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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

COMUNICAT DE PRESĂ 

16 noiembrie 2020 
 

Rezidențiat 2020, rezultate înaintea contestațiilor: 

UMF Iași, locul II pe țară la Medicină și Medicină Dentară 

 

Rezultatele la concursul de rezidențiat, organizat de Ministerul Sănătății în parteneriat cu cele 6 

universități de medicină și farmacie tradiționale duminică, 15 noiembrie, clasează Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași pe locul al II-lea în țară, după UMF București, pentru 

domeniile Medicină și Medicină Dentară. Astfel, pentru domeniul Medicină, cel mai mare punctaj a fost 

obținut de un candidat din București – 938, în timp ce candidatul din Iași a fost la o diferență de doar un 

punct, obținând 937 de puncte. Pentru domeniul Medicină Dentară, un candidat de la UMF București a 

obținut punctajul maxim, de 899 de puncte, urmat tot de un candidat din Iași, cu 880 de puncte.  

 

„Ne bucurăm că absolvenții noștri au reușit să obțină rezultate atât de bune la concursul de 

rezidențiat, în ciuda unui an dificil. Ne-am clasat pe locul al II-lea pe țară, în domeniile Medicină și 

Medicină Dentară, după UMF București. Îi felicit din toată inima pe candidați și le doresc mult succes 

indiferent de specializarea pe care o vor urma”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul 

UMF Iași.  

 

Punctaje maxime realizate în centrele universitare (înaintea contestațiilor) 

 

UMF  Medicină Medicină Dentară Farmacie 

București 938 899 888 

Iași 937 880 862 

Timișoara 930 868 830 

Târgu Mureș 929 873 866 

Cluj-Napoca 927 875 898 

Craiova  921 821 872 

 

Potrivit metodologiei de concurs, alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj 

minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări 
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pentru fiecare domeniu. Astfel, potrivit rezultatelor parțiale, la Medicină vor putea merge mai departe în 

etapa a doua a rezidențiatului - repartizarea locurilor/posturilor - cei care au luat peste 562,8 de puncte, 

la Medicină Dentară – candidații cu peste 539,4 de puncte, iar la Farmacie, cei care au obținut peste 

538,8 de puncte. 

 

Pentru această sesiune s-au înscris peste 2100 de absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie 

„Grigore T. Popa” din Iași. Comparativ cu anul trecut, numărul candidaților pentru domeniul Medicină este 

aproximativ același – 1088, față de 1087, în timp ce pentru domeniul Farmacie a crescut de trei ori – 360 

față de 127, iar pentru Medicină Dentară, de două ori: 668, față de 314. Pe ţară, clasamentul în funcţie de 

numărul de înscrişi poziţionează Bucureştiul pe primul loc, cu 4372 de candidaţi, urmat de Iaşi, cu 2116 de 

candidaţi şi de Cluj, cu 1.636 de candidaţi. Numărul total de înscriși din toate cele șase centre universitare 

este 11.949. 

 

 

 

Despre UMF Iași 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost fondată în 1879, fiind una dintre cele mai vechi 

instituții de învățământ superior din România. UMF Iași face parte din Grupul celor 12 Universități de Educație și 

Cercetare Avansată. Cele patru facultăți – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de 

Farmacie și Facultatea de Bioinginerie Medicală – sunt acreditate de Asociația Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior (ARACIS) iar managementul educațional instituțional este certificat de forul european de 

evaluare European University Association (EUA) - Institutional Evaluation Programme (IEP), de Consiliul Internațional al 

Decanilor Facultăților de Medicină de Expresie Franceză (CIDMEF) și de Confederaţiei Decanilor Facultăţilor de 

Medicină Dentară de Expresie Total sau Parţial Franceză (CIDCDF). Dintre cei 11.455 de studenți, masteranzi, 

doctoranzi și rezidenți ai săi (8.821 studenți, 332 masteranzi, 368 doctoranzi și 2.321 rezidenți), 2.573 provin din 50 de 

țări altele decât România.  

 


