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FACULTATEA DE MEDICINĂ 

Departamentul de Pregătire în Rezidenţiat şi Cursuri Postuniversitare 

Actele necesare pentru înscrierea la specializare pentru medicii din alte ţări (care nu 

fac parte din U.E.S.E.E. şi Confederaţia Elveţiană) 

1.Diploma de absolvire a facultăţii, în original şi copie/traducere în limba română legalizată la notar (2 

exemplare) 

2.Foaia matricolă, în original şi copie/traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare) 

3.Diploma de bacalaureat, în original şi copie/traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare) 

4.Certificatul de naştere, în original şi copie/traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare) 

5.Actele care dovedesc cunoaşterea limbii române (pentru cei care nu au efectuat 4 ani consecutivi de 

şcolarizare în limba română) 

6.Fotografii recente- 6 exemplare (format 3/4cm) 

7.Copie xerox paşaport, inclusiv pagina cu viza valabilă de intrare pentru studii în România (2exemplare) 

8.Copie legalizată şi traducere autentificată şi legalizată la notar după viza de şedere într-un stat non U.E. 

– 2 exemplare 

9.Declaraţie notarială pentru cetăţenii din state U.E. şi din Confederaţia Elveţiană cu rezidenţa în state 

non U.E. privind alegerea personală de a studia pe cont propriu valutar 

10. Certificatul medical, în limba română 

11. Accept efectuare studii de la coordonator specialitate rezidenţiat şi UVVG (anexa1)- 2 exemplare 

12. Cererea către Ministerul Educaţiei Naționale (anexa 2)- 2 exemplare 

13. Fişa personală cu date de contact (anexa 3) 

14. Dosar plastic cu şină + 12 folii 

15. Taxă procesare dosar 

 

Atenţie! 

- Un exemplar din toate actele vor fi trimise la Ministerul Educaţiei Naționale, pentru primirea 

scrisorii de acceptare la studii 

- În momentul primirii scrisorii de acceptare, medicul candidat va fi anunţat pentru a se prezenta 

cu actele în original şi pentru a încheia contractul de studii cu UVVG, moment în care va achita taxa de 

studii stabilită de Senatul şi Consiliul de Administraţie al UVVG 

- Medicii cetăţeni din ţările membre U.E., ţările din Speţiul Economic European şi Confederaţia 

Elveţiană se pot înscrie pentru specializarea în rezidenţiat în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, în 

conformitate cu legea 316/2006, prin susţinerea examenului de admitere în rezidenţiat 
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