REPARTIŢIA PE CLINICI DE PREGĂTIRE ŞI
COORDONATORI DE REZIDENŢIAT
Repartiţia pe clinici de pregătire şi coordonatori de rezidenţiat se va face în zilele de 20,
21 şi 22 decembrie 2021 în Amfiteatrul nr.I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu
Mureş, în intervalul orar 9.00-13.00 conform programării:

Luni, 20 decembrie 2021-

specialităţilor:

domeniul

MEDICINĂ în ordinea alfabetică a

ORA 9.00 alergologie şi imunologie clinică, anatomie patologică, anestezie şi terapie
intensivă şi boli infecţioase
ORA 10.00 cardiologie, cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară, chirurgie generală
şi chirurgie pediatrică
ORA 11.00 chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie vasculară ,
dermatovenerologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, endocrinologie, epidemiologie şi
gastroenterologie
ORA 12.00 gastroenterologie pediatrică, genetică medicală, hematologie, igienă şi medicină
de laborator

NOTĂ:
Medicii rezidenţi în specialitatea medicină de familie se vor prezenta miercuri,
22.12.2021 ora 10,00 la Clinica Medicină Internă II (Târgu Mureş, str.Revoluţiei,
nr.35) – coordonator Conf.Dr.Varga Andreea.

Marţi, 21 decembrie 2021-domeniul

MEDICINĂ se continuă cu specialităţile:

ORA 9.00 medicină de urgenţă, medicină fizică şi de reabilitare, medicină internă, medicină
legală şi microbiologie medicală
ORA 10.00 nefrologie, neonatologie, neurochirurgie, neurologie şi obstetrică-ginecologie
ORA 11.00 oftalmologie, oncologie
otorinolaringologie, pediatrie şi pneumologie

medicală,

ortopedie

şi

traumatologie,

ORA 12.00 psihiatrie, radiologie-imagistică medicală, reumatologie, sănătate publică şi
management şi urologie.

Miercuri, 22 decembrie 2021-domeniul MEDICINĂ DENTARĂ se continuă cu

specialităţile:

ORA 9.00 chirurgie dento-alveolară, chirurgie stomatologică şi maxilo-facială, endodonţie,
ortodonţie şi ortopedie dento-facială, parodontologie, pedodonţie şi protetică dentară
ORA 10.00, stomatologie generală
domeniul FARMACIE:
ORA 11.00 analize medico-farmaceutice de laborator şi farmacie clinică
ORA 12.00 farmacie generală şi industrie farmaceutică şi cosmetică

Documente necesare la repartiție
Prezentarea la repartiția pe coordonatori și clinici de îndrumare metodologică pentru Centrul
Universitar Târgu Mureş, se face obligatoriu cu:
• act de identitate (BI/CI) pentru legitimare SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta,
procură notarială și act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit
• rezidenții pe LOC: adeverința eliberată de unitatea angajatoare
• rezidenții pe POST: adeverința eliberată de unitatea angajatoare din care să reiasă că aceștia
au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post se va face începând cu data de 1 ianuarie 2022.
Informaţii suplimentare referitoare la repartiţie se pot obţine la Biroul resurse umane al
Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, telefon 0265-211729 sau 0265-216305.

