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         Înscrierile se fac exclusiv prin poștă sau servicii de curierat în perioada 13-25 
octombrie, inclusiv data poștei la adresa DSPJ Constanța, str.Aleea Lăcramioarei nr. 1. 
       Candidații care nu doresc să depună  documente prin poștă sau servicii de curierat, 
se pot înscrie la sediul D.S.P.J. Constanța, str.Aleea Lăcramioarei, nr. 1. 
în perioada 13-25 octombrie 2022 (inclusiv). Programul de depunere a dosarelor va fi 
următorul : pentru zilele de luni până vineri  orele 9:00-16:00 respectiv 9:00-13:00 
pentru ziua de sămbătă. 
 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE trebuie să conțină următoarele documente: 
 

 Cerere de înscriere tip (se listează de pe site-ul  D.S.P.J. Constanța), unde se va 
preciza nume, prenume, inițiala tatălui, centrul universitar și domeniul pentru 
care concurează; candidații vor menționa acordul pentru folosirea numelui și 
pentru afișarea rezultatului pe internet; declarație de consimțământ pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal conform RGPD nr. 679/2016 
(Persoanelor care nu îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal le vor fi respinse dosarele de concurs.); 

 Xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului aflate în termen de 
valabilitate; 

 Diploma de licență (copie legalizată) de medic, stomatolog (medic dentist) sau 
farmacist (absolvenții promotiei 2022 pot prezenta Adeverința privind 
promovarea examenului de licență) ( copie legalizată);   

 Certificat medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de: Ambulatoriul 
de specialitate nr.1 al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța,  
Policlinica cu Plată Constanța, Spitalul Militar de Urgență Alexandru Gafencu 
Constanța sau Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța în care se va preciza că este 
APT/INAPT din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea 
activității în domeniul pentru care candidează.  

 Copie dupa certificatul de căsătorie, etc. – pentru cei care și-au schimbat numele 
față de numele înscris în diploma de licență . 

 Chitanța de plată a taxei de 500 lei/participant în contul 
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  

 Medicii rezidenți și medicii specialiști vor depune adeverința eliberată de 
unitatea în care sunt încadrati, din care sa reiasă specialitatea în care sunt 
confirmați și tipul contractului individual de muncă. 

 
După finalizarea înscrierilor (25 octombrie 2022, ora 16,00) candidații NU mai pot solicita  schimbarea 

opțiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub nici un motiv. 
Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiasi persoane, 

pentru mai multe centre universitare, atrage masura eliminarii candidatului respectiv din concurs. 



Informatii: www.rezidentiat.ms.ro  


