
ANUNT PRIVIND INSCRIEREA LA   
 CONCURSUL DE REZIDENTIAT PE LOC /POST  

                                - SESIUNEA 15 noiembrie  2020 –  

 
 

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe 

loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 15 noiembrie 2020. 

Concursul se desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu 

Mureş şi Timişoara.  

Înscrierea se face  prin direcţiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu 
reţea sanitară proprie. 

 Având în vedere situatia epidemiologică actuală  si tinând cont de prevederile  art. 12 

alin (1)  din OMS nr 1699/2020  dosarele de concurs vor fi depuse exclusiv prin poştă sau 
servicii de curierat, cu confirmare de primire, în perioada 8 - 20 octombrie 2020, inclusiv 
data poştei. 

 

 Adresa la care veţi trimite dosarele este:   

Direcția de Sănătate  Publică a Județului Maramureș, loc. Baia Mare, str. Victoriei 
nr. 132,  jud. Maramureș,  cod postal : 430076 

 
DOSARUL DE INSCRIERE A CANDIDATULUI VA CONTINE URMATOARELE 
DOCUMENTE  
 

a)  CEREREA DE INSCRIERE la concurs în care se vor menţiona:  

    (i) numele candidatului, iniţiala/iniţialele tatălui, precum şi toate prenumele candidatului 

înscrise în buletinul, cartea de identitate sau paşaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, 

aflate în termen de valabilitate; 

    (ii) centrul universitar şi domeniul pentru care concurează; 

    (iii) acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet; 

    (iv) declaraţie de consimţământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv că 

datele vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind 

protecţia datelor (RGPD) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

b) COPIA BULETINULUI/CARTII DE IDENTITATE SAU A PASAPORTULUI ( paginile din care 

reies numele si  prenumele candidatului, precum si data nasterii)  

 

c) COPIA LEGALIZATA A DIPLOMEI  DE LICENTA DE MEDIC, STOMATOLOG (MEDIC 
DENTIST) SAU FARMACIST. ABSOLVENTII PROMOTIEI 2020 POT PREZENTA, PÂNA LA 
ELIBERAREA DIPLOMEI DE LICENTA , COPIA LEGALIZATA A  ADEVERINTEI  privind 

promovarea examenului de licenta. 

 

d) ADEVERINTA (original ) eliberata de unitatea in care este incadrat din care sa reiasa specialitatea in 

care este confirmat si tipul contractului individual de munca – numai pentru  rezidenti si  specialisti. 
 
e) CERTIFICATUL MEDICAL (original) privind starea de sanatate, eliberat de Spitalul Judeţean 
de Urgenţă”Dr. Constantin Opriş “ Baia Mare, in care sa se precizeze : APT/INAPT din punct de 
vedere medical ( fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza 

(MEDICINA, MEDICINA DENTARA, FARMACIE) 
 



f) COPIA ACTELOR DOVEDITOARE (CERTIFICAT DE CASATORIE, ETC.) privind  

schimbarea numelui fata de numele inscris in diploma de licenta, daca este cazul; 

 

g) CHITANTA DE PLATA A TAXEI  de concurs de 500 LEI (RON)/PARTICIPANT achitata pe 
numele candidatului. Taxa se va plati in contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI-

4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, 

adresa: str. Cristian Popisteanu  nr.1-3, sectorul l, Bucuresti, cod 010024. 

 
Persoanele care nu isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi 

respinse dosarele de concurs. 

 

Candidaţii care nu doresc să depună documente în copie legalizată se pot prezenta pentru 

depunerea dosarului, la orice direcţie de sănătate publică, având asupra lor şi documentele în 

original, în vederea certificării. 
 

Pentru eliberarea certificatului medical  veţi prezenta:  

- pentru domeniul medicina  
- adeverinta medicala cu evidenta bolilor cronice eliberata de la medicul de familie 

- examen psihiatric 

- analize de laborator : HBS; HCV care se pot obtine de la orice unitate sanitara acreditata. 

- pentru domeniul farmacie  

- adeverinta medicala cu evidenta bolilor cronice eliberata de la medicul de familie 

- examen psihiatric (de la orice unitate sanitara acreditata) 

 

PROGRAM ELIBERARE CERTIFICAT MEDICAL 
  

       LUNI - VINERI intre orele 08.00 – 13.00 - Cabinet Medicina Muncii din cadrul Ambulatoriului 

integrat al Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris”      Baia- Mare, str. G. Cosbuc nr. 31, 

camera 163, dr. Urcan Raluca. 

Mentionam faptul ca taxa pentru consultatie este in suma de 50 lei, care se va achita la Fisierul din 
cadrul Ambulatorului integrat. 

Centrele universitare de concurs sunt: BUCURESTI, CLUJ-NAPOCA,   CRAIOVA, IASI, 
TARGU-MURES, TIMISOARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


