PUBLICAŢIE DE EXAMEN
PENTRU BIOLOG, CHIMIST, BIOCHIMIST
SPECIALIST, RESPECTIV PRINCIPAL, SESIUNEA 04.06.2014

A. Ministerul Sănătăţii organizează la data de 04 iunie 2014, examen pentru obţinerea
titlului de specialist pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii încadraţi în unităţile sanitare şi
de cercetare ştiinţifică medicală.
Examenele se vor desfăşura în Centrele Universitare medicale: Bucureşti, Cluj-Napoca,
Craiova, Iaşi, Timişoara şi Târgu Mureş.
La acest examen se pot prezenta biologii, chimiştii şi biochimiştii care au minimum 4 ani
vechime de încadrare în sectorul sanitar şi în specialitatea solicitată până la data de 31 decembrie
2014, cu excepţia specialităţii Managementul calităţii în laboratoarele medicale.
Pentru specialitatea Managementul calităţii în laboratoarele medicale, candidaţii vor
îndeplini următoarele condiţii:
- absolvent al studiilor superioare în profil biologie/chimie/biochimie;
- 4 ani vechime în sistemul sanitar;
- masterat în domeniul managementul calităţii, cu durata de minim 2 semestre, aplicabil
laboratoarelor medicale şi cuantificabil în programul de pregătire profesională continuă sau 4
cursuri în domeniul managementului calităţii indiferent de durata acestora, aplicabile laboratoarelor
medicale;
- certificat membru OBBCSSR .
Examenele vor consta dintr-o proba teoretică (scrisă) şi o probă practică, în funcţie de
tematica specialităţii, conform celor prevăzute în tematicile de examen aprobate în anul 2013, cu
excepţia specialităţii Biochimie medicală. Pentru specialitatea Biochimie medicală, tematica acestei
sesiuni de examen va fi cea anterioară anului 2013. Tematicile sunt publicate pe siteul Ministerului
Sănătăţii, la rubrica: Informare –Cursuri, concursuri, examene.
Notarea candidaţilor se face cu note de la 1 la 10 pentru fiecare probă de examen.
Fiecare probă în parte este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota 7.00.
Media minimă de promovare pentru acest examen este 7,00.
Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada 22 aprilie-05 mai 2014
inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucureşti.
Dosarele pot fi transmise şi prin servicii poştale pe adresa mai sus menţionată, tot în
perioada 22 aprilie-05 mai 2014 inclusiv, data poştei.
Dosarul de înscriere va cuprinde:
• Cerere de înscriere în care se va preciza specialitatea în care urmează să se susţină
examenul şi centrul universitar solicitat, precum şi un număr de telefon de contact;
• Xerocopia diplomei obţinută la absolvirea facultăţii (studii de lungă durată - 4 ani);
• Certificatul de membru al ordinului profesional (copie xerox) cu viza pentru anul în curs;
• Copie xerox act de identitate BI/CI;
• Documente privind schimbarea numelui (certificat căsătorie, dacă este cazul);
• Adeverinţă de angajat din care să reiasă: specialitatea laboratorului în care desfăşoară
activitatea, funcţia de încadrare a candidatului (biolog, chimist, biochimist), precum şi
vechimea în specialitatea respectivă din sectorul sanitar, calculată până la data de
31.12.2014;
• Chitanţa de plată a taxei de 340 lei, achitată prin ordin de plată sau mandat poştal pe
numele candidatului în contul IBAN RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456,
DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii,
adresa: str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector1, Bucureşti, cod: 010024 (la locul pentru
corespondenţă se va menţiona taxa examen biolog specialist).
Arondarea candidaţilor pe centre universitare şi specialităţi, va fi comunicată prin afişare pe
internet pe site-ul www.ms.ro , la data de 22 mai 2014 la rubrica Informare –Cursuri, concursuri,
examene.

Listele candidaţilor ale căror dosare de înscriere sunt admise pentru această sesiune, precum şi
Preşedintele comisiei, locul şi ora de prezentare la examen, se vor publica la data de 29 mai 2014,
pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Informare –Cursuri, concursuri, examene.
*
*
*
B. Ministerul Sănătăţii organizează la data de 04 iunie 2014, examen pentru obţinerea
gradului de principal pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii specialişti încadraţi în unităţile
sanitare şi de cercetare ştiinţifică medicală.
Examenele se vor desfăşura în Centrele Universitare medicale: Bucureşti, Cluj-Napoca,
Craiova, Iaşi, Timişoara şi Târgu Mureş.
La acest examen pot participa biologii, chimiştii şi biochimiştii specialişti care practică
specialitatea pentru care solicită susţinerea examenului şi care au minim 5 ani vechime în
activitate în sectorul sanitar, în specialitatea solicitată, până la data de 31 decembrie 2014.
Examenele vor consta dintr-o proba teoretică (scrisă) şi o probă practică, în funcţie
de tematica specialităţii, conform celor prevăzute în tematicile de examen aprobate în anul 2013, cu
excepţia specialităţii Biochimie medicală. Pentru specialitatea Biochimie medicală, tematica acestei
sesiuni de examen va fi cea anterioară anului 2013. Tematicile sunt publicate pe siteul Ministerului
Sănătăţii, la rubrica: Informare –Cursuri, concursuri, examene.
Notarea candidaţilor se face cu note de la 1 la 10 pentru fiecare probă.
Fiecare probă în parte este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota 8.00.
Media minimă de promovare şi confirmare în gradul de principal este 8.00.
Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada 22 aprilie-05 mai 2014 inclusiv,
la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucureşti.
Dosarele pot fi transmise şi prin servicii poştale pe adresa mai sus menţionată, tot în
perioada 22 aprilie-05 mai 2014 inclusiv, data poştei.
Dosarul de înscriere va cuprinde:
• Cerere de înscriere în care se va preciza specialitatea în care urmează să se susţină examen,
centrul universitar solicitat, precum şi un număr de telefon de contact;
• Copie xerox act de identitate BI/CI;
• Documente privind schimbarea numelui (certificat căsătorie, dacă este cazul);
• Xerocopia diplomei obţinute la absolvirea facultăţii;
• Certificatul de membru al ordinului profesional (copie xerox) cu viza pentru anul în curs;
• Adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare din care sa reiasă funcţia, încadrarea ca
specialist, specialitatea în care este confirmat şi numărul ordinului MS de confirmare sau
echivalare în specialitate, precum şi vechimea ca specialist în sectorul sanitar, calculată
până la data de 31 decembrie 2014;
• Chitanţa de plată a taxei de 340 lei, achitată prin ordin de plată sau mandat poştal pe
numele candidatului în contul IBAN RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456,
DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii,
adresa: str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector1, Bucureşti, cod: 010024 (la locul pentru
corespondenţă se va menţiona taxa examen biolog principal).
Arondarea candidaţilor pe centre universitare şi specialităţi, va fi comunicată prin afişare pe
internet pe site-ul www.ms.ro , la data de 22 mai 2014 la rubrica Informare –Cursuri, concursuri,
examene.
Listele candidaţilor ale căror dosare de înscriere sunt admise pentru această sesiune, precum şi
Preşedintele comisiei, locul şi ora de prezentare la examen, se vor publica la data de 29 mai 2014,
pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Informare –Cursuri, concursuri, examene.
*
*

*

