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REZIDENTIAT 2022,

inscrierile pentru concurs se fac prin dlrectllle de ssnatate publica, respectiv prin
ministerele cu retea sanltara proprie, in perioada 13-25 octombrie 2022.

Dosarele de concurs pot fi depuse prin po!?tasau servicii de curierat, in perioada 13-25
octombrie 2022, inclusiv data postel,

Razldenflat 2022:Dosarul de inscriere a candidatului

Dosarul de inscriere a candidatului va contine urmatoareledocumente:
• cererea de inscriere la concurs, in care se vor rnentiona: numele candidatului,

initiala/initialele tatalui, precum ~i toate prenumele candidatului inscrise in
buletinul, cartea de identitate sau pasaportul cu care se va legitima la intrarea
in sala, aflat in termen de valabilitate; centrul universitar ~i domeniul pentru
care concureaza; acordul pentru folosirea numelui ~i pentru aflsarea
rezultatului pe internet; declaratie de consirntamantpentru prelucrarea datelor
cu caracter personal

• copia buletinului, car1iide identitate sau a pasaponului (paginile din care reies
numele~i prenumelecandidatului,precum~idata nasterit):

• copia legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau
farmacist. Absolventii prornojiel 2022 pot prezenta, pana la eliberarea diplomei
de llcenta, copia legalizata a adeverintei privind promovarea examenului de
llcenta:

• adeverinta (original) ellberata de unitatea in care este incadrat, din care sa
reiasa specialitatea in care este confirmat ~i tipul contractului individual de
munca, numai pentru rezidenti ~i speciallstl

• certificatul medical (original) privind starea de sanatate, eliberat de unitatea
sanitara teritoriala desernnatade dlrectia de sanatate publica judeteana sau a
municipiului Bucuresti, in care se precizeaza ca este apt/inapt din punct de
vedere medical (fizic ~i neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul
pentru care candideaza.Usta unltatilor sanitare desemnate in acest sens va fi
aflsata pe site-ul directiilor de sanatate publica lncepand cu data de 12
octombrie2022

• copia actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.) privind schimbarea
numelui fata de numeleinscris in diploma de licenta,daca este cazul

• chitanta de plata a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabllita de
Ministerul Sanatatii ~i se achlta in contul ministerului, care va fi indicat prin
anuntul de concurs.

Persoanelor care nu i~i exprima acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Ie
vor fi respinsedosarelede concurs.



Candidatii care nu doresc sa depuna documente in copie leqalizata se pot prezenta pentru
depunerea dosarului la orice directie de sanatate publica, avand asupra lor ~i documentele in
original, in vederea certificarii.

Dupa finalizarea inscrierilor, respectiv la data de 25 octombrie 2022, candidatii nu mai pot
solicita schimbarea optiunilor de a concura intr-un anum it centru universitar sub niciun motiv.

Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale
acelelasl persoane pentru unul sau mai multe domenii de concurs atrage rnasura eliminant
candidatului respectiv din concurs.

Listele cu candldatll admi~i in concurs, pe centre universitare ~i domenii, se aflseaza pe
site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 3 noiembrie 2022.
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