
ÎNCHEIEREA FORMELOR DE ANGAJARE  
 
Rezidenții care au ales loc în specialitate cu pregătire în centrul universitar Timişoara, vor încheia 
contracte de muncă cu durată determinată, prin prezentare directă la unul dintre cele cinci spitale 
plătitoare (NU la Direcţia de Sănătate Publică Timiş), în funcţie de domeniul și specialitatea aleasă, după 
cum urmează: 
 
 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara  

Adresa: Timișoara, Bd. Iosif Bulbuca nr. 10, Telefon: 0356/433.121  si 0356/433129 
- pentru specialitățile: 

-alergologie și imunologie clinicâ 
-anatomie patologică 
-anestezie și terapie intensivă 
-chirurgie generală 
-chirurgie vasculară 
-chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă 
-diabet zaharat,nutriție și boli metabolice 
-epidemiologie 
-endocrinologie 
-gastroenterologie 
- igienă 
-medicină de urgență 
-nefrologie 
-neonatologie 
-neurologie 
-neurochirurgie 
-ortopedie și traumatologie 
-psihiatrie 
-radiologie-imagistică medicală 
-sănătate publică și management 
-urologie 

 Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara  
Adresa: Timișoara, Str. Hector nr. 1 , Telefon: 0256/200.048 si 0256/497904 
- pentru specialitățile: 

-chirurgie orală și maxilo-facială 
-chirurgie orală și maxilo-facială (dentară) 
-chirurgie dento-alveolară 
-chirurgie toracică 
-dermatovenerologie 
-endodontie 
-farmacie clinică 
-hematologie 
-medicină de familie 
-medicină de laborator 
-medicină internă 
-medicina muncii 
-obstetrică-ginecologie 
-oftalmologie 
 -otorinolaringologie 

http://rezidentiat.ms.ro/


-ortodonție și ortopedie dento-facială 
 -parodontologie 
-protetică dentară 
-reabilitate medicală 
 
 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara   

Adresa: Timișoara, Str. Iosif Nemoianu nr. 2, Telefon: 0256/201.605, 495.586, 203.303 
- pentru specialitățile: 
- chirurgie pediatrică  
-genetică medicală 
- pediatrie 
-psihiatrie pediatrica 
 
 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “V.Babes”Timişoara  

 Adresa: Timișoara, Str. Ghe. Adam nr. 13, Telefon: 0256/207.735 
- pentru specialitățile: 
-boli infecțioase  
-pneumologie 
 
 Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara  

Adresa: Timișoara, Str. Ghe. Adam nr. 13 A,  Telefon: 0256/207.360 
- pentru specialitățile: 

-cardiologie 
-chirurgie cardiovasculară 

 

Formele de încadrare ca rezident se vor efectua în perioada 2 decembrie-13 decembrie 2013, inclusiv, pe 
baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat. 

Rezidenții care au ales post în specialitate se vor prezenta în aceeaşi perioadă, pentru încheierea 
formelor de încadrare tot pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat, la unitatea sanitară 
pentru care s-a publicat postul respectiv. 
 

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 
01.01.2014. 

Contractul individual de muncă pe durată determinată/ nedeterminată, se va încheia începând cu data de 
01 ianuarie 2014, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În centrul universitar Timişoara, repartiţia pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat se va 
face în zilele de 16, 17 şi respectiv 18 decembrie 2013. Tabelul cu împărțirea pe zile/ore/specialități 
precum și locația unde se va desfășura repartiția se vor afișa ulterior, pe site-ul www.dsptimis.ro. 
 
 
Relaţii suplimentare la Direcţia de Sănătate Publică Timiş cu sediul în Timişoara Str.Lenau nr.10, camera 
20 sau telefon 0256/494680 int.113. 

http://www.dsptimis.ro/
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