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CONCURS NAȚIONAL REZIDENŢIAT, 08 decembrie 2019 

 

 
   

PROCES-VERBAL 

Încheiat azi, 09.12.2019, ora 17.30, 

 

 

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

contestațiilor a analizat contestaţiile depuse de candidaţii la concursul de rezidențiat, sesiunea 08 decembrie 

2019, centrul Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.  

La domeniul Medicină au fost înregistrate douăzeci și șase (26) de contestații, cu următoarele numere de 

înregistrare la Registratura UMFVBT: 

- privind recorectarea grilei de concurs: nr. 20540, 20548, 20549, 20559, 20569, 20571, 20575, 

20578, 20579, 20584, 20585, 20587, 20589, 20594, 20595, 20597, 20599, 20601, 20609, 20621, 

20631, 20632, 20635, 20647, 20648, 20650, din data de 09.12.2018.  

Nu au fost înregistrate contestații cu privire la formularea întrebărilor. 

La domeniul Medicină Dentară au fost înregistrate nouă (9) contestaţii, cu următoarele numere de 

înregistrare la Registratura UMFVBT:  

- privind formularea întrebărilor: nr. 20577 (varianta C, întrebările 100, lit.e), 20636 (varianta D, 

întrebarea 194, întrebarea nefiind din paginile bibliografiei) din data de 09.12.2019, 

- privind recorectarea grilei de concurs: nr. 20561, 20562, 20570, 20573, 20576, 20598, 20651, din 

data de 09.12.2019. 

La domeniul Farmacie au fost înregistrate două (2) contestaţii privind recorectarea grilei de concurs, nr. 

de înregistrare 20542, 20649, din data de 09.12.2019. Nu au fost înregistrate contestații cu privire la formularea 

întrebărilor. 

 

Comisia locală de contestații centralizează toate contestaţiile depuse şi le înaintează comisiei 

centrale de rezidenţiat.   

 

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

prin scanare; punctajele obţinute în sala de concurs au fost confirmate 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 08 

decembrie 2019, respinge toate contestaţiile la domeniul Medicină,  

 

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 confirmate printr-o nouă scanare.  

Nu au fost rescanate grilele de răspuns corespunzătoare contestațiilor nr. 20577 și nr. 20636 din data de 

09.12.2019, care vizau formularea întrebărilor și se înaintează comisiei centrale de rezidențiat conform 

Metodologiei.  
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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 08 

decembrie 2019, respinge toate contestaţiile la domeniul Medicină Dentară, cu excepția contestațiilor care 

vizează formularea întrebărilor (nr. 20577 și nr. 20636 din data de 09.12.2019), care se înaintează spre 

soluționare comisiei centrale de rezidențiat.   

    

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

prin scanare: 

- punctajul obținut la  contestația  nr. 20649 în  sala de concurs a fost confirmat printr-o nouă scanare, 

- punctajul obținut la  contestația  nr. 20542 a fost de 820 de puncte, fapt comunicat Comisiei Centrale 

de Rezidențiat. 

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 08 

decembrie 2019, respinge toate contestațiile înregistrate la domeniul Farmacie, cu excepția contestației 

nr. 20542. 

 

Prezentul proces verbal se înaintează comisiei centrale de rezidențiat. 

 

        

Preşedinte Comisie, 

            Prof. univ. dr. Eugen Boia – prorector studii postuniversitare și rezidențiat 

Vicepreşedinte Comisie, 

Prof. univ. dr. Alexandra Enache – prorector didactic  

Membri: 

Prof. univ. dr. Monica Licker - Prodecan Facultatea de Medicină  

Prof. univ. dr. Meda-Lavinia Negruţiu – Decan Facultatea de Medicină dentară 

Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean – Decan Facultatea de Farmacie 

Conf. univ. dr. Bogdan Timar 

Ec. Anica Cuzmici – D.S.P. Timiș 

Dr. Mihaela Codrina Levai – consilier juridic 

Dr. Daniela-Aurora Tănase – secretar șef universitate 

Ec. Mădălina Cococeanu 

 


