
ADMITEREA CETĂȚENILOR DIN STATE TERȚE ÎN PROGRAMUL DE 

REZIDENȚIAT 

DOCUMENTE NECESARE 

 

1. Certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată; 

2. Actul care atestă domiciliul stabil din străinătate - copie; 

3. Paşaportul – copie și traducere legalizată dacă acesta este redactat într-o altă limbă 

decât limba engleză; 

4. Documentul care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie, certificat de 

divort, hotarare judecatoreasca, etc.) – in cazul in care se aplica  

5. Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de 

resort din ţara emitentă – copie şi traducere legalizată;  

6. Diploma de licenţă sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort 

din ţara emitentă – copie şi traducere legalizată;  

7. Adeverinţa care atestă promovarea examenului de licenţă pentru absolvenţii anului 

curent, după caz – copie şi traducere legalizată; 

8. Foile matricole/ suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente 

studiilor efectuate; 

9. Atestatul de absolvire a anului de limbă română/ certificatul de competenţă lingvistică, 

după caz. Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta Atestatul de absolvire a anului 

de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică candidații absolvenți ai unor 

programe de studii din domeniul de licență medicină și medicină dentară urmate în 

România;  

10. Certificatul medical (în limba română sau engleză) care să ateste faptul că persoana 

care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni 

incompatibile cu viitoarea profesie; 

11. Certificat de liberă practică – emis de autoritățile române, dacă este cazul și, dacă 

absolvenții din domeniul de licență medicină dentară întrunesc condițiile legale în 

vederea obținereii acestuia.  

12. Scrisoare de acceptare la studii de licenta (pt candidatii absolventi ai facultatilor din 

Romania)  

13. Chitanță taxă procesare dosar MEN și taxă de admitere. 

14. Cerere de inscriere la studii postuniversitare de rezidentiat, Notă de informare și 

consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2) 

15. Avizul coordonatorului de rezidentiat (Anexa 3)  

16. Cerere eliberare Scrisoare de acceptare la studii (Anexa 4) 

17. CV – actualizat  

18. Declarație notarială că aleg să efectueze studiile postuniversitare de rezindețiat pe cont 

propriu valutar.   

 

Pentru absolvenții licențiați ai programului de studii medicină dentară, care candidează 

pentru obținerea unui post de rezident în domeniul medicină dentară la Universitatea Titu 

Maiorescu, Certificatul de liberă practică poate constitui un avantaj competitiv.  


