face prin
concurs naţional, organizat de Ministerul Sănătăţii în sesiune unică, în trimestrul IV al anului.
(2) Numărul de locuri este alocat de Ministerul Sănătăţii în funcţie de necesităţile din teritoriu.
(3) Concursul pentru aceste forme de rezidenţiat se organizează pe domeniile de medicină,
medicină dentară şi farmacie, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului
sănătăţii.
(4) Tematica şi bibliografia de concurs precum şi metodologia pentru desfăşurarea concursului
de rezidenţiat se elaborează de Ministerul Sănătăţii şi se afişează pe site-ul destinat
rezidenţiatului, cu câteva luni înainte de concurs (www.rezidentiat.info).
Art. 5
Înscrierile la concursul de rezidenţiat se fac la Direcţiile de Sănătate Publică judeţene pe baza
unui dosar cu actele stabilite de Ministerul Sănătăţii prin publicaţia de concurs.
Art. 6
(1) Rezultatele concursului naţional de rezidenţiat se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii
unde se precizează specialitatea şi centrul universitar ales.
(2) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii confirmaţi în rezidenţiat ca urmare a concursului de
rezidenţiat, încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata
rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.
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(3) Preparatorii universitari şi asistenţii universitari medici, medici dentişti şi farmacişti,
confirmaţi în urma concursului naţional de rezidenţiat, efectuează pregătirea în rezidenţiat
înafara normei de baze didactice.
(4) Admiterea la rezidenţiat a cadrelor didactice din învăţământul universitar din domeniul
sănătate se face în aceleaşi condiţii ca pentru orice absolvent al învăţământului universitar
medical.
(5) Nici un medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe
specialităţi sau în forme de rezidenţiat distincte.
Art. 7
(1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum
de pregătire şi unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, obligatorii
şi unice pe ţară, propuse de Universităţile de Medicină şi Farmacie, avizate de Colegiul
Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din
România şi aprobat prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului.
(2) Activitatea de pregătire teoretică şi practică, reprezentată de baremul de manopere, proceduri,
tehnici diagnostice şi terapeutice, este consemnată într-un document cu caracter obligatoriu,
denumit Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului.
(3) Rezidenţii au obligaţia de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de
pregătire.
Art. 8
(1) La finalul fiecărui modul de pregătire, rezidenţii susţin un examen cu probă teoretică şi
practică, din tematica prevăzută în baremul de activităţi.
(2) Examenul de modul se consideră promovat cu nota minimă 7.00.
(3) În cazul nepromovării examenului, rezidenţii pot fi reevaluaţi de 2 ori într-un termen de
maxim 6 luni.
(4) Neprezentarea sau nepromovarea examenelor de modul în cel mult două sesiuni atrage
excluderea din rezidenţiat, cu excepţia cazurilor justificate (concediul medical, natalitate etc.).
(5) Comisia de examen este alcătuită din coordonatorul de rezidenţiat şi îndrumătorul de stagiu
de rezidenţiat.
Art. 9
(1) Activitatea de coordonare a programului de rezidenţiat dintr-o anumită specialitate se
realizează de către un coordonator/director de program.
(2) Coordonatorul răspunde de buna desfăşurare a programului de rezidenţiat şi de calitatea
pregătirii rezidenţilor.
(3) Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea, prin Departamentul de pregătire in rezidenţiat ,
propune coordonatorii/directorii de programe, precum şi responsabilii de formare, după caz, pe
specialităţile în care se efectuează pregătirea.
Art. 10
(1) Coordonatorul programului de rezidenţiat are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a. Coordonează desfăşurarea programului de rezidenţiat din unitatea sanitara acreditată, în
specialitatea în care are integrare clinică;
b. Nominalizează îndrumătorii de formare în rezidenţiat;
c. Coordonează activitatea rezidenţilor, repartiţia acestora în serviciul de gardă şi evoluţia
profesională a acestora;
d. Urmăreşte şi răspunde de desfăşurarea modulelor de pregătire şi organizează cursurile,
conform curricumului de specialitate;
e. Colaborează cu coordonatorii de program din unităţile/secţiile în care rezidenţii îşi efectuează
modulele complementare, în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a acestora;
f. Organizează examenul final de modul, cu verificarea aptitudinilor teoretice şi practice,
dobândite de rezidenţii care au parcurs programul de rezidenţiat;
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g. Cooptează rezidenţi în cadrul colectivelor de cercetare pe care le conduce.
(2) Programul de rezidenţiat în medicină de urgenţă este coordonat de către un director de
program, care trebuie sa îndeplinească una dintre următoarele condiţii:
a. Să fie cadru didactic universitar (şef de lucrări, conferenţiar sau profesor) de la disciplina
medicină de urgenţă;
b. Să fie medic primar medicină de urgenţă sau medic specialist anestezie şi terapie intensivă, cu
5 ani vechime în unitate de primire urgenţe;
c. Să fie medic primar anestezie şi terapie intensivă sau specialist anestezie terapie intensivă, cu
5 ani vechime în unitate de primire urgente;
d. Nominalizările directorilor de program se fac de către Ministerul Sănătăţii, pe baza
propunerilor instituţiilor de învăţământ superior cu profil medical, medico – dentar sau
farmaceutic uman acreditate şi cu avizul colegiilor profesionale.
(3) Lista cadrelor didactice coordonatori de programe de rezidenţiat se regăseşte în anexa 1.
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Capitolul II
DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE REZIDENŢILOR
Art. 11
(1) Rezidenţii au obligaţia să consemneze în caietul de monitorizare a pregătirii următoarelor
aspecte:
a. Lista cazurilor examinate conform baremului curricular, cu specificarea diagnosticului şi, după
caz, a manoperelor/procedurilor/tehnicilor efectuate, contrasemnate şi parafate de îndrumătorul
de rezidenţiat;
b. Data efectuării fiecărei gărzi, semnată şi parafată de medicul şef de gardă;
c. Detaşările, perioada acestora şi modulele efectuate pe durata detaşării, cu avizul
coordonatorului de program;
d. Modulele de pregătire, perioada în care au fost efectuate, evaluările şi rezultatele obţinute, cu
semnătura şi parafa coordonatorului sau directorului de program pentru modulul respectiv;
e. Manifestările de educaţie medicala continuă la care a participat, cu numărul diplomei de
participare;
f. Lucrările ştiinţifice comunicate/publicate în situaţia în care respectivele manifestări ştiinţifice
sunt elaborate sau finanţate cu sprijinul coordonatorului de program;
g. Studiile clinice efectuate, cu avizul medicului curant al pacienţilor incluşi în studiile clinice
sau activităţile ştiinţifice respective;
(2) Acurateţea datelor consemnate în Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului este
certificată prin semnătură şi parafă de către îndrumătorul sau responsabilul de formare în
rezidenţiat;
Art. 12
(1) Doctoranzii cu frecvenţă confirmaţi în rezidenţiat pot efectua concomitent pregătirea în
rezidenţiat şi stagiul de doctorat în cursul universităţilor de Medicină şi Farmacie care asigură
efectuarea stagiului de doctorat în cursul după – amiezii.
(2) In caz contrar, pe perioada doctoratului cu frecvenţă se suspendă calitatea de rezident.
(3) Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat.
Art. 13
(1) Rezidenţii au obligaţia de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de
pregătire
(2) Rezidenţii în specialitatea Medicina de familie efectuează modulele de pregătire în
conformitate cu curriculumul şi baremul de activităţi practice, în funcţie de capacitatea unităţilor
sanitare publice acreditate.
Art. 14
(1) Rezidenţii efectuează concediul legal de odihnă conform programării coordonatorului de
program, astfel încât sa nu fie afectată pregătirea (de exemplu, în cadrul unor module a căror
durată depăşeşte cel puţin dublul duratei concediului).
Art. 15
(1) După fiecare modul de pregătire, rezidenţii au obligaţia să-şi informeze coordonatorul sau
directorul de program de asupra etapei pregătirii.
(2) La finalul fiecărui modul de pregătire, rezidenţii susţin un examen cu probă teoretică şi
practică, din tematica prevăzută în baremul de activităţi.
(3) Rezidenţii se prezintă la examenul de modul de rezidenţiat cu caietul de monitorizare a
pregătirii rezidentului.
(4) Examenul de modul se considera promovat cu nota minima 7,00. În cazul nepromovării
examenului, rezidenţii pot fi reevaluaţi de 2 ori intr-un termen de maximum 6 luni.
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(5) 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.).
Art. 16
(1) Rezidenţii 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.
(2) Rezidenţii efectuează gărzi pe tot parcursul pregătirii lor, participând la întreaga activitate din
unitatea sanitară în care îşi desfăşoară instruirea, în limita programului legal de munca.
(3) Rezidenţii 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. 17
Rezidenţii pot participa la diverse forme de pregătire – cursuri, stagii şi altele – conferinţe şi
congrese în domeniul specialităţii, organizate pe plan naţional sau internaţional, după informarea
coordonatorului sau directorului de program şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 53 /2003 –
Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 18
Stagiile de pregătire efectuate în afara României pot fi recunoscute de către Ministerul Sănătăţii,
în vederea prezentării la examenul de specialist, pe baza următoarelor documente: fotocopii şi
traduceri legalizate ale documentelor emise de autorităţile competente din ţările respective şi
avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii.
Art. 19
(1) 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 boala, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la doi ani şi altele,
potrivit legii.
(2) Întreruperile de rezidenţiat, cu excepţia stagiilor de pregătire efectuate în afara României şi
recunoscute, duc la prelungirea rezidenţiatului cu perioada respectivă.
(3) Întreruperea nejustificată a rezidenţiatului pe o perioada mai mare de 6 luni atrage măsura
încetării calităţii de rezident.
Art. 20
Coordonatorul, directorul de program, respectiv îndrumătorul sau responsabilul de rezidenţiat
sunt abilitaţi să urmărească şi activitatea de pregătire a medicilor, medicilor dentişti şi
farmaciştilor specialişti /primari aflaţi în pregătire în a doua specialitate cu taxă, în condiţii
prevăzute pentru rezidenţi.
Art. 21
(1) Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Facultăţile aprobă detaşarea rezidenţilor din centrul
universitar de pregătire în alte centre universitare pentru efectuarea unor module de pregătire, cu
informarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) In scopul detaşării, responsabilitatea de pregătire, drepturile şi obligaţiile care decurg din
aceasta revin instituţiei de învăţământ superior unde rezidentul se detaşează.
Art. 22
(1) Schimbarea centrului universitar de pregătire se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.
(2) In vederea schimbării centrului de pregătire, rezidentul trebuie să prezinte avizele conducerii
universităţilor de medicina si farmacie din centrele implicate, avizul direcţiei de Sănătate Publica
şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care este
confirmat, din centrul universitar în care solicită sa se pregătească.
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(3) Rezidenţii în medicina de familie trebuie să prezinte numai avizul Direcţiilor de Sănătate
Publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire.
Art. 23
(1) Ministerul Sănătăţii pune la dispoziţia Direcţiilor de Sănătate Publică programul de evidenţă
informatică a rezidenţilor privind modulele de pregătire şi
unităţile sanitare acreditate, precum şi coordonatorii, respectiv directorii de program de
rezidenţiat din fiecare specialitate.
(2) Ministerul Sănătăţii, pe baza propunerilor instituţiilor de învăţământ medical superior
acreditate, pune la dispoziţia direcţiilor de sănătate publica numărul de locuri de pregătire, pe
unităţi sanitare acreditate şi coordonatori sau directori de program.
(3) Ministerul Sănătăţii, prin Direcţiile de Sănătate Publică, repartizează rezidenţii, conform
programului curricular stabilit, în unităţile sanitare acreditate, în limita locurilor disponibile, cu
avizul coordonatorilor, respectiv directorilor de program.
Art. 24
(1) Repartizarea rezidenţilor în unităţile sanitare acreditate se face în limita numărului de locuri
stabilit, pe baza exprimării preferinţelor, în ordinea punctajului obţinut la concursul de
rezidenţiat.
(2) Direcţiile de Sănătate Publica transmit lunar Ministerului Sănătăţii modificările privind
distribuţia rezidenţilor din unităţile sanitare acreditate.
Art. 25
Carnetul de rezident şi Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului personalizate, precum şi
curriculumul de pregătire se tipăresc de către Ministerul Sănătăţii şi se distribuie contra cost
rezidenţilor.
Art. 26
Pe perioada pregătirii rezidenţii pot închiria cu prioritate un loc de cazare în căminele
universitare, spaţiile de cazare anexate spitalelor universitare sau clinice acreditate, din centrul
unde au fost repartizaţi ori detaşaţi, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 27
(1) Pentru buna desfăşurare a activităţii de rezidenţiat şi pentru o mai bună cunoaştere a
problemelor medicilor rezidenţi, se alege câte un medic rezident coordonator la nivelul fiecărei
clinici universitare (catedre), fiecărui departament, în Consiliul profesoral al Facultăţii de
Medicină, al Facultăţii de Farmacie şi al Facultăţii de Medicină Dentară, şi la nivelul Senatului
Universităţii.
(2) Aceşti medici rezidenţi coordonatori asigură acoperirea tuturor specialităţilor care se
desfăşoară în centrul universitar Oradea, fiind consultaţi ori de câte ori este nevoie.
Art. 28
La nivelul Departamentului de pregătire prin Rezidenţiat funcţionează Comisia de rezidenţiat.
Componenţa comisiei se regăseşte în Anexa 2.
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Titlul II CETĂŢENI STRĂINI
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 29
Studiile postuniversitare de rezidenţiat pentru cetăţenii străini se fac numai în limba română, la
specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice
pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Capitolul II
CONDIŢII DE ACCES LA STUDII
Art. 30
(1) Cetăţenii de etnie română cu domiciliul în străinătate pot efectua rezidenţiatul în România pe
locuri subvenţionate de stat, cu bursă şi fără bursă.
(2) Calendarul concursului de admitere, numărul locurilor subvenţionate precum şi metodologia
de admitere se stabileşte şi se aprobă în fiecare an printr-un ordin comun al Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al Ministrului Afacerilor Externe.
(3) Informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, Departamentul Relaţii internaţionale, www.edu.ro
Art. 31
(1) Cetăţenii străini pot efectua rezidenţiatul în România, având următoarele posibilităţi:
a. pe cont propriu valutar;
b. pe cont propriu în lei;
c. pe cont propriu nevalutar;
d. în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români, pentru cetăţenii din statele aparţinând statelor
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene.
(2) Pentru situaţiile care se încadrează la lit. a) a alin. (1), înscrierea la studii se face la
universitate, în baza unei scrisori de acceptare la studii, emisă de Ministerul Educaţiei si
Cercetării, Departamentul Relaţii Internaţionale, în urma solicitării personale a cetăţeanului
străin care doreşte să studieze. Înscrierea la studii şi începerea programului este condiţionată de
depunerea dosarului cu actele de studii în original şi plata taxei aferente programului de studii
(3872 Euro/an). Conform Hotărârii Senatului Universităţii Oradea din data de 24.09.2009 taxele
se plătesc cu anticipaţie de 9 luni (3168 euro)
(3) Pentru situaţiile care se încadrează la lit. b) a alin. (1), taxa de studii în lei se stabileşte de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în urma solicitării personale a
cetăţeanului străin care doreşte să studieze. Înscrierea la studii se face la universitate, în baza
unei scrisori de acceptare la studii, emisă de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, Departamentul Relaţii internaţionale.
(4) Pentru situaţiile care se încadrează la lit. c) a alin. (1), aprobarea de studii se primeşte de la
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în urma solicitării personale a
cetăţeanului străin care doreşte să studieze. Înscrierea la studii se face la universitate, în baza
unei scrisori de acceptare la studii, emisă de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, Departamentul Relaţii internaţionale.
(5) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene au acces la toate formele şi nivelurile de învăţământ, în aceleaşi condiţii cu cele
prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare,
conform titlului I al prezentului Regulament.
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Art. 32
(1) Actele necesare pentru înscrierea la rezidenţiat a cetăţenilor prevăzuţi la art. 29 şi 30 sunt:
a. scrisoare de acceptare la studii din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului (pentru situaţiile prevăzute la art. 30) sau Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului privind şcolarizarea la studii de specializare-rezidenţiat a unor cetăţeni
de origine etnică română din ţările învecinate şi diaspora (pentru situaţiile prevăzute la art. 29);
b. cerere de acceptare la studii în specialitatea solicitată aprobată de coordonatorul/directorul de
program;
c. fişa de înscriere la studii cu aprobarea conducerii Universităţii;
d. certificatul de învăţare a limbii române, eliberat de Departamentul de profil al Universităţii
Oradea; cetăţenii străini care au studiat cel puţin 4 ani în limba română (facultate), nu au nevoie
de atestat;
e. certificat de naştere, traducere autorizata în limba română;
f. diploma de bacalaureat în original şi traducere autorizata în limba română;
g. diploma de licenţă în original şi traducere autorizata în limba română, dacă este cazul;
h. suplimentul la diploma de licenţă în original şi traducere autorizata în limba română, dacă este
cazul;
i. copie după paşaport cu viza de studii;
j. dovada efectuării analizelor medicale care să ateste că nu suferă de boli contagioase sau alte
boli incompatibile cu profesia de medic, testul HIV;
k. chitanţa doveditoare a plăţii taxei de studiu;
l. 2 poze tip buletin;
m. dosar plic;
(2) Înscrierea la studii se poate face în luna octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie
şi martie, cu data de întâi a lunii.
(3) Înscrierile se fac numai personal cu prezentarea paşaportului şi a actelor de studii menţionate
mai sus.
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Capitolul III
EFECTUAREA STUDIILOR DE REZIDENŢIAT,
CETĂŢENI ROMÂNI ŞI STRĂINI
Art. 33
(1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară, pentru fiecare specialitate, conform unei curricule de
pregătire propuse de Universităţile de Medicină şi Farmacie, avizate de Colegiul Medicilor din
România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi
aprobat prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei si cercetării .
(2) Programul de pregătire este similar cu cel al rezidenţilor români.
(3) Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor străini care urmează studii de rezidenţiat în România sunt
similare celor ale cetăţenilor români.
Art. 34
(1) Rezidenţii au obligaţia de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de
pregătire.
(2) La finalul fiecărui modul de pregătire, rezidenţii susţin un examen cu probă teoretică şi
practică, din tematica prevăzută în baremul de activităţi.
(3) Examenul de modul se consideră promovat cu nota minimă 7.00.
(4) În cazul nepromovării examenului, rezidenţii pot fi reevaluaţi de 2 ori într-un termen de
maxim 6 luni.
(5) Neprezentarea sau nepromovarea examenelor de modul în cel mult două sesiuni atrage
excluderea din rezidenţiat, cu excepţia cazurilor justificate.
Art. 35
(1) Rezidenţii cetăţeni străini trebuie să prezinte la Departamentul de pregătire prin rezidenţiat
adeverinţe care să ateste efectuarea stagiilor şi nota obţinută la examen, semnate de
coordonatorul de rezidenţiat şi/sau îndrumătorul de stagiu.
(2) Întreruperea studiilor se poate face pe baza unei cereri scrise de către medic, cu aprobarea
coordonatorului de rezidenţiat şi a conducerii universităţii.
(3) Rezidenţiatul se prelungeşte automat cu perioada întreruperii.
(4) Nici un medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe
specialităţi sau în forme de rezidenţiat distincte.
Calitatea de rezident încetează în următoarele condiţii:
- La data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau
directorul de program de rezidentiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare
a pregătirii rezidentului;
- Pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de
muncă prevăzute de lege;
- Prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii;
- În caz de incompatibilitate. Prin incompatibilitate se înţelege situaţia în care un rezident, pe
parcursul pregătirii, susţine un alt concurs de rezidentiat. Rezidentul care se află într-o situaţie de
incompatibilitate are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii această situaţie, în
scris, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia sau, după caz, de la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanţe; În termen de 15 zile de la expirarea termenului, rezidentul trebuie să
opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate. În cazul în care rezidentul aflat în situaţie de
incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se
consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării
de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii;
- Întreruperea nejustificată a rezidenţiatului, pe o perioada mai mare de 6 luni, atrage măsura
încetării calităţii de rezident;
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(5) Pe perioada pregătirii în rezidenţiat, medicii rezidenţi nu au acces la alte forme de
învăţământ postuniversitar medical uman de specialitate.
(6) Întreruperea se comunică de către Biroul studenţi străini Serviciului de paşapoarte şi altor
factori în drept.
(7) Pentru cetăţenii străini, neachitarea taxei de şcolarizare, pe o perioadă stabilită de Consiliul
Facultăţii de Medicină
Art. 36
(1) Rezidenţii efectuează concediul legal de odihnă conform programării coordonatorului de
program, astfel încât să nu fie afectată pregătirea (de exemplu în cadrul unor module a căror
durată depăşeşte cel puţin dublul duratei concediului).
(2) Durata concediului de odihnă este stabilită în funcţie de vechimea în muncă a rezidentului şi
Codul muncii. În cazul rezidenţilor străini (non europeni) durata concediului de odihnă este de o
lună, aceştia achitând taxa de şcolarizare pe o perioadă de 11 luni.
Art. 37
Actele originale de la dosarul personal al medicului se pot elibera pe o perioada de maxim 48 de
ore.
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Capitolul IV
EVALUAREA FINALĂ A PREGĂTIRII ŞI OBŢINEREA
CERTIFICATULUI DE SPECIALIST
Art. 38
(1) Evaluarea finală a pregătirii prin rezidenţiat are loc sub forma examenului de medic
specialist, medic dentist specialist sau farmacist specialist, organizat de către Ministerul
Sănătăţii, in colaborare cu Universităţile de Medicină şi Farmacie şi Colegiile Medicilor si
Farmaciştilor.
(2) Confirmarea în specialitate se face după efectuarea integrală a programului de pregătire,
certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat şi susţinerea
examenului de medic, medic dentist sau farmacist specialist.
Art. 39
(1) Pentru susţinerea examenului de medic specialist rezidentul poate opta pentru unul dintre
centrele universitare în care se efectuează pregătirea.
(2) Probele examenului de medic specialist se desfăşoară conform normelor metodologice
generale şi a tematicii pentru examenul de medic specialist, elaborate şi aprobate de Ministrul
Sănătăţii.
(3) Candidatul se poate prezenta la examenul de medic specialist în decurs de 5 ani de la
încheierea pregătirii în rezidenţiat.
Art. 40
(1) Comisiile de examen de medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist
specialist se propun de către Universităţile de Medicina şi Farmacie, se aprobă de Ministerul
Sănătăţii şi au următoarea componenţă:
a. un preşedinte, cadru didactic universitar cu grad de predare, coordonator de program de
rezidenţiat;
b. 2 membri, din care cel puţin un cadru didactic universitar de predare din specialitate; în acest
caz, al doilea membru va avea gradul de medic primar cu titlul ştiinţific de doctor;
c. un secretar de comisie, nominalizat de preşedintele comisiei.
(2) Formularea subiectelor de examen de specialitate, a baremurilor de corectură şi întreaga
responsabilitate a desfăşurării examenului revin comisiei de examen.
Art. 41
(1) Examenul de medic specialist cuprinde următoarele probe:
a. proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din curriculumul de pregătire, cu durată de 3 ore;
b. probe clinice/practice.
(2) Candidatul este confirmat medic specialist dacă promovează cu minimum nota 7,00 fiecare
probă a examenului.
Art. 42
(1) După promovarea examenului de specialitate, rezultatele se trimit la Ministerul Sănătăţii,
care eliberează diploma de medic specialist.
(2) După terminarea specializării, medicul are obligaţia să-şi întocmească fişa de lichidare, după
care va primi toate actele originale de la dosarul personal, o adeverinţă care atestă studiile
efectuate şi curriculum de pregătire în specialitate.
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Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
Art. 43
(1) Prezentul Regulament se adoptă prin Hotărâre a Senatului, se publică pe site-ul Universităţii
şi intră în vigoare de la data adoptării lui.
(2) Regulamentul este în concordanţă cu următoarele acte normative:
1. Constituţia României;
2. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011;
3. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1214/1993 privind înfiinţarea rezidenţiatului ca forma de
pregătire în specialitate a medicilor şi farmaciştilor;
4. Ordonanţa Guvernului României nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului;
5. Ordin MSP nr. 1862 din 12.11.2008 privind stabilirea specialităţilor medicale, medico-dentare
şi farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidenţiat, medicii dentişti şi farmacişti care
ocupă prin concurs posturi;
6. Legea nr. 179/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea
şi finanţarea rezidenţiatului;
7. Ordin MSP nr. 917 din 06.05.2008 privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului;
8. Legea nr. 316 din 12.07.2006 privind completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995,
rep. şi a art. din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de
şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România;
9. Ordonanţa Guvernului României nr.13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de
şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România;
10. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărârea Guvernului României nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului
postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1141/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin
rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medicodentare
şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;
13. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi
medicale, medicodentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;
14. Ordonanţă nr. 18 / 2009, versiunea actualizată la 03.02.2011.

DECAN,
Prof.univ.dr. Gheorghe Bumbu
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