
Înscrierea la examenul pentru obţinerea gradului profesional

de medic, medic dentist respectiv farmacist primar din

sesiunea 6 iulie 2020, judeţul Mureş

Ministerul  Sănătăţii  organizează  în  perioada  06-31  iulie  2020,  în  centrele

universitare:Bucureşti,  Cluj-Napoca,  Craiova,  Constanţa,  Iaşi,  Oradea,  Sibiu,  Timişoara,  Târgu

Mureş, Arad, Braşov şi Galaţi, sesiunea de examen pentru obţinerea gradului de primar pentru

medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialişti până la

data de 30 septembrie 2020, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obţină gradul

profesional.

Înscrieri:

1. Candidaţii vor transmite doar prin serviciile poştale sau de curierat, dosarele la acest

examen de grad profesional, la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare:

Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Iaşi, Oradea, Sibiu, Timişoara, Târgu Mureş, Arad,

Braşov şi Galaţi în perioada 21 mai-05 iunie 2020, inclusiv.

2. Pentru ministerele cu reţea medicală proprie, dosarele candidaţilor  vor fi  trimise doar prin

servicii poştale sau de curierat, la direcţiile medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, tot

în perioada 21 mai-05 iunie 2020, inclusiv.

3.  Dosarele  cadrelor  didactice,  ale  angajaţilor  cu  funcţii  în  cercetare  ştiinţifică  medicală,  ale

candidaţilor cu activitate prestată în afara României, precum şi dosarele care au nevoie de alte

aprobări speciale vor fi transmise doar prin servicii poştale sau de curierat, în perioada 21 mai-

05  iunie  2020, la  sediul  Centrului  de  Resurse  Umane  în  Sănătate  Publică  al  Ministerului

Sănătăţii, str. Bodeşti, nr. 1, sector 2, Bucureşti.

În  judeţul  Mureş,candidaţii  vor  transmite  dosarele  de  înscriere  doar  prin

servicii  poştale  sau  de  curierat  la  sediul  Direcţiei  de  Sănătate  Publică  Mureş,

str.Gh.Marinescu nr.50, Biroul Resurse Umane,  în perioada 21 mai-05 iunie 2020,

inclusiv. 

Dosarul  de  înscriere  al  candidatului  trebuie  să  conţină  următoarele

documente:



1. cererea de înscriere tip, conform celei afişate;

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

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

 

4. copia actului de identitate CI/BI*;

5.  copii  ale  documentelor  care  atestă  schimbarea  numelui  (certificat  de  căsătorie/decizie  de

divorţ) dacă este cazul*;

6. copia certificatului de membru al colegiului profesional, vizat pentru anul în 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 şi data  de la care este

încadrat ca specialist; numărul ordinului ministerului sănătăţii de confirmare în specialitate; tipul

de  contract (cu normă întregă sau fracţie de normă, situaţie în care se va specifica nr de ore/zi

sau săptămână), precum şi vechimea ca specialist în specialitatea pentru care urmează să susţină

examenul, la data de 30 septembrie 2020-În original; 

8. medicii şi medicii dentişti care îşi desfăşoara activitatea în cabinete medicale individuale vor

prezenta:

  -declaraţia pe propria răspundere, în original, că desfăşoară activitatea în specialitate şi fracţia

de  normă  a  acesteia  la  cabinetul  individual  şi  o  adeverinţă  eliberată  de  unitatea  sanitară

respectivă în original din care să rezulte vechimea ca specialist până la data de  30 septembrie

2020, precum şi cuantumul normei;

    -copia certificatului de înregistrare al cabinetului respectiv*;

    -copia certificatului (adeverinţei) de medic/medic dentist specialist*;

9. farmaciştii care lucrează cu circuit deschis vor prezenta, după caz:

   -declaraţia pe propria răspundere în original că desfăşoară activitatea şi fracţia de normă a

acesteia  şi  adeverinţă  eliberată  de  unitatea  angajatoare  respectivă   în  original  din  care  să

rezulte vechimea ca specialist până la data de  30 septembrie 2020, precum şi cuantumul normei;

   -copia certificatului (adeverinţei) de farmacist specialist*;

10. medicii care solicită completarea vechimii în specialitate pe baza gărzilor efectuate, conform

prevederilor Ordinului MS nr.870/2004 cu modificările şi completările ulterioare, vor depune la

dosar adeverinţa eliberată de unitatea/unităţile în care au efectuat gărzi,  conţinând vechimea

acumulată prin efectuarea serviciului de gardă, transformată în ani, luni, săptămâni, de muncă,

calculată pe baza pontajelor întocmite de respectivele unităţi angajatoare-în original;

11. medicii care solicită recunoaşterea vechimii în specialitate efectuată în unităţi medico-sanitare

din statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau

Confederaţiei Elveţiene, vor depune la dosar adeverinţa şi traducerea legalizată a acesteia care

atestă vechimea acumulată în specialitate şi fracţia de normă lucrată precum şi adeverinţa şi

traducerea  legalizată  a  acesteia  prin  care  se  atestă  apartenenţa  la  organizaţia  profesională

teritorială pentru perioada respectivă,-în original;

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

anexa pe lângă adeverinţa de angajat al instituţiei de învăţământ superior medical în original şi



adeverinţa din care să reiasă că desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii ca medic

specialist, de minim 5 ani până la data de  30 septembrie 2020, efectuată în specialitatea în care

urmează să susţină examenul de grad primar-în original;

13. candidaţii  care solicită recunoaşterea vechimii  efectuate prin programe de formare de tip

Doctorat,  vor  depune  la  dosar  copia  legalizată  a  diplomei  de  absolvire  a  doctoratului  şi

adeverinţe/documente suplimentare privind perioada efectuată practic în clinici de specialitate,

prin care se atestă activitatea desfăşurată (perioada de timp şi numărul de ore zilnic) pentru

fundamentarea lucrării de doctorat, în domeniul specialităţii.

14. Taxa de participare în valoare de 550 lei, achitată pe numele candidatului prin ordin de plată

sau mandat poştal, în contul IBAN 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 menţine “Taxa examen primariat.”

Documentele prevăzute*  la punctele 2-6, respectin 8-9, vor fi prezentate în copie,

certificată “Conform cu originalul” asumată de posesor prin semnătură.

Ulterior dosarul se va verifica la Biroul resurse umane. Informaţii suplimentare la telefon 0265-

216305 şi 0265-211729.

Publicaţia de examen integrală şi tematica examenulului pentru obţinerea gradului profesional de

medic/medic  dentist/farmacist  primar   poate  fi  accesată  pe  pagina  de  internet:

www.  ms.ro/specialisti-in-domeniul-sanatatii  .  

http://www.rezidentiat.ms.ro/

