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Propunere de modificare legislativă referitoare la reducerea taxelor de studii la
rezidenţiat pentru cetăţenii străini

Descrierea situaţiei actuale:
Odată ce finalizează studiile, o parte dintre absolvenţii de studii medicale
preferă să plece în ţările vest europene pentru a-şi continua studiile, cu cele de
rezidenţiat. Există, însă, un număr de medici rezidenţi străini care se pregătesc în
România, dar care plătesc sume considerabile pe an către facultăţile cu care au
semnat un contract.
Pentru a urma cursurile de rezidenţiat, un cetăţean străin trebuie să achite o
taxă minimă de 320 euro pe lună la care se adaugă separat cazarea şi masa. Astfel,
unele universităţi de medicină ajung să perceapă şi 7700 euro pe an taxe, precum
este cazul Universităţii de Medicină din Iaşi. Statistica arată că numărul cel mai mare
de studenţi străini care aleg să urmeze studii de masterat/rezidenţiat (aproximativ 70
% din studenţi) se înscriu la rezidenţiat.
Spre deosebire de un masterand de la alte specializări, rezidentul nu poate să
se angajeze pe piaţa muncii, iar munca pe care o prestează în spital, inclusive gărzile
pe care le efectuează, nu este remunerată. Având în vedere că întreg costul unui an
de studiu ajunge până la 7700 euro, s-a constatat faptul că învăţământul medical de
rezidenţiat este mai scump la universităţile din Romania decât la cele din vestul
Europei.
Schimbări preconizate:
Prin micşorarea plafonului minim lunar al cuantumului taxei la studii de
rezidenţiat se crează posibilitatea înmatriculării unui număr mai mare de studenţi
rezidenţi la universităţile de medicină din România. Prin creşterea numărului de
rezidenţi, România va pregăti mai mulţi înalţi calificaţi pentru piaţa muncii, mai ales
într-un domeniu deficitar cum este cel medical.
Impactul socio-economic : Creşte numărul de rezidenţi
Impactul financiar: Nu e cazul
Modificări legislative:
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Modificarea Ordonanţei nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim
al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în
România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din
cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia
Elveţiană.
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