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REPARTITIA PE CLINICI SI CORDONATORI
A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I
CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2017
Medicii/ medicii dentisti/ farmacistii confirmati rezidenti pe loc si post sesiunea noiembrie
2016, care au ales centrul universitar de pregatire Cluj-Napoca, se vor prezenta la sediul Directiei
de Sanatate Publica a Judetului Cluj, str. Constanta nr. 5, parter, Sala de sedinta in zilele de 14 si 15
decembrie 2016 incepand cu orele 10,00 pentru repartitia pe clinici si coordonatori de rezidentiat
conform urmatorului program:

Data de 14 decembrie 2016
ORA 10,00
Domeniul farmacie
Specialitatea
Farmacie clinica
Laborator farmaceutic
Domeniul Medicina dentara
ORA 10.30
Chirurgie dento-alveolara
Chirurgie orala si maxilo-faciala
Endodontie
Ortodontie si ortopedie dento-faciala
Parodontologie
Pedodontie
Protetica dentara
Domeniul Medicina
ORA 12.00
Alergologie si imunologie clinica
Anatomie patologica
Anestezie si terapie intensiva
Boli infectioase
Cardiologie
Chirurgie cardiovasculara
Chirurgie generala
ORA 14.00
Chirurgie orala si maxilo-faciala
Chirurgie pediatrica

Chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva
Chirurgie vasculara
Dermatovenerologie
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
Endocrinologie
Epidemiologie
Farmacologie clinica
Gastroenterologie
Gastroenterologie pediatrica
Geriatrie si gerontologie
Hematologie
Igiena
Medicina de familie
Data 15 decembrie 2016
ORA 10.00
Medicina de laborator
Medicina de urgenta
Medicina fizica si de reabilitare
Medicina interna
Medicina legala
Medicina muncii
Medicina nucleara
Microbiologie medicala
Nefrologie
Nefrologie pediatrica
Neonatologie
Data 15 decembrie 2016
ORA 12.00
Neurochirurgie
Neurologie
Neurologie pediatrica
Obstetrica-ginecologie
Oftalmologie
Oncologie medicala
Ortopedie pediatrica
Ortopedie si traumatologie
Otorinolaringologie
Pediatrie
Data 15 decembrie 2016
ORA 14.00
Pneumologie
Psihiatrie
Psihiatrie pediatrica
Radiologie-imagistica medicala
Radioterapie
Reumatologie
Sanatate publica si management
Urologie

LA REPARTITIE SE VOR PREZENTA OBLIGATORIU URMATOARELE DOCUMENTE:
 Adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din care sa rezulte incheierea contractului
individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata si specialitatea
 Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, precum si o xerocopie
dupa cartea de identitate pe care se va nota: numarul de telefon si adresa de e-mail
 Medicii rezidenti care nu pot fi prezenti la repartitie pot delega un împuternicit care se va
prezenta cu documentele de mai sus, împuternicirea notariala precum si propriul act de
identitate. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.
 Candidații care dețin un titlu de specialist și au ales loc/post au obligația ca în termen de 15
zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau
nedeterminată după caz, să transmită Ministerul Sănătății (str.Cristian Popişteanu, nr.1-3,
sector 1, București) angajamentul de plată la cea de a doua specialitate. Plata taxei se face în
lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de
la începutul semestrului. Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage
excluderea definitivă din programul de pregătire.
 Rezidentii care au sustinut un nou concurs de rezidentiat si au ales loc/post au obligatia ca in
termen de 15 zile (de la data angajarii/ confirmarii in noua specialitate) sa opteze pentru una
din specialitati si sa anunte, in scris, Ministerul Sanatatii printr-o cerere insotita de copia Cartii
de identitate in termen de valabilitate. Pe site-ul www.ms.ro si www.dspcluj.ro: Model cerere
de iesire din starea de incompatibilitate ( Adresa la care se transmit documentele pentru iesirea
din starea de incompatibilitate: Ministerul Sanatatii, str.C.Popsiteanu nr.1-3, sector 1, cod
010024)

