ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE
SPECIALITATE – SESIUNEA 17 APRILIE 2013

Acte necesare la inscriere : un dosar plic care va cuprinde:
1. Cerere de înscriere în care se vor menţiona: specialitatea şi centrele universitare în care s-a efectuat
pregătirea şi centrul universitar în care se doreşte să se susţină examenul, precum şi un telefon de contact;
( model Cerere).
Centrul solicitat pentru susţinerea examenului va fi unul din centrele în care s-a efectuat pregătirea, cu
excepţia spacialităţii medicina de urgenţă.
2. Copie xerox după buletinul de identitate/cartea de identitate;
3. Copie xerox după diploma de medic, medic dentist sau farmacist;
4. Copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), dupa caz;
5. Xerocopia carnetului de rezident pentru medicii, medicii dentisti si farmacisti rezidenti, din care să
reiasă absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate; Carnetul va avea
semnaturile si vizele anuale din partea unitatii de incadrare. In cazul in care ultimul stagiu de
pregatire este in curs de desfasurare se va notifica in scris de catre coordonator : stagiu in curs de
desfasurare, iar fila va fi semnata parafata si stampilata .
6. Xerocopii ale stagiilor de pregatire cu notă sau calificativ (Adeverinta Calificativ) pentru medicii
aflati la cea de a doua specialitate in regim cu taxa care nu au carnet de rezident.
7. Adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul
contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de
confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic rezident si data incheierii pregatirii.
8. Pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate cu taxa, Adeverinţa de finalizare a pregătirii va fi
eliberată de coordonatorul de stagiu (model)
9. Recomandarea coordonatorului de rezidentiat numai pentru cei care incheie pregatirea in perioada
01.05.2013 – 17.10.2013 ( model recomandare)
10. Xerocopii ce atesta achitarea sumelor aferente pregătirii pentru medicii aflati la a -2-a specialitate
cu taxa;
11. Medicii, medicii dentisti, farmacisti care au efectuat diferite perioade de stagii in strainatate in
perioada in care au fost confirmati, vor anexa xerocopii dupa aprobarile Ministerului Sănătăţii de
recunoaştere a acestor stagii. In cazul în care nu există aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse la
Ministerul Sănătăţii (Str.Cristian Popisteanu, nr.1-3, sector1, Bucureşti) pana la data de 20 martie 2013,
inclusiv şi vor fi însoţite de copiile documentelor originale şi traducerea legalizata în limba romana din care
sa reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate, precum şi de avizul comisiei de specialitate a MS
privind recunoaşterea acestor stagii.
12. Chitanţa de plată taxei de 300 lei, achitată prin mandat poştal în contul IBAN
nr.RO85TREZ7005003XXX000092, 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 menţiona „Taxa examen specialist”.
PE DOSARUL DE INSCRIERE ( PLIC) SE VA SCRIE :
 NUMELE PRENUMELE DIN BULETIN si INITIALA TATALUI
 SPECIALITATEA
 CENTRUL UNIVERSITAR UNDE SE SOLICITA SUSTINEREA EXAMENULUI
 SESIUNEA - 17 aprilie 2013
Informatii suplimentare :
site –ul www.dspcluj sau
www.ms.ro – rubrica informare- cursuri concursuri

examen

