
 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA ATESTATE  

– SESIUNEA  16 mai 2018 
 

Acte necesare la înscriere : un dosar plic care va cuprinde: 
 

 

a). cerere de înscriere în care se va preciza denumirea atestatului precum şi centrul universitar medical în care se 

doreşte susţinerea examenului, conform pregătirii efectuate (se va menţiona data şi locul naşterii – necesare eliberării 

atestatului, precum şi un număr de telefon de contact). În cerere se va preciza şi Direcţia de Sănătate Publică la care 

solicită transmiterea atestatului( model Cerere). 

b) copia diplomei de medic/medic dentist/farmacist;  
c) copia certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist sau primar;  

d) copia Certificatului de Membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza valabilă pentru anul în curs, în condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 95/2006, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) copia actului de identitate (BI/CI), în termen de valabilitate;  

f) copii ale documentelor de schimbare a numelui (dacă este cazul);  

g) certificate din care să rezulte absolvirea cursurilor de pregătire, eliberate de autorităţile competente, conform celor 

prevăzute pentru fiecare atestat (copii xerox). Pentru medicii specialişti care au efectuat pregătirea ca modul obligatoriu 
în rezidenţiat, o copie xerox a modulului din carnetul de rezident, precum şi a primei pagini a carnetului.  

h) adeverinţe sau caracterizări care să ateste efectuarea stagiilor practice şi a numărului de examinări prevăzute pentru 
fiecare tip de atestat (unde este cazul);  

i) pentru atestatele care se pot obţine numai ulterior unei pregătiri confirmate printr-un alt atestat, (ex: ecocardiografie 

transesofagiană, IRM, endoscopie digestivă terapeutică, chirurgie laparoscopică nivel II-tehnici avansate), candidaţii vor 
depune şi copia xerox a atestatelor menţionate, obţinute anterior;  

j) adeverinţa de la locul actual de muncă din care să reiasă funcţia şi gradul profesional, cu menţionarea specialităţii şi a 

numărului ordinului de confirmare în gradul profesional;  

k) chitanţa de plată a taxei de 400 lei, achitată pe numele candidatului prin mandat poştal sau O.P., în contul IBAN nr. 

RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI-4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar 

- Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru 

corespondenţă se va menţiona Taxa participare examen atestate.  
 

 

 

PE DOSARUL DE INSCRIERE ( PLIC) SE VA SCRIE : 
  NUMELE PRENUMELE DIN BULETIN si INITIALA TATALUI 

  DENUMIREA ATESTATULUI 

  CENTRUL UNIVERSITAR UNDE SE SOLICITA SUSTINEREA EXAMENULUI  CONFORM 

PREGATIRII EFECTUATE 
  SESIUNEA - 1 6  mai 2018 

Informatii suplimentare : 
site –ul  http://www.dsptimis .ro  sau www.ms.ro – rubrica specialisti- examene si concursuri nationale 

 

Telefon 0256-494680 int 113 Biroul Resurse umane 

 

 
DOSARELE DE EXAMEN PENTRU TOATE CATEGORIILE DE ATESTATE VOR CUPRINDE:  
 

Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi preşedintele de comisie, locul, data şi ora de 

prezentare la examen, pentru toate atestatele, vor fi afişate la data de 14 mai 2018 pe site-ul Ministerului 

Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica - Concursuri şi examene naționale.  

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU TOȚI CANDIDAȚII  

-Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații absenți la examen vor 

beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.  

-Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele 

necesare prezentării la examen, nu se vor regăsi în listele candidaților.  

-Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința secretarul comisiei de examen și vor 

depune la comisie o copie a actului de identitate. 

http://www.ms.ro/

