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SPECIALIZARE……………………………………………….  
COORDONATOR……………………………………………  
 
 

 CONTRACT CADRU DE SCOLARIZARE  

PENTRU PROGRAMELE DE REZIDENŢIAT  
Nr. ……………. din ……………………. 

 
Prezentul contract este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 18 din 29/08/2009 

privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentul de 
studii postuniversitare şi de rezidenţiat din UVVG. 

  

 
Art.1. Părţile contractante:  
1. Universitatea de de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, cu sediul în Arad, Bdul. Revoluţiei nr. 94-
96, cod de înregistrare fiscal 14305480 înfiinţată prin Legea nr. 2540/2002, reprezentata de Prof. 
univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, în calitate de Rector, 
şi  
2. Domnul/Doamna ……………………………………………………………….în calitate de medic rezident 
(specializare), în specializarea…………………………………….., având act de identitate seria ……., nr. 
……………….., emis de………………………….. CNP, domiciliat/ă în ______________, adresa 
_______________________________________________________________________________
_______________________________, tel. ………………………….., e-
mail……………………………………………………………………………având domiciliu in străinătate 
…………………………………………………………………………………………………………………….. a intervenit 
prezentul contract.  
 

 
 
Art.2.  Obiectul contractului:  
(1) – Prezentul contract are ca obiect derularea activităţilor specifice programelor de rezidenţiat, 
pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum naţional de pregătire şi unui barem de 
manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, obligatorii şi unice pe ţară. 
(2) - Curicula de pregătire în rezidenţiat este elabolată de Ministerul Sănătăţii. Întreaga activitate 
de pregatire prin rezidentiat se desfăşoară sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului 
Educaţiei Naţionale, în colaborare cu colegiile profesionale. Programul de pregătire pentru 
cetăţenii străini este similar cu cel al rezidenţilor români. Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor străini 
care urmează studii de rezidenţiat în România sunt similare celor ale cetăţenilor români.  
 
Art.3  Durata contractului:  
(1) – Prezentul contract se încheie pentru toată durata de pregătire în specialitate.  



 

(2) – Durata contractului se poate prelungi în cazul în care rezidentul beneficiază de prelungire de 
şcolarizare sau de întrerupere de studii.  
 
Art.4. Taxa de şcolarizare, termenele şi condiţiile de plată a taxei anuale 
(1) - Cuantumul, termenele şi modalităţile de plată a taxei de şcolarizare pentru programele de 
licenţă se stabilesc în fiecare an universitar de către Consiliul de Administraţie al Universităţii şi vor 
fi aduse la cunoştinţă în condiţiile prevăzute de prezentul contract 
 (2) -  *1 Taxa de şcolarizare – pentru cetăţenii înscrişi la specializare:  
Taxa de şcolarizare anuală este afişată pe site-ul instituţiei. Universitatea îşi rezerva dreptul de a 
modifica anual cuantumul taxei de şcolarizare. Universitatea se obligă să anunţe cuantumul taxei 
pentru fiecare an de studiu cu cel putin 15 zile înaintea începerii anului de rezidenţiat. Taxa de 
şcolarizare pentru anul universitar 2017 - 2018 este de …………. lei. 
(3) - Nu se acordă scutiri sau reduceri de taxa. Pot fi aprobate, la cerere in cazuri bine intemeiate, 
reesalonari de plata. Conform Ordonanţei de Guvern nr. 22 din 29 august 2009 pentru stabilirea 
cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu 
în România, taxa trebuie achitată cu anticipaţie pentru o perioadă de 9 luni.  
(4) Rezidentul are obligatia sa achite integral, in avans, taxa aferenta anului de studiu in care 
urmeaza a fi inmatriculat 
 
Art.5. Drepturile şi obligaţiile Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad- Facultatea de 
Medicină:  
(1) - Decanul Facultăţii de Medicină (Directorul Departamentului de Rezidentiat si Cursuri 
postuniversitare) şi Coordonatorul fiecărei specialităţi, cadru didactic la UVVG are dreptul de a 
supraveghea şi urmări modul în care rezidentul îşi respectă toate îndatoririle.  
(2)- Activitatea de coordonare a programului de rezidenţiat dintr-o anumită specialitate se 
realizează de către un coordonator/director de program care este cadru didactic la UVVG. 
Coordonatorul răspunde de buna desfăşurare a programului de rezidenţiat şi de calitatea pregătirii 
rezidenţilor.  
(3)- Coordonatorul programului de rezidenţiat are următoarele atribuţii şi responsabilităţii: 

a) coordonează desfăşurarea programului de rezidenţiat din unitatea sanitară acreditată, în 
specialitatea în care are integrare clinică; 
     b) nominalizează îndrumătorii de formare în rezidenţiat; 
     c) coordonează activitatea îndrumătorilor de rezidenţiat din unitatea sanitară respectivă; 
     d) urmăreşte activitatea rezidenţilor, repartiţia acestora în serviciul de gardă şi evoluţia 
profesională a acestora; 
     e) urmăreşte şi răspunde de desfăşurarea modulelor de pregătire şi organizează cursurile, 
conform curriculumului de specialitate; 
     f) colaborează cu coordonatorii de program din unităţile/secţiile în care rezidenţii îşi 
efectuează modulele complementare, în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a 
acestora; 
     g) solicita dovada efectuarii examenului final de modul; 

h) organizează examenul final de modul, cu verificarea aptitudinilor teoretice şi practice, 
dobândite de rezidenţii care au parcurs programul de rezidenţiat; 
     i) cooptează rezidenţi în cadrul colectivelor de cercetare pe care le conduce. 
(4) UVVG se obligă să asigure condiţiile de derulare a activităţilor didactice conform curiculelor de 
pregătire. 
 
Art.6 – Drepturile şi obligaţiile rezidentului:  



 

(1) - Orice absolvent licenţiat al facultăţilor de medicină, medicina dentară şi farmacie are dreptul 
să participe la selecţia de dosare pentru admiterea la studii de specializare postuniversitara 
(rezidentiat) în domeniul medical, conform Recomandarilor privind procedura de admitere a 
studenţilor străini la studii în Romania, emise de MEN.  
 (2) - 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. 
(3) - Rezidentii efectuează gărzi pe tot parcursul pregătirii lor, participând la întreaga activitate din 
unitatea sanitară în care îşi desfăşoară instruirea, în limita programului legal de muncă, conform 
legislatiei si reglementarilor in vigoare  
(4) - Rezidentii au dreptul sa utilizeze pentru informarea de specialitate bibliotecile universitare si 
ale spitalelor in care efectueaza stagiile de rezidentiat, bibliotecile electronice cu profil medical si 
de cercetare din institutiile sau unitatile sanitare acreditate.  
(5) - 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. 
(6) - 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). 
(7)  Rezidentii au obligaţia să consemneze în caietul de monitorizare a pregătirii următoarelor 
aspecte:  

a) Lista cazurilor examinate conform baremului curricular, cu specificarea diagnosticului si, 
dupa caz, a manoperelor / procedurilor / tehnicilor efectuate, contrasemnate si parafate de 
indrumatorul de rezidentiat; 

b) Data efectuarii fiecarei garzi, semnata si parafata de medicul sef de garda; 
c)  Detasarile, perioada acestora si modulele efectuate pe durata detasarii, cu avizul 

coordonatorului de program; 
d) Modulele de pregatire, perioada in care au fost efectuate, evaluarile si rezultatele obtinute, 

cu semnatura si parafa coordonatorului sau directorului de program pentru modulul respectiv; 
e)  Manifestarile de educatie medicala continua la care a participat, cu numarul diplomei de 

participare; 
f) Lucrarile stiintifice comunicate / publicate in situatia in care respectivele manifestari 

siintifice sunt elaborate sau finantate cu sprijinul coordonatorului de program; 
g) Studiile clinice efectuate, cu avizul medicului curant al pacientilor inclusi in studiile clinice 

sau activitatile stiintifice respective;  
(8) Programul de rezidenţiat al medicilor străini sau români cu domiciul în state terţe ale Uniunii 

Europene începe odată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe: 

- Primirea scrisorii de acceptare de la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Dovada plăţii integrale a taxei aferente primului an de studiu  

- Încheierea contractului de studii 

- Încheierea asigurării de malpraxis 

(9) Înmatricularea în an superior de studiu se va realiza prin îndeplinirea cumulativă a 

următoarelor cerinţe: 

-  Dovada încheierii stagiilor aferente anului I de studiu 

-  Dovada plăţii integrale a anului de studiu în care se înmatriculează 



 

(10) Rezidenţii care nu vor respecta angajamentele de plata, vor fi eliminaţi din programul de 

pregătire în rezidentiat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului 

sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010. 

(11) Neplata taxei în condiţiile prevazute in angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă 
din programul de pregătire, cu incetarea unilaterala a contractului de studiu 
(12) - Acuratetea datelor consemnate in Caietul de monitorizare a pregatirii rezidentului este 
certificata prin semnatura si parafa de catre indrumatorul sau responsabilul de formare in 
rezidentiat.  
(13) - Rezidenţii au obligaţia de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de 
pregătire. 
(14)  Rezidentul are obligatia sa achite taxele stabilite, la termenele stabilite de catre Consiliul de 
Administratie. De asemenea, se obliga sa suporte penalitati de 1 leu pentru fiecare zi lucratoare de 
intarziere.   
(15)  Rezidentul are obligatia sa anunte directorul Departamentului  pentru studii postuniversitare 
şi de rezidenţiat, cu 30 de zile inainte de data cu care solicita intreruperea sau retragerea sa de la 
studiile de rezidentiat. In cazul retragerii de la studii, taxa de scolarizare achitata pana la 
momentul datei retragerii nu se restituie.  
(16) Rezidentul are obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 319/2006 privind sanatatea, 
securitatea si protectia muncii, cu scopul prevenirii riscurilor profesionale, protejarii sanatatii si 
securitatii acestora, eliminarii factorilor de risc si accidentare, informarii, consultarii, participarii 
echilibrate potrivit legii, ale Legii nr. 307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor, in scopul 
prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru 
limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, 
protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii, 
precum si Regulamentele Universitatii cu privire la aceste norme. 
(17) - Doctoranzii cu frecvenţă confirmaţi în rezidenţiat pot efectua concomitent pregătirea în 
rezidenţiat şi stagiul de doctorat cu frecvenţă, în măsura în care conducerea universităţilor de 
medicină şi farmacie asigură efectuarea stagiului de doctorat în cursul după-amiezii. În caz contrar, 
pe perioada doctoratului cu frecvenţă se suspendă calitatea de rezident. 
(18) - Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat. 
 
Art.7 – Întreruperea studiilor. Schimbarea Centrului universitar. Deataşarea 
 (1) Intreruperea studiilor se poate face pe baza unei cereri scrise de catre medic, cu aprobarea 
coordonatorului de rezidentiat si a conducerii universitatii.  
(2) Rezidentiatul se prelungeste automat cu perioada intreruperii.  
(3) Intreruperea nejustificata a rezidentiatului, pe o perioada mai mare de 6 luni, atrage masura 
incetarii calitatii de rezident.  
(4) *2 Întreruperea se comunică de către Biroul studenţi străini Serviciului de paşapoarte şi altor 
factori în drept.  
(5) Conform Hotărârii Senatului UVVG din data de 27.04,2017 nu se acordă avizul de schimbare/ 
transfer a centrului universitar pentru derularea programelor de specializare prin rezidenţiat,  a 
medicilor  rezidenţi confirmaţi în Centrul universitar din Arad.    
(6)  În situaţii excepţionale, pentru motive justificate, se poate acorda detaşarea  medicilor 
rezidenţi pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire, cu excepţia primului an de 
pregătire. 
 
Art.8. Încetarea şi rezilierea contractului. 
(1) Contractul de studii încetează de drept, fără preaviz: 

a. la finalizarea programului de pregătire în rezidenţiat; 



 

b. în momentul exmatriculării rezidentului; 
c. în cazul întreruperii programului de pregătire în rezidenţiat,cu excepţia situaţiilor prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 
d. în cazul retragerii la cerere scrisă; 
e. în cazul neachitării taxei pana cel târziu la data de 31 martie a fiecarui an calendaristic pentru 

urmatorul an de studiu. 
f. în  caz de incompatiblitate; 
g. alte cazuri prevăzute de lege. 

(2) Contractul poate fi reziliat unilateral de Universitate pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către rezident. 
În acest caz Universitatea este îndreptăţită la plata de către rezident  a debitelor acumulate şi/sau a altor 
daune materiale. 

 
Art.9 – Evaluarea finală a pregătirii şi obţinerea certificatului de specialist 
(1) - *3 Rezidenţii cetăţeni străini trebuie să prezinte la directorul Departamentului pentru Studii 
postuniversitare şi Rezidenţiat adeverinţe care să ateste efectuarea stagiilor şi nota obţinută la 
examen, semnate de coordonatorul de rezidenţiat si/sau îndrumătorul de stagiu. 
 (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 (concediul medical, natalitate etc.).  
(6) - Comisiile de examen de medic, medic dentist, respectiv farmacist specialist 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. 
(7) - Probele examenului de medic specialist se desfăşoară conform normelor metodologice 
generale elaborate de Ministerul sănătăţii. Formularea subiectelor de examen de specialitate, a 
baremurilor de corectură şi întreaga responsabilitate a desfăşurării examenului revin comisiei de 
examen. 
 (8) – După absolvirea cursurilor, a stagiilor aferente specialităţii şi susţinerea examenului de 
specialitate organizat de Ministerul Sănătăţii, cursanţii vor primi diploma (certificatul) de specialist 
în specializarea urmată.  
 
Art.8 – Sancţiuni  
(1)  - Nerespectarea de către rezidenti a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage de la 
sine atenţionarea şi aplicarea următoarelor sancţiuni:  

a) avertisment,  
b) exmatricularea din UVVG; 

(2)  - Sanctiunile se aplica, la propunerea Coordonatorului, de catre Rector.  
(3) - Sanctiunile aplicate pot fi contestate de rezident in termen de 30 de zile, la organul de 
conducere imediat superior celui ce a aplicat-o. 
 
Art.9.  Dispozişii finale 
(1) – Prezentul contract se completează cu  dispoziţiile Ordinului   Nr. 1141/1386/2007 din 28 iunie 
2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de 



 

Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de 
asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu alte dispoziţii legale în 
materie. 
(2) - În situatii litigioase privind relatiile dintre rezidenti sau dintre rezidenti si cadrele didactice, 
atat rezidentii cat si cadrele didactice se pot adresa conducerii Facultăţii, Comisie de etică a UVVG.  
(3)   Rezidentul este de acord şi autorizează Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad să utilizeze şi să 
prelucreze, prin personalul său, datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 
677/2001.  
(4) - Prezentul contract s-a încheiat astăzi ……………………........., la FACULTATE, în 2 (două) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte contractantă. 
(5) - Pentru UNIVERSITATE prezentul contract este semnat de către Decanul Facultăţii de Medicină, 
împuternicit în baza deciziei nr…………….. din ……………………….emisă de Rectorul UNIVERSITĂŢII . 
 
UNIVERSITATEA DE VEST“ VASILE GOLDIŞ ” ARAD                                       REZIDENT, 
                                  DECAN, 
                 Conf. univ. dr. Carmen Neamţu 
 
 
 
 
 
i 
                                                 
* 1  Prezentul articol este aplicabil doar rezidenţilor care studiază în regim cu taxă 

*2,3 Prezentele dispoziţii se aplică doar rezidenţilor – cetăţeni străini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANGAJAMENT DE PLATĂ 

 
Subsemnatul/a.............................................................................................................. 

medic rezident  în......................................................, născut/ă la data de 
......................................înlocalitatea ........................................, sectorul/judeţul .........................., 
domiciliat în ............................., str. ............................ nr. ........., bloc ........., scara .........., etaj 
.................., apt. ..........., sectorul/judeţul ................................................., posesorul/posesoarea 
cărţii de identitate seria ......................... nr. ................... eliberat/ă de 
..................................................... la data de ............................, cod numeric personal 
.............................. 
Având în vedere: 

1. că am optat pentru efectuarea stagiului de pregătire în rezidentiat pentru cetateni nonUE 
sau cetateni cu rezidenta in tari nonUE în centrul universitar Arad. 

2. cunoscând cuantumul taxei anuale în lei în sumă de ........................., aferent efectuării 
stagiului de pregătire în rezidentiat pentru cetateni nonUE sau cetateni cu rezidenta in tari 
nonUE........., aprobat in Consiliul de Administratie al UVVG îmi asum prezentul: 
 

ANGAJAMENT DE PLATĂ 
 

prin care sunt de acord şi mă oblig sa achit taxa integral pana la data de 31 martie  a fiecarui an 
calendaristic pentru urmatorul an de studiu  în contul  ……………………. 

Ne plata taxei în condiţiile prezentului angajament de plată, atrage excluderea definitivă 
din programul de pregătire, cu incetarea unilaterala a contractului de studiu 

 
Data: ......../......../........ 
 
NUME SI PRENUME ÎN CLAR CU LITERE DE TIPAR............................................... 
 
Semnătura celui ce se angajează la plată ............................. 

 
 
 
 
 
 


