Repartiția pe clinici de îndrumare (Centrul Universitar
București)
Repartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în
rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 19 noiembrie
2017, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar București, va avea loc în zilele de
15, 18, 19 și 20 decembrie 2017, conform programării pe zile, ore și specialități.
Medicii rezidenți din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, cei din rețeaua Ministerului
Afacerilor Interne și cei din rețeaua Ministerului Justiției vor alege unitatea de îndrumare
metodologică împreună cu ceilalți rezidenți.
•

locul de prezentare la repartiție: str. George Vraca, nr. 9, sect. 1, București

•

programarea pe zile, ore și specialități rezidenții sunt rugați să vină la ora
programată, nu de la începutul zilei, pentru a preveni aglomerația, având în vedere
că nu există locuri special amenajate pentru așteptare.

•

denumirea și perioada desfășurării primului stagiu pentru fiecare specialitate,

•

lista unităților de îndrumare metodologică care pot fi alese, pentru fiecare
specialitate în parte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la concurs.
** Pentru specialitățile la care primul stagiu diferă de stagiul de bază - ex.
CHIRURGIE TORAICĂ - rezidenții vor alege atât spitalul și clinica de îndrumare
(chirurgie toracică), cât și primul stagiu - CHIRURGIE GENERALA - în una
dintre clinicile de îndrumare de la specialitatea chirurgie generală.

•

lista cabinetelor medicale individuale din București pentru specialitatea
MEDICINĂ
DE
FAMILIE
ATENTIE! Rezidenții de MEDICINĂ DE FAMILIE vor prezenta la repartiție
acceptul de primire al medicului primar, de la unul din cabinetele medicale
individuale din listă, sub îndrumarea căruia urmează să efectueze pregătirea.

•

angajament de plată, pentru medicii specialiști/primari care se pregătesc în a
2-a specialitate
cerere pentru ieșire din starea de incompatibilitaterezidenții aflați în pregătire,
care au ales o nouă specialitate, vor face o cerere de ieșire din starea de
incompatibilitate deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități; prin
cerere se optează pentru pregatirea în una dintre specialități și se renunță la
pregătirea cealaltă specialitate.

•

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VĂ RUGĂM SĂ
ACCESAȚI LINK-URILE MAI SUS AFIȘATE INTRÂND
PE SITE-UL rezidentiat.ms.ro

Documente necesare la repartiție
Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar București, 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.
pentru rezidenții pe LOC: adeverința eliberată de unitatea angajatoare
pentru rezidenții pe POST: adeverința eliberată de unitatea angajatoare din
care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată
nedeterminată
pentru rezidenții în specialitatea MEDICINA DE FAMILIE: acceptul de primire
de la medicul primar, specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE, sub îndrumarea
căruia dorește să efectueze pregătirea.

Documente pe care le vor primi rezidenții
Medicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese, o adeverință și carnetul de rezident:
•

•
•
•
•

adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat
pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat în specialitatea în care sunt
confirmați rezidenți
adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost
repartizați pentru efectuarea primului stagiu
adresa către unitatea angajatoare
adeverința de confirmare ca rezident
carnetul de rezident și un set de etichete personalizate care trebuiesc lipite pe
fiecare pagină a carnetului.

În atenția rezidenților care au ales loc sau post cu pregătire în
București
În perioada 7 dec. 2017 - 15 dec. 2017 rezidenții se vor prezenta la unitățile sanitare
pentru încheierea contractelor individuale de muncă, astfel:
•

•

rezidenți pe LOC - se vor prezenta pentru încheierea contractului de muncă, pe
perioadă determinată, în funcție de specialitate, la spitalul la care au fost
repartizați listă spitale
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon" Bucuresti -> Anunturi 2017
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" Bucuresti
rezidenți pe POST - se vor prezenta pentru încheierea contractului de muncă, pe
perioadă nedeterminată la spitalul la care au au ales postul.

Pentru lista completa a documentelor necesare la angajare rezidenții se vor adresa la
unitățile sanitare.

