
 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE 

SPECIALITATE – SESIUNEA  18 octombrie 2017 – 24 noiembrie 2017 

inclusiv pentru specialitatea Anestezie si terapie intensiva pentru 

care examenul incepe la data de 16 septembrie 2017 
 

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

 

a). Cerere de înscriere în care se vor menţiona obligatoriu: specialitatea,  centrele universitare în care s-a 

efectuat pregătirea şi centrul universitar în care se doreşte să se susţină examenul, precum şi direcţia de sănătate 

publică unde doreşte să se transmită certificatul de specialist precum şi un telefon de contact; ( model Cerere). 

Centrul solicitat pentru susţinerea examenului va fi unul din centrele în care s-a efectuat pregătirea,cu excepţia 

specialităţii de medicină de urgenţă. 

b). Copie xerox a buletinului de identitate/cărţii de identitate, sau pasaportul,  documente ce trebuie să fie în 

termen de valabilitate; 

c). Copie xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licenţă);  

d).copia Xerox a certificatului/adeverintei de medic specialist, medic dentist specialist sau farmacist 

specialist pentru candidatii la a doua specialitate; 

e). Copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, divorţ etc.), dacă este 

cazul; 

f). xerocopia carnetului de rezident, din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor cuprinse în curricula 

specialităţii, respectiv, absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate ( se va avea în 

vedere  aplicarea etichetelor cu codul de bare pe toate paginile carnetului de rezident si stampilele cu vizele anuale 

pentru fiecare an de  rezidentiat).  

În  cazul în  care  ultimul  stagiu  de pregătire este în curs de desfăşurare se va prezenta o adeverinţă de la  

coordonator din care să reiasă denumirea stagiului şi perioada de desfăşurare.(model adeverinta) 

g).xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ  pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate în 

regim cu taxă care nu au  carnet de pregatire/rezident. 

h).xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima specialitate, pentru candidatii  ce 

finalizează pregătirea pentru a doua specialitate (unde este cazul); 

i).adeverinţă (in original) eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul (inclusiv pentru 

cei aflati la a doua specialitate prin concurs de rezidentiat),  din care să reiasă tipul contractului individual   

de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea 

ca medic, medic dentist sau farmacist rezident dupa caz, la data de 31 decembrie 2017, precum si data incheierii 

pregatirii. 

j).pentru cei aflati la cea de a doua specialitate cu taxa, (fara concurs de rezidentiat) adeverinţa de 

finalizare a pregătirii in specialitate va fi eliberată de coordonatorul de program in specialitate. Acest 

document va preciza data exacta a finalizarii pregatirii in specialitate, si va purta  antetul unitatii sanitare 

emitente, numar si data de eliberare, precum si stampila rotunda a unitatii. (model adeverinta) 
k).recomandarea coordonatorului de rezidentiat- obligatorie pentru cei care incheie pregătirea î n perioada 1 

ianuarie 2018-18 aprilie 2018. (model recomandare) 

l).medicii, medicii dentisti, farmacisti rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii in străinătate, în 

specialitatea în care au fost confirmaţi, vor anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a 

acestor stagii.  In cazul în care  nu există aceasta aprobare,   dosarele vor fi depuse la Ministerul Sănătăţii 

(Str.Cristian Popisteanu, nr.1-3, sector1, Bucureşti)   pana la data de  1 8  s e p t e m b r i e  2 0 1 7  

i n c l u s i v   i nclusiv, (pentru specialitatea ATI pana la data de 01 septembrie 2017, inclusive)  şi vor fi însoţite 

de  copiile documentelor originale şi traducerea legalizată în limba română  din care sa reiasă stagiile de pregătire 

efectuate în străinătate,  precum şi de  avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii  privind 

recunoaşterea acestor stagii. În lipsa acestui aviz candidaţii vor prezenta şi un set suplimentar de acte 

doveditoare în copie Xerox (document original+traducerea legalizată în limba română)., set care va fi notat  “setul 

II” precum si de recomandarea coordonatorului de rezidentiat din Romania privind echivalarea(recomandarea 

trebuie sa poarte semnatura si parafa coordonatorului). 

m).chitanţa de plată  a  taxei de 300 lei, prin mandat postal sau prin ordin de plată achitate pe numele 

candidatului , in 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 examen specialist”. 

n).xerocopii ale documentelor ce atestă  achitarea  la zi a sumelor aferente pregătirii pentru medicii aflati la 

pregătire în cea de a doua specialitate. 



o). certificat medical (în original) în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi 

neuropsihic) pentru examen  

p)xerocopii aprobarea Ministerului Sanatatii de prelungire a rezidentiatului, unde e cazul. 

r).Xerocopia adreselor de recunoastere stagii eliberate de Ministerul Sanatatii, unde e cazul. 

 
Documentele prevăzute la lit., b) - g) vor fi însoţite de original în vederea certificării la depunere conform art.2, alin.(3) 

din OUG nr.41/2016.  

Potrivit alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după 

document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale 

este obligată/obligat să o accepte.”  

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE 

1. Rezidenții care din motive obiective, după susținerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligația 

de a informa în scris Ministerul Sănătății (prin Directia de Sanatate Publica Timis cei care au centrul 

universitar de pregatire Timisoara) , asupra situației survenite, în vederea confirmării ca specialist după 

completarea pregătirii. 

2. Rezidenții care nu se prezintă la examen (cu excepția celor care au aprobarea Ministerului Sănătății de 

prelungire a stagiului de rezidențiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în 

rezidențiat la finalizarea pregătirii. 

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

beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare. 

4. Candidații care depun dosare de examen incomplete și care nu vor fi completate cu toate documentele necesare 

prezentarii la examen, pana la data afisarii listelor de candidate,   nu se vor regăsi în listele candidaților în acesta 

sesiune. 

5. 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.  
 

________________________________________________________________________  

*) Cetăţenii străini , care au efectuat specializare pin Ministerul Educaţiei Naţionale vor depune dosarele de înscriere la 

sediul Ministerului Sănătății din str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, 

 

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

  SPECIALITATEA 

  CENTRUL UNIVERSITAR UNDE SE SOLICITA SUSTINEREA EXAMENULUI 

  SESIUNEA  18 octombrie 2017 – 24 noiembrie 2017 
Informatii suplimentare : 

site –ul  www. ms.ro/specialisti-in-domeniul-sanatatii – examene si concursuri nationale  sau http://www.dsptimis .ro sau  

Telefon 0256-494680 int 113 Biroul Resurse umane 
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