DEPARTAMENTUL DE PREGATIRE PRIN REZIDENTIAT
REGULAMENT PENTRU STUDII DE SPECIALI ZARE
POSTUNIVERSITARE PRIN REZIDENŢIAT
CUPRINS:
Capitolul I: Dispozitii generale
Capitolul II: Drepturile si obligatiile rezidentilor
Capitolul III :Evaluarea finală a pregătirii şi obţinerea certificatului de specialist
Capitolul IV: Dispozitii finale
Capitolul I- Dispozitii generale
Art. 1
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. Activitatea de pregătire prin rezidenţiat se desfăşoară sub autoritatea Ministerului Sanatatii şi
a Ministerului Educatiei, Cerecetarii, Tineretului si Sportului in colaborare cu Colegiul Medicilor
din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania,
dupa caz.
3. La nivelul UMF „Carol Davila” Bucuresti functioneaza Prorectoratul cu probleme
postuniversitare si Departamentul de pregatire prin rezidentiat cu urmatoarele atributii :
- propunerea tematicii si bibliografiei pentru concursul de rezidentiat;
- organizarea concursurilor de rezidentiat ca urmare a acordurilor incheiate intre
Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Universitatile de
Medicina si Farmacie;
- coordonarea pregatirii rezidentilor din centrul universitar Bucuresti , evidenta lor si
evaluarea pregatirii dupa fiecare modul;
- propunerea coordonatorilor de program de rezidentiat pentru centrul universitar
Bucuresti nominalizati ulterior prin ordin comun MS si MECTS;
- propunerea curriculumurilor de pregatire avizate ulterior de comisiile consultative de
specialitate ale MS si aprobate prin ordin comun MS si MECTS cu consultarea Colegiului
Medicilor din Romania , Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Colegiului Farmacistilor
din Romania;
- coordonarea pregatirii medicilor in cea de-a doua specialitate, evidenta lor , evaluarea
pregatirii dupa fiecare modul precum si echivalarea stagiilor de pregatire efectuate in prima
specialitate , similare ca durata si continut si care se regasesc in curriculumul de pregatire al celei
de-a doua specialitati;
- organizarea examenelor de medic specialist si medic primar prin desemnarea, la
solicitarea Ministerului Sanatatii, a comisiilor de examen, a locului si datei de prezentare etc.

Art. 2
Rezidenţiatul se organizează in urmatoarele forme: pe locuri, pe posturi şi are o durată cuprinsă
între 3-7ani, în funcţie de specialitate.
Art. 3
1. Admiterea la forma de rezidenţiat pe locuri şi pe post, se face prin concurs naţional, organizat
de Ministerul Sănătăţii de regula în sesiune unică, în trimestrul IV al anului.
2. 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 sanatatii
si al ministrului educatiei, cercetarii , tineretului si sportului.Concursul se poate desfasura la
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nivelul centrelor universitare medicale pe baza acordului dintre MS, MECTS si universitatile de
medicina si farmacie.
3. Tematica şi bibliografia de concurs precum şi metodologia pentru desfăşurarea concursului de
rezidenţiat se afişază atat pe site-ul Ministerului Sanatatii rezidentiat.ms.ro cat si pe site-ul UMF
„Carol Davila” destinat rezidenţiatului, cu minim 6 luni înainte de concurs.
4. Numărul de locuri este alocat de Ministerul Sănătăţii în funcţie de necesităţile din teritoriu si de
capacitatea de pregatire a universitatilor de medicina si farmacie. Cifra de scolarizare a
rezidentilor se aproba anual prin ordin comun MS si MECTS.
Art. 4
Înscrierile la concursul de rezidenţiat se fac la autorităţile de sănătate publică judeţene si a
Municipiului Bucuresti pe baza unui dosar cu actele stabilite de Ministerul Sănătăţii prin
publicaţia de concurs.
Art. 5
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
rezidenţit, încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata
rezidenţiatului, cu unitatea sanitară platitoare la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat /
respectiv cu unitatea sanitară specifica, in cadrul rezidentiatului pe post.
3. Admiterea la rezidenţiat a cadrelor didactice din învăţământul universitar din domeniul sănătate
se face in aceleasi conditii ca pentru orice absolvent al invatamintului universitar medical. Acestia
efectueaza pregatirea in rezidentiat in afara normei de baza didactice.
4. Niciun medic sau farmacist nu poate fi in acelasi timp rezident in mai multe specialitati sau in
forme de rezidentiat distincte
Art. 6
1. Repartizarea rezidenţilor pe clinici se face în limita numărului de locuri stabilit de UMF
Bucuresti prin Departamentul de pregatire prin rezidentiat, pe baza exprimării preferinţelor, în
ordinea punctajului obţinut la concursul de rezidenţiat.
2. UMF Carol Davila, Departamentul de pregatire prin rezidentiat are evidenta nominala a
rezidentilor pe clinici, departamente, precum si a indrumatorilor, respectiv a coordonatorilor de
rezidentiat cu repatitia aferenta pe clinici.
Art. 7
1. Pregatirea in rezidentiat se desfasoara la nivelul UMF Carol Davila departamentul pregatire
postuniversitar.
2. 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. Curriculum de pregatire se afiseaza pe site-ul UMF” Carol Davila”.
2. Activitatea de pregătire teoretică şi practică, reprezentată de baremul de manopere, proceduri,
tehnici diagnostice şi terapeutice, este consemnată în Caietul de monitorizare a pregătirii
rezidentului.
3. Rezidenţii au obligaţia de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de
pregătire.
Art. 8
1.Activitatea de coordonare a programului de rezidenţiat dintr-o anumită specialitate se realizează
de către un coordonator/director de program cu cel mai înalt grad didactic în specialitatea
respectivă,
2. Coordonatorul de program răspunde de buna desfăşurare şi de calitatea pregătirii rezidenţilor.
3. Coordonatorul de program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
3.1 să fie şef de secţie clinică universitară, şef de laborator sau farmacist-şef, certificat în
specialitatea programului;
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3.2 să fie cadru didactic universitar (profesor sau conferenţiar ).
3. UMF „Carol Davila” prin Prorectoratul postuniversitar propune coordonatorii/directorii de
programe. Nominalizările coordonatorilor de program se fac de către Ministerul Sănătăţii, pe baza
propunerilor UMF Carol Davila şi cu avizul Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor
Dentisti si Colegiul Farmacistilor din Romania
Art. 9
1. Coordonatorul programului de rezidenţiat are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
1.1 Coordonează desfăşurarea programului de rezidenţiat din unitatea sanitară acreditată, în
specialitatea în care are integrare clinică;
1.2. Nominalizează îndrumătorii de formare în rezidenţiat;
1.3. Coordonează activitatea îndrumătorilor de rezidenţiat din unitatea sanitară respectivă;
1.4. Coordonează activitatea rezidenţilor, repartiţia acestora în serviciul de gardă şi evoluţia
profesională a acestoră;
1.5. Urmăreşte şi răspunde de desfăşurarea modulelor de pregătire şi organizează cursurile,
conform curricumului de specialitate;
1.6. Colaborează cu coordonatorii de program din unităţile / secţiile în care rezidenţii îşi
efectuează modulele complementare, în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a
acestora;
1.7. Elaboreaza metodologii si organizeaza schimburi de experienta cu universitati de medicina
din tara si din strainatate in vederea imbunatatirii pregatirii prin rezidentiat si optimizarea temelor
cursurilor postuniversitare
1.8 Stabileste strategii de perfectionare a invatamantului postuniversitar, coopteaza rezidenti in
colectivele de cercetare pe care le conduce.
1.9. Organizează examenul final de modul, cu verificarea aptitudinilor teoretice şi practice,
dobândite de rezidenţii care au parcurs programul de rezidenţiat;
2. Indrumătorul sau responsabilul de formare în rezidenţiat poate instrui un număr de maximum 5
rezidenţi, incluzând şi medicii aflaţi la pregătire în a doua specialitate. În cazuri speciale in functie
de curricula specialităţii şi de caracteristicile 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, în vederea asigurării unei pregătiri adecvate.
3. Îndrumătorul sau responsabilul de formare în rezidenţiat trebuie să fie cadru didactic
universitar, confirmat specialist sau primar în specialitatea programului de rezidenţiat, doctorand
sau cu titlul stiintific de doctor.
4. Îndrumătorul sau responsabilul de formare în rezidenţiat are următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:
4.1. urmăreşte evoluţia pregătirii în specialitate a rezidenţilor din cadrul unitătii sanitare
respective, indiferent de anul de pregătire al acestora;
4.2. verifică şi răspunde, sub semnătură şi parafă, de parcurgerea baremului practic din
curriculumul de pregătire, consemnate în caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului;
4.3. 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;
4.4. participă la evaluarea rezidentului la fiecare final de modul.
5. În cazul în care se constată abateri grave de la conduita profesională, pedagogică şi morală faţă
de medicii rezidenţi, Prorectorul cu probleme de invatamant postuniversitar la solicitarea
Directorului Departamentului de studii prin rezidentiat poate solicita retragerea temporară sau
definitivă a dreptului de coordonator sau îndrumător de formare în rezidenţiat;
6. Lista cadrelor didactice coordonatori de programe de rezidenţiat se regăseşte pe site-ul UMF –
Bucuresti conform ordinului MS si MECTS.
Art. 10
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.
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3. În cazul nepromovării examenului, rezidenţii pot fi reevaluaţi de 2 ori într-un interval 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 alcatuită din coordonatorul de rezidenţiat şi îndrumătorul de stagiu de
rezidenţiat.

Capitolul II - Drepturile şi obligaţiile rezidenţilor
Art.11
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. Îndrumătorului de formare în rezidenţiat îi revin întreaga
responsabilitate pentru examinarea şi tratamentul aplicat pacienţilor de către medicul rezident
aflat în formare.
2. 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.
3. Rezidenţii efectuează gărzi pe tot parcursul pregatirii lor, participând la întreaga activitate din
unitatea sanitară în care îşi desfăşoară instruirea, în limita programului legal de muncă, cu
respectarea prevederilor legale.
Art. 12
1. Rezidenţii pot participa la diverse forme de pregătire reprezentate prin cursuri, stagii, conferinţe
şi congrese în domeniul specialităţii, organizate pe plan naţional sau internaţional, după
informarea coordonatorului şi cu repectarea prevederilor Legii nr. 53 / 2003 – Codul muncii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 13
Stagiile de pregatire 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. 14
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).
Art. 15
1. Rezidenţii au obligaţia să consemneze în caietul de monitorizare a pregătirii următoarele
aspecte:
1.1. Lista cazurilor examinate conform baremului curricular, cu specificarea diagnosticului şi,
după caz, a manoperelor / procedurilor / tehnicilor efectuate, contrasemnate şi parafate de
îndrumătorul de rezidenţiat;
1.2. Data efectuării fiecărei gărzi, semnată şi parafată de medicul şef de gardă;
1.3.Detaşările, perioada acestora şi modulele efectuate pe durata detaşarii, cu avizul
coordonatorului de program;
1.4 Modulele de pregatire, perioada în care au fost efectuate, evaluările şi rezultatele obţinute, cu
semnătura şi parafa coordonatorului sau directorului de program pentru modulul respectiv;
1.5 Manifestările de educatie medicală continuă la care a participat, cu numărul diplomei de
participare;
1.6 Lucrările ştiinţifice comunicate / publicate în situaţia în care respectivele manifestări ştinţifice
sunt elaborate sau finanţate cu sprijinul coordonatorului de program;
1.7 Studiile clinice efectuate, cu avizul investigatorului principal al studiului clinic si al
indrumatorului
1.8. Participarea la proiecte de cercetare, cu avizul medicului curant al pacienţilor incluşi în
studiile clinice sau activităţile ştiinţifice respective;
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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
rezidentiat;
Art. 16
1. Doctoranzii cu frecvenţă confirmaţi în rezidenţiat pot efectua concomitent pregătirea în
rezidenţiat şi stagiul de doctorat în cadrul universităţilor de medicină şi farmacie care asigură
efectuarea stagiului de doctorat în cursul după–amiezii.
2. În 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. 17
1. Rezidenţii au obligaţia de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de
pregătire.
Art. 18
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
boală, 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. 19
Coordonatorul, respectiv îndrumătorul 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. 20
Pe perioada detaşării, responsabilitatea de pregătire, drepturile şi obligaţiile care decurg din
aceasta revin instituţiei de învăţământ superior unde rezidentul se detaşează.
Art. 21
1. Schimbarea centrului universitar de pregătire se aproba de către Ministerul Sănătăţii.
2. În vederea schimbării centrului de preagătire, rezidentul trebuie să prezinte avizele conducerii
universităţilor de medicină şi farmacie din centrele implicate, avizul autorităţii de sănătate publică
şi al coordonatorului de program în specialiatea în care este confirmat, din centrul universitar în
care solicită să se pregătească.
Art. 22
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 rezidenţilor.
Art. 23
Rezidentii pot inchiria pe perioada pregătirii un loc de cazare în caminele universitare, cu
respectarea prevederilor legale
Art. 24
1. Pentru buna desfăşurare a activităţii de rezidenţiat şi pentru o mai bună cunoaştre a problemelor
medicilor rezidenţi, se va alege câte un medic rezident coordonator la nivelul fiecărei clinici
universitare, fiecărui departament, în Consiliul profesoral al Facultăţii de Medicină, al Facultăţii
de Farmacie şi al Facultăţii de Medicină Dentară, şi la nivelul Senatului Universităţii.
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Art. 25
La nivelul Prorectoratului UMF „Carol Davila” funcţionează Comisia de rezidenţiat şi invăţământ
postuniversitar în care sunt reprezentaţi şi medici rezidenţi.
Capitolul III – EVALUAREA FINALĂ A PREGĂTIRII ŞI OBŢINEREA
CERTIFICATULUI DE SPECIALIST
Art. 26
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.
2. Confirmarea în specialitate se face după efectuarea integrală a programului de pregătire,
certificată de către coordonatorul de program de rezidenţiat şi susţinerea examenului de medic,
medic dentist sau farmacist specialist.
Art. 27
1.Examenul de medic specialist se va sustine in centrul universitar în care s-a efectuat pregătirea
prin rezidentiat.
2.Probele examenului de medic specialist se desfăşoară conform normelor metodologice generale
şi a tematicii pentru examenul de medic specialist, elaborate de Ministrul Sănătăţii.
Art. 28
1.Comisiile de examen de medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist
se aprobă de Ministerul Sănătăţii şi au următoarea componenţă:
- un preşedinte, cadru didactic universitar cu grad de predare, coordonator de program de
rezidenţiat;
-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;
- 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. 29
1.Examenul de medic specialist pentru majoritatea specialitatilor, exeptand ATI si Medicina de
Urgenta 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. 30
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.
Capitolul IV - DISPOZIŢII FINALE
Prezentul Regulament se adoptă prin Hotărâre a Senatului, se publică pe site-ul Universităţii şi
intră în vigoare de la data adoptării lui.
Regulamentul este în concordanţă cu actele normative în vigoare:
1. Constituţia României;
2. Legea 1 / 2011 a educaţiei naţionale;
3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanta nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului cu modificarile si
completarile ulterioare;
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5. Ordinul MS si MECTS nr. 1141/1386 din 2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin
rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si
farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
7. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1509/02.09.2008 privind aprobarea Nomenclatorului de
specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;
8. Carta Universitara versiunea IV, aprobata de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului la data de 22.03.2012
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