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COMUNICAT 
Comisia Centrală de Rezidenţiat Sesiunea 21 noiembrie 2010 a analizat contestaţiile 

privind răspunsurile corecte şi a hotărât: 
 

 
DOMENIUL MEDICINĂ 

 
S-au înregistrat un număr de 23 contestaţii privind modul de alcătuire a 40 de întrebări. 
 
În urma analizării acestor contestaţii a rezultat anularea a 5 întrebări – conform 
tabelului de mai jos: 
 
Nr. crt A B C D 

1.  1 19 32 4 
2.  192 80 180 168 
3.  88 120 51 72 
4.  14 10 2 50 
5.  78 108 147 125 

 
 
S-au inregistrat 83 solicitări privind rescanarea grilelor.  
 
În urma rescanării nu s-au înregistrat modificări de punctaj. 
 

Punctaj maxim realizat: 907 puncte 
 

Punctaj minim de promovare (60%): 544 puncte 
 

Au obţinut punctaj de promovare un număr de 3793 candidaţi. 
 

Grilele cu răspunsuri corecte, în urma anulării celor 5 întrebări de mai sus, sunt afişate 
pe site-ul concursului www.rezidentiat.info  şi rămân definitive. 
 
DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ  
S-au înregistrat un număr de 8 contestaţii privind modul de alcătuire a 8 întrebări. 
În urma analizării acestor contestaţii a rezultat anularea unei întrebări – conform 
tabelului de mai jos: 
 
Nr. crt A B C D 

1.  56 99 172 51 
 
S-au înregistrat 22 de solicitări privind rescanarea grilelor.  
În urma rescanării nu s-au înregistrat modificări de punctaj. 
 
Punctaj maxim realizat: 890 puncte 

Punctaj minim de promovare (60%): 534 puncte 
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Au obţinut punctaj de promovare un număr de 603 candidaţi. 
 
Grilele cu răspunsuri corecte, în urma anulării întrebării de mai sus, sunt afişate pe 
siteul concursului www.rezidentiat.info şi rămân definitive. 
 

 

DOMENIUL FARMACIE 
Nu s-au înregistrat contestaţii. 
 
Grilele cu răspunsurile corecte, communicate în salile de concurs în ziua de 
21.11.2010, rămân definitive. 
 
Punctaj maxim realizat: 910 puncte 

Punctaj minim de promovare (60%): 546 puncte 

Au obţinut punctaj de promovare un număr de 103 candidaţi. 
 
Grilele cu răspunsuri corecte rămase definitive se găsesc pe site-ul concursului 
www.rezidentiat.info şi rămân definitive. 
 
Clasificările finale pe domenii şi loc, respectiv pe domenii şi post se vor afişa în ziua 
de joi 25 noiembrie 2010 ora 1200 pe site-ul concursului www.rezidentiat.info . 
 
Alegerea locurilor pe specialităţi şi centre de pregătire va avea loc în zilele de 27 şi 28 
noiembrie 2010 conform următoarei programări: 

- Sâmbătă 27 noiembrie 2010: 
o Ora 900 – Domeniul Farmacie 
o Ora 1000 – Domeniul Medicină Dentară 
o Ora 1130 – Domeniul Medicină 
o Orele 1400 – 1500 – Pauză de masă 
o Orele 1500 – 2100 – Domeniul Medicină 

- Duminică 28 noiembrie 2010: 
o Ora 900 – Domeniul Medicină 

 
Candidaţii sau împuterniciţii acestora se vor prezenta la una din direcţiile de sănătate 
publică:  Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, 
Tg.Mureş, Timişoara. 
 
Pentru Centrul Universitar Bucureşti, alegerea locurilor se va desfăşura în Amfiteatrul 
mare al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti – Splaiul Independenţei 169. 
 
Alegerea posturilor va avea loc luni, 29 noiembrie 2010, orele 900. Candidaţii sau 
împuterniciţii acestora se vor prezenta la nivelul direcţiilor de sănătate publică pe 
teritoriul cărora se află posturile pentru care au concurat. 
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Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate 
pentru alegerea postului sau locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd 
drepturile conferite de concurs. 
 
Tabel centralizator 
 

 

 
Domeniul 

Locuri Posturi 
Nr. 
de 

locuri 

Total 
candidaţi 
înscrişi  

Promovaţi Nr. de 
posturi 

Total 
candidaţi 
înscrişi 

Promovaţi 
Nr 

candidaţi 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
minim 

Nr 
candidaţi 

Punctaj 
maxim 

Punctaj 
minim 

Medicină 2740 3933 3459 907 544 469 385 334 907 544 
Med. 
Dentară 

175 700 602 890 534 1 (MI) 1 (MI)  1 (MI) 890 534 

Farmacie 69 109 102 910 546 52   2 1 910 546 
Total 2984 4742 4163 - - 521 + 

1 MI 
388 335 + 

1 MI 
- - 

 

 
 
PREŞEDINTELE COMISIEI CENTRALE DE REZIDENŢIAT 

Prof. Dr. Streinu-Cercel Adrian   
  


