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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Concurs de rezidenţiat în medicină, sesiunea 29 iunie 2014, pentru posturile şi 

pe locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013 
 

 

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 29 iunie 2014 concurs de intrare în rezidenţiat 

pentru domeniul medicină pentru posturile şi pe locurile rămase neocupate în sesiunea 17 

noiembrie 2013. 

Concursul se desfăşoară numai în Centrul Universitar Cluj-Napoca - Universitatea de 

Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată 

de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 

de întrebări. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de 

promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate, alcătuindu-se o singură clasificare. 

Tematica concursului de rezidenţiat şi bibliografia aferentă au fost publicate în ziarul 

"Viaţa medicală" nr. 16 din 20 aprilie 2012 (inclusiv erata din anul 2013). 

     Tematicile pot fi accesate pe paginile de internet rezidentiat.ms.ro, respectiv pe paginile 

de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România. 

La concurs se pot prezenta: 

 a) candidaţii care au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă 

echivalentă 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 completările ulterioare; 

c) specialiştii care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate, cu respectarea 

prevederilor legale. 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; 
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d) candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu 

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

uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta; 

e) candidaţii cetăţeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai 

diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, susţin 

concursul în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de 

Ministerul Educaţiei Naţionale, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare. 

Înscrierile se fac la direcţiile de sănătate publică în perioada 19 mai 2014 - 2 iunie 

2014 (ora 16,00), inclusiv. 

Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatălui şi toate prenumele înscrise 

în buletinul/cartea de identitate/paşaport. În cerere candidaţii vor menţiona acordul pentru 

folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet; 

 b) copie a 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. Absolvenţii promoţiei 2013 pot prezenta 

adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă; 

d) adeverinţa 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 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; 

 f) copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) ori alt document care 

dovedeşte schimbarea numelui; 

 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 publicaţia de concurs. 

La data de 26 iunie 2014, candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs 

vizitând pagina de internet a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-

Napoca sau site-ul rezidentiat.ms.ro. 

 

Cu stimă, 

   

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MIHAELA VLADA 


