
REZIDENTIAT 2021  La concurs se pot prezenta: 

a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu 

aceasta; 

b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată 

prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare; 

c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor 

la obținerea celei de a doua specialități. 

Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate 

după îndeplinirea condiției din actul additional încheiat la contractul de muncă; 

d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia, respectiv care nu au împlinit vârsta standard de 

pensionare, stabilite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu 

aceasta. 

Sunt admiși la concurs numai candidații care sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru 

exercitarea activității în domeniul pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de 

înscriere. 

8. Pentru candidații medici specialiști, formarea în a doua specialitate se poate obține numai în regim cu taxă. 

Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obținută prin concurs de rezidențiat, este aceeași cu cea 

prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidențiat. 

9. Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară 

proprie. Dosarele de concurs vor fi depuse exclusiv prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, 

în perioada 15 - 26 octombrie 2021, inclusiv data poștei. Pentru primirea plicurilor cu dosarele de concurs, 

direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor asigura permanență în zilele 

nelucrătoare. 

Candidații prevăzuți la punctul 5 se înscriu la concurs prin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" 

din București, în condiții similare celorlalți candidați și cu respectarea prevederilor anunțului de concurs. 

10. Dosarul de înscriere al candidatului va conține următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa: 

(i) numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, 

cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate; 

(ii) centrul universitar și domeniul pentru care concurează; 

(iii) acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet; 

(iv) declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu character personal, respectiv că datele vor fi tratate 

confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare; 

b) copia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care 

reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii); 

c) copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții 

promoției 2021 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, copia legalizată a adeverinței privind 

promovarea examenului de licență; 

d) adeverința (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este 

confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști; 

e) certificatul medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de 

direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din 

punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează. 

Lista unităților sanitare desemnate în acest sens va fi afișată pe site-ul direcțiilor de sănătate publică începând cu 

data de 15 octombrie 2021; 

f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în 

diploma de licență, dacă este cazul;; 

g) chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 500 lei/participant, achitată pe numele candidatului. Taxa se 

va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a 

Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu Nr. 1-3, sector 1, 

București, cod: 010024. 
Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse 
dosarele de concurs. 
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