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FACULTATEA DE MEDICINĂ 

Departamentul de Pregătire în Rezidenţiat şi Cursuri Postuniversitare 

Actele necesare pentru detaşarea rezidenţilor 

În sprijinul rezidenților / specialiștilor în pregătire la a doua specialitate, care solicită 

detașarea/transferul  în alt centru universitar pentru efectuarea pregătirii prin rezidențiat, punem la 

dispoziție o interfață prin care să poată afla stadiul solicitării. 

Detaşarea medicilor/ medicilor dentiști / farmaciştilor confirmați rezidenți se poate aproba pe o 

perioadă de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate: 

1. În scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire în situația în care, un centru 

universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de 

experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire; 

2. Probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar; 

3. Situații deosebite familiale sau locative; 

4. Alte situații excepționale. 

 

Dosarul constituit în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente: 

a. cerere de detașare adresată Ministerului Sănătății, semnată de rezident, în care se va 

specifica pentru fiecare modul de pregătire: 

o denumirea modulului de pregătire 

o perioada 

o unitatea sanitară, secția, coordonatorul 

b. copie după acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicită detașarea; 

c. avizul spitalului plătitor cu care rezidentul a încheiat contract de muncă pe perioadă 

determinată/nedeterminată; 

d. acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea 

aleasă, din centrul universitar în care a fost confirmat; 

e. acordul de primire al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea în 

care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se detașeze sau acceptul de primire dat 

de coordonatorul de program de rezidentiat în specialitatea modulului în care se doreste detașarea (în 

cazul în care se detașează pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar în 

specialitatea modulului în care se solicita detasarea - pentru medicii rezidenți specialitatea Medicină 

de familie. 

f. acordul Universităţii în care se va desfăşura programul de pregătir în rezidenţiat 

g. acordul Universităţii prin care medicul rezident/ specialist a fost încadrat în 

specialitate 
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Atenţionări: 

- medicul rezident care va solicata detaşarea/ transferul se obligă să efectueze toată această 

documentaţie, conform modelelor anexate în 2 exemplare, unul fiind predat Departamentului de 

Pregătire în Rezidenţiat şi Studii Postuniversitare al UVVG 

- medicul rezident care efectuează detaşarea/ transferul se obligă să efectueze instructajul privind 

normele de protecţie ale muncii şi ISU în unitatea spitalicească în care solicită detaşarea/ 

transferul 

- medicul rezident va prezenta şi o copie a perioadelor în care a beneficiat de concediu medical pe 

durata rezidenţiatului în cazul în care solicită transferul 


