
EXAMENUL PENTRU OBTINEREA GRADULUI DE MEDIC/MEDIC 

DENTIST/FARMACIST PRIMAR 

– SESIUNEA 21 IUNIE 2017 
Inscrierile pentru examenul de obtinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist primar se fac la 

directiile de sanatate publica judetene din centrele universitare in care solicita sustinerea 

examenului, respectiv: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Iasi, Oradea, Sibiu, Timisoara, 

Târgu Mures, Arad, Brasov si Galaţi, respectiv la direcţiile medicale ale ministerelor cu reţea 

sanitară proprie, în perioada 15-30 mai 2017, inclusiv. 

Cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala vor transmite dosarele de examen prin serviciile 

postale, in aceeasi perioada, respectiv intre 15 si 30 mai.2017 inclusiv Ministerului Sanatatii, 

Str.Cristian Popisteanu nr.1-3 sector 1, Bucuresti. 

 

Candidatul trebuie sa prezinte la inscriere urmatoarele : 

UN DOSAR PLIC  pe care va nota: 

 -numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele  inscrise in 
buletinul/cartea de identitate/pasaport 

 -sesiunea 21 iunie 2017 
 -specialitatea in care doreste sa sustina examenul 
 -centrul universitar de examen  

 

Dosarul de înscriere va cuprinde: 

 

1.-cererea de înscriere care va conţine datele personale de identificare, specialitatea in care se va sustine 

examenul, centrul universitar pentru care se optează si un număr de telefon de contact;(cerere tip DSPJ 

Timis)-in original 

2.-copia legalizata a diplomei de licenţă ca medic, medic dentist sau farmacist*; 

3.-copia legalizata a certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist*; 

4.-copia  legalizata a actului de identitate CI/BI*; 

5.-copia legalizata ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie/decizie divorţ.) 

dacă este cazul*; 

6.-copia legalizata a certificatului de membru al colegiului profesional, vizat pentru anul in curs*; 

7.-adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat medicul, medicul dentist, respectiv farmacistul, din 

care să reiasă specialitatea în care acesta este confirmat si data de la care este încadrat ca specialist; 

numărul Ordinului ministrului sanatatii de confirmare în specialitate, tipul de contract (cu norma intreaga 

sau fractie de norma, situatie in care se va specifica numarul de ore/zi sau saptamana) precum şi vechimea 

ca specialist in specialitatea pentru care urmeaza sa sustina examenul, la data de 31 decembrie 2017 – in 

original; 

8. medicii si medicii dentisti care îsi desfăsoară activitatea în cabinete medicale individuale vor prezenta 

si urmatoarele: 

- declaraţia notarială pe propria răspundere in original ca desfasoara activitatea si fractia de norma a 

acesteia la cabinetul individual; 

-adeverință eliberată de unitatea sanitară respectiv in original  din care să rezulte vechimea ca specialist 

până la data de 31 decembrie 2017 precum si cuantumul normei;. 

-copia legalizată a certificatului de înregistrare al cabinetului respectiv*; 

-copia legalizata a certificatului (adeverinței) de medic/medic dentist specialist* ; 

 



9. farmacistii care lucrează în farmacii cu circuit deschis vor prezenta, după caz si urmatoarele: 

- declaraţia notarială pe propria răspundere in original ca desfasoara activitatea si fractia de norma a 

acesteia; 

-adeverință eliberată de unitatea sanitară respectiv in original  din care să rezulte vechimea ca specialist 

până la data de 31 decembrie 2017 precum si cuantumul normei; 

-copia legalizata a certificatului (adeverinței) de farmacist specialist; 

10. cadrele didactice încadrate la catedre fără corespondent în nomenclatorul de specialităţi, vor anexa 

pe lângă adeverinţa de angajat al instituţiei de învăţământ superior medical in original si adeverinţa din 

care să reiasă că desfăsoară activitate integrate prin cumul de funcţii ca medic specialist, de minim 5 ani 

până la data de 31 decembrie 2017, efectuată în specialitatea în care urmeaza sa sustina examenul de 

grad primar- in original; 

 

11.- Taxa de participare de 550 lei, achitată pe numele candidatului prin ordin de plată sau mandat postal, 

în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB  

( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian 

Popisteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024. 

La locul pentru corespondenţă se va menţiona “Taxa examen primariat.” 

 

*Documentele prevazute la punctele 2-6, respectiv 8-9, vor fi prezentate in copie legalizata sau in original alaturi 

de copii simple, pentru a se acorda “Conform cu originalul” de catre persoana care verifica dosarul. 

Arondarea candidaţilor pe specialităţi si centre universitare va fi afisată la data de 8 iunie 2017 pe site-ul www.ms.ro, 

la rubrica Specialisti-examene si concursuri nationale. 

Listele nominale ale candidaţilor admisi, precum si presedinţii de comisii, data, locul si ora de prezentare la examen 

se vor afisa la data de 19 iunie 2017 pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialisti-examene si concursuri nationale. 

 

 

 

Documntele se vor prezenta in dosar plic 


