
REZIDENTIAT 20 NOIEMBRIE 2022 

Înscrierea candidaţilor  

Art. 8. - (1) La concurs se pot prezenta: 

a) candidaţii posesori ai unei diplome de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau ai unei diplome 

echivalente cu aceasta; 

b) rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, 

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

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

cu privire la obţinerea celei de-a doua specialităţi. Specialiştii care au efectuat programul de pregătire 

prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul 

adiţional încheiat la contractul de muncă; 

d) candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia, respectiv care nu au împlinit vârsta standard 

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

modificările şi completările ulterioare, şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o 

diplomă echivalentă cu aceasta. 

(2) Sunt admişi la concurs numai candidaţii care sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi 

neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează, conform certificatului 

medical aflat la dosarul de înscriere. 

Art. 9. - Pentru candidaţii medici specialişti, formarea în a doua specialitate se poate obţine numai în 

regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obţinută prin concurs de admitere 

în rezidenţiat, este aceeaşi cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidenţiat. 

 

Art. 10. - (1) Înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică, respectiv prin 

ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada 12-25 octombrie 2022. Programul de depunere a 

dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni până joi orele 9.00-16.00, respectiv 9.00-14.00 

pentru zilele de vineri. Direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară 

proprie îşi vor adapta numărul punctelor de depunere a dosarelor în funcţie de afluxul de 

candidaţi. Dosarele de concurs pot fi depuse prin poştă sau servicii de curierat, în perioada 12-25 

octombrie 2022, inclusiv data poştei. 

 

(2) Anunţul de concurs va cuprinde: 

a) data, ora şi locul desfăşurării concursului; 

b) condiţiile generale de participare la concurs; 

c) locul şi perioada de înscriere; 

d) numărul de locuri scoase la concurs pe specialităţi şi centre de pregătire; 

e) lista posturilor scoase la concurs, cu distribuţia acestora pe centre universitare; 

f) alte informaţii generale de interes pentru candidaţi. 

(3) Candidaţii prevăzuţi la art. 4 alin. (6) se înscriu la concurs prin Universitatea de Medicină şi 

Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, în condiţii similare celorlalţi candidaţi şi cu respectarea 

prevederilor anunţului de concurs. 
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Art. 11. - (1) Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente: 

a) cererea de înscriere 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, aflat 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 (UE) nr. 679/2016 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentului general privind protecţia datelor), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

b) copia buletinului, cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi 

prenumele candidatului, precum şi data naşterii); 

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

Absolvenţii promoţiei 2022 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licenţă, copia legalizată a 

adeverinţei privind promovarea examenului de licenţă; 

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

în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi 

specialişti; 

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

desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se 

precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea 

activităţii în domeniul pentru care candidează. Lista unităţilor sanitare desemnate în acest sens va 

fi afişată pe site-ul direcţiilor de sănătate publică începând cu data de 12 octombrie 2022; 

f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui faţă de 

numele înscris în diploma de licenţă, dacă este cazul; 

g) chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi se 

achită în contul ministerului, care va fi indicat prin anunţul de concurs. 

 

Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în 

medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022, se stabileşte la 

suma de 500 lei/participant. 

(2) Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, 

DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul 

Sănătăţii, adresa str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucureşti, cod 010024. 
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(2) Persoanelor care nu îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi 

respinse dosarele de concurs. 

(3) 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. 

(4) După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 25 octombrie 2022, candidaţii nu mai pot solicita 

schimbarea opţiunilor de a concura într-un anumit centru universitar sub niciun motiv. 

(5) Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. 

(6) Depunerea mai multor dosare ale aceleiaşi persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs 

atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs. 

Art. 12. - După verificarea documentelor depuse în vederea respectării condiţiilor de participare pentru 

fiecare candidat, direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie vor 

completa online, la adresa examene.meddb.ro, lista nominală cu candidaţii înscrişi, al cărei conţinut este 

prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. 

Art. 13. - (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, 

respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie, după centralizarea şi verificarea tabelelor cu candidaţii înscrişi, 

redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidaţii înscrişi la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica 

Ministerului Sănătăţii până cel târziu la data de 31 octombrie 2022, ora 16.00. 

(2) Dosarele candidaţilor depuse prin poştă sau curierat până la data de 25 octombrie 2022, inclusiv, care sunt 

înregistrate la direcţiile de sănătate publică sau ministerele cu reţea sanitară proprie după data de 31 octombrie 

2022, ora 16.00, vor fi raportate separat Ministerului Sănătăţii pentru a putea fi incluse în listele de candidaţi. 

Dosarele depuse după data de 25 octombrie 2022 sunt declarate respinse şi titularii acestora nu vor figura în listele 

de candidaţi. 

(3) Ministerul Sănătăţii va centraliza listele cu candidaţii şi le va defalca pe centre universitare, conform opţiunii 

candidaţilor. Până la data de 2 noiembrie 2022, Ministerul Sănătăţii va comunica universităţilor de medicină şi 

farmacie numărul de candidaţi pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmând ca, până la data de 

3 noiembrie 2022, să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidaţi. 

(4) Listele cu candidaţii admişi în concurs, pe centre universitare şi domenii, se afişează pe site-ul 

rezidentiat.ms.ro la data de 3 noiembrie 2022. 

(5) În situaţia în care un candidat constată o eroare materială (de nume, centru de concurs, domeniu etc.) în listele 

prevăzute la alin. (4), va sesiza acest lucru până cel târziu la data de 8 noiembrie 2022, ora 14.00, direcţiei de 

sănătate publică, respectiv ministerului cu reţea sanitară proprie unde a depus dosarul de concurs, pentru a se 

opera corecţia necesară. 

(6) Repartizarea candidaţilor pe săli se face diferenţiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare 

universitate de medicină şi farmacie, respectând prezenta metodologie şi regulile epidemiologice impuse. 

(7) La data de 17 noiembrie 2022, candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând paginile de 

internet ale universităţilor de medicină şi farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro. 

(8) Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afişează lista candidaţilor repartizaţi în sala 

respectivă. 

(9) Candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar care în ziua concursului sunt declaraţi absenţi în 

sălile de concurs nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei 

achitate pentru concurs doar candidaţii ale căror dosare de înscriere sunt respinse. 

http://lege5.ro/App/Document/gezdonzyhe4tg/metodologia-pentru-desfasurarea-concursului-de-admitere-in-rezidentiat-pe-loc-si-pe-post-in-medicina-medicina-dentara-si-farmacie-sesiunea-20-noiembrie-2022-din-05102022?pid=500759850&d=2022-10-13#p-500759850


 

Nota:Certificatul medical privind starea de sanatate se elibereaza 

de catre Centrul de Sanatate Mintala Dr.Tr.Severin,  

str.Alunis nr.1 


