
Repartiția medicilor rezidenți,  

sesiunea 15.11.2020 care au ales loc/post cu pregătire  

în Centrul Universitar Galati 

 

    Repartiţia pe clinici de îndrumare şi stagii de pregătire a medicilor confirmaţi în rezidentiat în 

domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie – sesiunea 15 NOIEMBRIE 2020, care au ales 

pentru pregătire Centrul Universitar GALATI, va avea loc în zilele de 15, 16, 17, 18  decembrie 

2020, conform programării pe zile, ore, specialităţi şi locaţii. 
 

Marti, 15 decembrie 2020 – la sediul Directiei de Sanatate Publica Judet Galati – Str.Brailei 

Nr.177 

Ora 11:00   

ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA 

CHIRURGIE GENERALA 

Ora 12:00 

CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA 

CHIRURGIE TORACICA 

Ora 13:00 

ENDOCRINOLOGIE 

GASTROENTEROLOGIE 

MEDICINA DE URGENTA 

Ora 14:00 

MEDICINA LEGALA 

OFTALMOLOGIE 

 

 

 

 



Miercuri, 16 decembrie 2020 – la sediul Facultatii de Medicina si Farmacie Galati – Corp MG 

Str. Eroilor Nr.34 (CDT) 

Ora 10:00 

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA 

CARDIOLOGIE 

BOLI INFECTIOASE 

DERMATOVENEROLOGIE 

EPIDEMIOLOGIE 

MEDICINA DE LABORATOR 

MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE 

MEDICINA INTERNA 

NEONATOLOGIE  

NEUROCHIRURGIE 

 

Ora 12:00 

NEUROLOGIE 

OBSTETRICA GINECOLOGIE 

ORTOPEDIE PEDIATRICA 

ORL 

PEDIATRIE 

PSIHIATRIE 

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

RADIOTERAPIE 

 

Ora: 14:30 

MEDICINA DE FAMILIE 

 



Joi, 17 decembrie 2020 – la sediul Facultatii de Medicina si Farmacie Galati – Corp MG Str. 

Eroilor Nr.34 (CDT) 

 

Ora 10:00 

FARMACIE CLINICA 

LABORATOR FARMACEUTIC 

Ora 11:30 

FARMACIE GENERALA 

Vineri, 18 decembrie 2020 – la sediul Facultatii de Medicina si Farmacie Galati – Corp MG Str. 

Eroilor Nr.34 (CDT) 

Ora 9:00 

CHIRURGIE STOMATOLOGICA MAXILO-FACIALA 

ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA 

PARODONTOLOGIE 

PEDODONTIE 

PROTETICA DENTARA 

 

Ora 11:00 

STOMATOLOGIE GENERALA 

 
 
 

        Rezidenţii aflaţi în pregătire, care au ales o nouă specialitate, au obligatia ca în termen de 15 

zile să opteze pentru una din specialităţi şi să anunţe, în scris, Ministerul Sănătăţii specialitatea 

pentru care opteaza. În acest sens se va completa o cerere de ieşire din starea de 

incompatibilitate deoarece NU pot fi simultan rezidenţi în două specialităţi. 

În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar 

starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea 

de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de 

Ministerul Sănătăţii. 

http://dspiasi.ro/wp-content/uploads/2020/12/Cerere-iesire-din-stare-de-incompatibilitate.pdf
http://dspiasi.ro/wp-content/uploads/2020/12/Cerere-iesire-din-stare-de-incompatibilitate.pdf


Cererea de ieşire din starea de incompatibilitate, însoţită de copia cărţii de identitate se va 

transmite prin email la adresa crusp@ms.ro sau prin servicii poştale, la adresa : Ministerul 

Sanatatii – Direcţia Generală Resurse Umane, Structuri şi Politici Salariale, str.Bodeşti 1, sector 

2, cod 022432, Bucureşti 

 

       Candidaţii care deţin deja un titlu de specialist, au obligaţia de a depune angajamentul de 

plată a celei de a doua specialităţi. Aceştia au obligaţia de a achita prima tranşă semestrială în 

termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condiţiile 

stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în 

conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul 973/4592/2010 al ministrului sănătăţii şi 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, publicat în Monitorul Oficial al României 

nr. 552/05.08.2010. 

 

 Documente necesare la repartiţie 

Prezentarea la repartiţia pe clinici şi prim stagiu pentru Centrul Universitar Galati, se 

face obligatoriu cu: 

• act de identitate (BI/CI/paşaport), în termen de valabilitate, pentru legitimare SAU  procură 

notarială şi act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit, în cazul în care rezidentul nu se 

poate prezenta 

• xerocopie după cartea de identitate pe care se va nota: numărul de telefon, adresa de e-mail 

şi specialitatea aleasă. 

• adeverinţa eliberată de unitatea angajatoare din care să reiasă că aceştia au încheiat contract 

individual de muncă pe durată determinate/nedeterminată. 

 

mailto:crusp@ms.ro
http://dspiasi.ro/wp-content/uploads/2020/12/Angajament-plata-a-II-a-specialitate.pdf
http://dspiasi.ro/wp-content/uploads/2020/12/Angajament-plata-a-II-a-specialitate.pdf

