
Inscrierea la concursul de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină,

medicină dentară şi farmacie sesiunea  21 noiembrie 2021, judeţul

Mureş

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

domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 21 noiembrie 2021. 

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

şi Timişoara.

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu

reţea sanitară proprie. Dosarele de concurs vor fi depuse exclusiv prin poştă sau servicii de curierat, cu

confirmare de primire, în perioada 15-26 octombrie 2021, inclusiv data poştei.

Pentru  judeţul  Mureş  înscrierea  la  concursul  de  rezidentiat  din  sesiunea  21  noiembrie  2021,

dosarele de concurs, vor fi depuse exclusiv prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire la

sediul  Direcţiei  de  Sănătate  Publică  Mureş,  str.Gh.Marinescu  nr.50,  etaj  1,  Registratura/Biroul

Resurse Umane,  în perioada 15-26 octombrie 2021, inclusiv.

 

Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

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

-   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;

-    centrul universitar şi domeniul pentru care concurează;

 acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet;

 declaraţia 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, 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 2021 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; (In judetul Mures unităţile teritoriale desemnate sunt Ambulatoriul de specialitate

al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg-Mures, Ambulatoriu de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean

Mureş). *
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 de 500 lei (RON)/participant, achitată pe numele candidatului. Taxa

se va plăti în 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.

Persoanelor care nu îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le

vor fi respinse dosarele de concurs.

După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 26 octombrie 2021, candidaţii nu mai pot solicita

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

Un candidat poate depune un singur dosar.

Depunerea mai multor dosare ale aceleiaşi persoane pentru unul sau mai multe domenii de

concurs, atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.

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

rezidenţiat.ms.ro la data de 4 noiembrie 2021.

În  situaţia  în  care  un  candidat  constată  o  eroare  materială  (de  nume,  centre  concurs,

domeniu, etc.) în liste va sesiza acest lucru până cel târziu la data de 9 noiembrie 2021, orele 14,00,



direcţiei de sănătate publică, respectiv ministerului cu reţea sanitară proprie, unde a depus dosarul

de concurs pentru a se opera corecţia necesară.

Dosarul se verifică la Biroul resurse umane. Informaţii suplimentare la telefon 0265-216305 şi 0265-

211729.

Tematicile concursului de rezidenţiat şi bibliografia aferentă sunt diferite pe domenii. Acestea sunt

avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către Colegiul Medicilor Dentişti din România, respectiv

de către Colegiul Farmaciştilor din România, sunt aprobate de către ministerul sănătăţii şi pot fi accesate

pe pagina de internet rezidenţiat.ms.ro şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie

din România.

Publicaţia  de  concurs  şi  metodologia  sunt  afişate  pe  site-ul  oficial  concursului  de  rezidenţiat:

www.rezidenţiat.ms.ro.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Pentru obţinerea certificatului de sănătate tip A5 de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalul Clinic

Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş,  (Târgu Mureş,  str.Gheorghe Marinescu,  nr.50)  actele necesare sunt

următoarele:

- Adeverinţă de la medicul de familie / medic cabinet studenţesc;

- Fişă de aptitudini de la Medicina Muncii;

- Copie C.I.;

-  Dovada  achitării  taxe  de  20  RON  cu  specificaţia  Certificat  tip  A5  în  contul

RO40TREZ47620F330800XXXX, CUI 4323209

Actele vor fi transmise scanate la adresa de e-mail:  secretariat.ambulator.adulti@spitalmures.ro (mailto:

secretariat.ambulator.adulti@spitalmures.ro) cu precizarea domeniului pentru care candidează: Medicină

Generală, Medicină Dentară, Farmacie.

Certificatul  tip  A5  în  original  se  va  preda  la  D.S.P.  Mureş  –  Birou  Resurse  Umane de  către  persoana

responsabilă desemnată din Ambulator Integrat Adulţi.

 Certificatul de sănătate tip A5 poate fi obţinut şi de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalul Clinic

Judeţean Mureş (Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28).
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