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                          Nr. înregistrare 23171/22.11.2021 
 

CONCURS REZIDENŢIAT SESIUNEA 21 NOIEMBRIE 2021 

 
   

PROCES-VERBAL 

Încheiat azi, 22.11.2021, ora 17.30, 

 

 

După încheierea termenului de depunere a contestaţiilor, Comisia locală de soluționare a contestațiilor, 

stabilită prin Decizia Rectorului nr. 838/15.11.2021, a analizat contestațiile depuse de candidaţii la concursul de 

rezidenţiat, sesiunea 21 noiembrie 2021, centrul Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 

Timişoara.  

 

Azi, 22.11.2021, până la ora 16.00 au fost înregistrate la UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara: 

 

I. Un număr total de 6 (șase) contestații care vizează formularea întrebărilor, respectiv răspunsurile 

corecte, și anume: 

- nr. 23058/22.11.2021 ce vizează formularea întrebării cu numărul 6, varianta de caiet tip B, domeniul 

Medicină; 

- nr. 23079/22.11.2021 ce vizează formularea întrebării cu numărul 16, varianta de caiet tip A, domeniul 

Medicină; 

- nr. 23154/22.11.2021 ce vizează formularea întrebării cu numărul 6, varianta de caiet tip B, și a 

întrebării nr. 47, varianta de caiet tip B, domeniul Medicină; 

- nr. 23156/22.11.2021 ce vizează formularea întrebării cu numărul 6, varianta de caiet tip B, și a 

întrebării nr. 136, varianta de caiet tip B, domeniul Medicină; 

- nr. 23018/22.11.2021 ce vizează formularea întrebărilor cu numărul 36 și numărul 176, varianta de caiet 

tip A, domeniul Medicină dentară; 

- nr. 23059/22.11.2021 ce vizează formularea întrebărilor, varianta de caiet tip C, domeniul Farmacie. 

 

Contestațiile depuse privind răspunsurile corecte la întrebările de concurs au fost transmise Comisiei 

centrale de rezidențiat, la adresa de e-mail: contestații.rezidențiat@ms.ro. 

 

II. Un număr total de 39 (treizeci și nouă) de contestații/solicitări privind rescanarea/recorectarea 

grilelor de concurs, din care: 

La domeniul Medicină, 26 (douăzeci și șase) contestații, cu următoarele numere de înregistrare: nr. 

23009/22.11.2021, 22992/22.11.2021, 22943/22.11.2021, 22941/22.11.2021, 22939/22.11.2021, 

22942/22.11.2021, 22991/22.11.2021, 22940/22.11.2021, 22990/22.11.2021, 23008/22.11.2021, 

23015/22.11.2021, 23017/22.11.2021, 23030/22.11.2021, 23031/22.11.2021, 23032/22.11.2021, 

23033/22.11.2021, 23062/22.11.2021, 23069/22.11.2021, 23074/22.11.2021, 23145/22.11.2021, 

23146/22.11.2021, 23169/22.11.2021, 23166/22.11.2021, 23165/22.11.2021, 23153/22.11.2021,  

23156/22.11.2021. 
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La domeniul Medicină Dentară, 7 (șapte) contestaţii, cu următoarele numere de înregistrare: 

22944/22.11.2021, 23000/22.11.2021, 23010/22.11.2021, 23063/22.11.2021, 23034/22.11.2021, 

23072/22.11.2021, 23167/22.11.2021. 

 

La domeniul Farmacie, 6  (șase) contestaţii, cu următoarele numere de înregistrare: 22945/22.11.2021, 

23057/22.11.2021, 23060/22.11.2021, 23061/22.11.2021, 23143/22.11.2021, 23059/22.11.2021. 

 

La domeniul Medicină, Comisia locală de soluționare a contestațiilor a recorectat grilele de răspuns 

prin scanare; punctajele obţinute în sala de concurs au fost reconfirmate printr-o nouă scanare.  

La domeniul Medicină Dentară, Comisia locală de soluționare a contestațiilor a recorectat grilele de 

răspuns prin scanare; punctajele obţinute în sala de concurs au fost reconfirmate printr-o nouă scanare.  

La domeniul Farmacie, Comisia locală de soluționare a contestațiilor a recorectat grilele de răspuns 

prin scanare; punctajele obţinute în sala de concurs au fost reconfirmate printr-o nouă scanare.  

 

În concluzie, Comisia UMF „Victor Babeş” din Timişoara de soluționare a contestațiilor privind 

concursul de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 21 

noiembrie 2021 respinge toate contestațiile privind rescanarea/recorectarea grilelor de concurs la 

domeniul Medicină, Medicină Dentară si Farmacie.  

 

Prezentul proces-verbal se înaintează comisiei centrale de rezidențiat. 

 

       Președinte Comisie, 

            Prof. univ. dr. Andrei Motoc – prorector studii postuniversitare și rezidențiat 

Vicepreşedinte Comisie, 

Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan – prorector didactic  

Membri: 

Prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer - prodecan Facultatea de Medicină 

Prof. univ. dr. Meda Negruțiu - decan Facultatea de Medicină Dentară 

Prof. univ. dr. farm. Codruța Șoica - decan Facultatea de Farmacie 

Conf. univ. dr. Mihaela Codrina Levai – consilier juridic 

Ec. Anica Cuzmici  -  D.S.P.Timiş    

Jr. Miriam Cătană - secretar şef universitate 

Jr. Larisa Geamănu – șef Serviciu Secretariat Administrativ  

Operatori scanare: 

Ing. Mădălina Cococeanu 

Ing. Grecu Ion 

Asist. univ. dr. Gaiță Laura 


