
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                 

              

 

 

ANUNȚ 

(publicat în ‟Viața Medicală” nr. 47 din 26 noiembrie 2021) 

 
             

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU  

scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completările 

și modificările ulterioare, următoarele posturi: 
  

• 1 (un) post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea 

dermatovenerologie, în cadrul Compartimentului Dermatovenerologie; 

• 1 (un) post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea obstetrică- 

ginecologie, în cadrul Secţiei Obstetrică-Ginecologie;  

• 1 (un) post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea obstetrică- 

ginecologie, în cadrul Secţiei Obstetrică-Ginecologie;  

• 1 (un) post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea medicină de 

laborator, în cadrul Laboratorului de Analize Medicale; 

• 1 (un) post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea anestezie și 

terapie intensivă, în cadrul Secției ATI; 

• 1 (un) post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ortopedie-

traumatologie, în cadrul Secției Ortopedie-Traumatologie; 

• 3 (trei) posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină 

de urgenţă, în cadrul UPU- SMURD; 

• 1 (un) post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea neurologie, în 

cadrul Secției Neurologie; 

• 1 (un) post cu normă întreagă de medic rezident în ultimul an confirmat în specialitatea 

radiologie şi imagistică medicală, în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică 

Medicală; 

• 2 (două) posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea 

pneumologie, în cadrul Secţiei Pneumologie; 

• 1 (un) post cu normă întreagă de medic în specialitatea radiologie şi imagistică medicală, 

în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală. La concurs se pot prezenta 

medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea 

respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică 

postul; 

• 1 (un) post cu normă întreagă de medic confirmat în specialitatea pneumologie, în cadrul 

Secţiei Pneumologie. La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, 

specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an 

de pregătire în specialitatea în care se publică postul. 

 

 

 

 

 
 



Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

a) cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

b) copie de pe diploma de licență şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, 

medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru 

biologi, biochimiști sau chimiști; 

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile 

prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 

alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; 

f) cazier judiciar; 

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic 

pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

h) chitanţa de plată a taxei de concurs; 

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. 
 

Taxa de concurs este de 150 de lei. 

 

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun în termen de 

valabilitate.  
 

Tematica de concurs și bibliografia sunt cele afișate pe site-ul Ministerului Sănătății pentru 

examenul de medic specialist în specialitatea postului.  
 

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia 

acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la 

publicarea în ‟Viaţa Medicală”. 
 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la serviciul RUNOS, tel.0260/616920, int. 120. 
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 Tematica de concurs este cea 
corespunzătoare specialității p 
osturilor și va fi afișată la sediul uni-
tății.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul spitalului, în termen de 15 
zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la sediul spitalului și la tel.: 
0235.317.224.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BISTRIȚA (JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completări-
le și modificările ulterioare, patru 
posturi cu normă întreagă de medic 
stomatolog cu drept de liberă prac-
tică la Cabinetul de Medicină denta-
ră de urgență.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. 
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății, republicată, cu modi-
ficările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabi-
litate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic speci-
alist în specialitatea stomatolo-
gie generală, postată pe site-ul:  
www.ms.ro la rubrica: Informa-
re/ Cursuri, concursuri, examene/  
Tematici, cu precizări și bibliogra-
fie postate pe site-ul spitalului:  
www.spital.bistrita.ro, la secțiunea 
Comunicate.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Relații suplimentare se pot ob-
ține la Serviciul RUNO al spitalului, 
tel.: 0263.214.818.

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI 
(JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Oncologie medicală în ca-
drul Secției Oncologie medicală;

• un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Gastroenterologie la Com-
partimentul Gastroenterologie din 
cadrul Secției Medicină internă.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. 
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății, republicată, cu modi-
ficările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria spitalului.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabi-
litate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specia-
list în specialitatea postului, afișată 
pe site-ul Ministerului Sănătății: 
www.ms.ro la rubrica: Specialiști/ 
Examene și concursuri naționale.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, str. Ana Ipătescu nr. 
59, în termen de 15 zile calendaris-
tice de la apariția acestui anunț, iar 
concursul se organizează în perioa-
da cuprinsă între 31 și 90 de zile de 
la publicarea în „Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la tel.: 0244.523.904, int. 156.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ MIERCUREA CIUC 
(JUDEȚUL HARGHITA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confirmat 
în specialitatea Medicină internă la 
Secția Medicină internă;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Medicină internă la Secția 
Medicină internă;

• un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confirmat 
în specialitatea Gastroenterologie la 
Secția Gastroenterologie;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Obstetrică-ginecologie la 
Secția Obstetrică-ginecologie;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Chirurgie generală la Secția 
Chirurgie generală;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Obstetrică-ginecologie la 
Planificare familială;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Medicină de laborator pen-
tru Laboratorul de analize medicale;

• un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confirmat 

în specialitatea Neurologie la Secția 
Neurologie;

• un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confirmat 
în specialitatea Pediatrie la Secția 
Pediatrie;

• un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confirmat 
în specialitatea Urologie la Secția 
Urologie;

• un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an confirmat 
în specialitatea Pneumologie la Sec-
ția Pneumologie;

• un post cu normă întreagă de 
farmacist cu drept de liberă practică 
la Farmacia spitalului.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma 
de licență și adeverință/certifica-
tul de specialist sau primar pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști, 
respectiv adeverință de confirmare 
în gradul profesional pentru biologi, 
biochimiști sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. 
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății, republicată, cu modi-
ficările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la sediul unității.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabi-
litate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specia-
list în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la tel.: 0266.324.193, int. 109.

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ ZALĂU (JUDEȚUL 
SĂLAJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Dermatovenerologie în 
cadrul Compartimentului Dermato-
venerologie;

• un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speciali-
tatea Obstetrică-ginecologie în ca-
drul Secției Obstetrică-ginecologie;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Obstetrică-ginecologie în 
cadrul Secției Obstetrică-ginecolo-
gie;

• un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speci-
alitatea Medicină de laborator în 
cadrul Laboratorului de Analize me-
dicale;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea ATI în cadrul Secției ATI;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Ortopedie și traumatologie 
în cadrul Secției Ortopedie-trauma-
tologie;

• trei posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină de urgență în 
cadrul UPU-SMURD;

• un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Neurologie în cadrul Secției 
Neurologie;

• un post cu normă întreagă de 
medic rezident ultimul an specialist 
confirmat în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală în cadrul 
Laboratorului de Radiologie și ima-
gistică medicală;

• două posturi cu normă întrea-
gă de medic primar confirmat în 
specialitatea Pneumologie în cadrul 
Secției Pneumologie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. 
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății, republicată, cu modi-
ficările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabi-
litate.
 Tematica de concurs va fi afișată 
la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar con-
cursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”.

REPUBLICARE 
SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ ZALĂU (JUDEȚUL 
SĂLAJ) 
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • un post cu normă întreagă 
de medic în specialitatea Radiolo-
gie-imagistică medicală în cadrul 
Laboratorului de Radiologie și ima-
gistică medicală;

• un post cu normă întreagă de 
medic în specialitatea Pneumologie 
în cadrul Secției Pneumologie. 
 La concurs se pot prezenta me-
dici cu drept de liberă practică, spe-
cialiști sau primari confirmați în 
specialitatea respectivă, rezidenți 
aflați în ultimul an de pregătire 
în specialitatea în care se publică  
postul.

 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. 
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății, republicată, cu modi-
ficările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabi-
litate.
 Tematica de concurs va fi afișată 
la sediul spitalului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ ARAD (JUDEȚUL 
ARAD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Boli infecțioase la Secția 
clinică Boli infecțioase adulți;

• un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Oncologie medicală la Sec-
ția clinică Oncologie medicală;

• un post cu jumătate de normă 
de medic primar confirmat în spe-
cialitatea Cardiologie la Secția cli-
nică Cardiologie - Compartimentul  
USTACC;

• un post cu jumătate de normă 
de medic primar confirmat în speci-
alitatea Hematologie la Secția clini-
că Hematologie;

• un post cu jumătate de nor-
mă de medic specialist confirmat în 
specialitatea Neurologie la Secția 
clinică Neurologie;

• un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în specia-
litatea Medicină internă în cadrul 
Secției Medicină internă.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;



TEMATICA 

pentru concursul de ocupare de post 

specialitatea DERMATO-VENEROLOGIE 

 

 

I. PROBA SCRISA 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 

IV. PROBA PRACTICA 

 

 

I. PROBA SCRISA 

 

1. Structura pielii la microscopul optic si electronic.(1,2,8,9,10,12) 

2. Functiile organului cutanat.(1,3,5,6) 

3. Principalele procese histopatologice ale pielii.(4,6,7,8) 

4. Infectii cutanate virale.(1,4,5,6,7,10) 

5. Infectii cutanate bacteriene.(1,4,5,6,7,10) 

6. Infectii cutanate fungice.(1,4,5,6,7,10) 

7. Epizoonoze.(1,4,5,6,7,10) 

8. Tuberculoze cutanate.(1,4,5,6,7,10) 

9. Lepra.(1,4,5,6) 

10. Notiuni generale despre alergie si imunologie.(1,6,7,9) 

11. Urticaria.(1,6,10,11) 

12. Eczeme/dermatite.(1,4,7,10,11) 

13. Prurigouri.(1,4,7,10,11) 

14. Vasculite. (1,4,6,7,9) 

15. Reactii cutanate postmedicamentoase.(1,4,5,6,7,10,11) 

16. Eritrodermiile.(1,5,6,10) 

17. Dermatoze profesionale.(1,5,6,7,8,10,11) 



18. Purpure.(1,5,6,7,8,10,11) 

19. Bolile tesutului conjunctiv (lupus eritematos, dermatomiozita, sclerodermia).(4,6,9,12) 

20. Boli buloase.(3,4,5,6,7,8,9) 

21. Angiologie dermatologica (arterite, boala si fenomenul Raynaud, tromboflebita superficiala, varice, 

sindrom posttrombotic, insuficienta cronica venoasa, ulcer varicos, malformatii venoase, 

limfedeme).(1,3,4,5,6,7,8,10) 

22. Genodermatoze.(1,4,5,6) 

23. Limfoame si pseudo-limfoame cutanate.(4,5,7,8,9) 

24. Boala Kaposi.(4,5,7,8) 

25. Mastocitoze.(4,5,7,8,9) 

26. Sarcoidoza.(3,4,5,12) 

27. Psoriazisul.(1,6) 

28. Lichen si eruptii lichenoide.(1,3,4,5,6) 

29. Parapsoriazisurile.(1,3,4,5,6) 

30. Tulburari de keratinizare.(1,3,4,5,6,10) 

31. Dermatoze prin agenti fizici.(1,3,4,5,6,7,11) 

32. Distrofiile elastice ale pielii (pseudoxantom elastic, acrodermita Pick-Herxheimer, anetodermiile, 

polikilodermiile).(1,3,4,5,6,10,11) 

33. Discromii cutanate.(1,4,6,10,11) 

34. Sindrom seboreic. Acneea si eruptiile acneiforme. Rozaceea.(1,4,5,6,10,11) 

35. Dermatoze precanceroase.(1,4) 

36. Tumorile benigne.(1,4,12) 

37. Carcinoame bazocelulare.(1,4,12) 

38. Carcinoame spinocelolare.(1,4,12) 

39. Melanom.(1,4,6,12) 

40. Dermatoze paraneoplazice.(1,4,5,6,10,11) 

41. Manifestari cutanate dismetabolice (porfirii, lipoidoze, amiloidoze, mucinoze, diabet 

zaharat).(1,3,4,5,6,7,8,10,11) 

42. Afectiunile parului si unghiilor.(3,4,5,6) 

43. Afectiunile mucoasei bucale si genitale.(3,4,5,6) 



44. Patologia generala a sifilisului.(1,3,4) 

45. Sifilisul primar.(1,3,4) 

46. Sifilisul secundar.(1,3,4) 

47. Sifilisul tertiar.(1,3,4) 

48. Sifilisul congenital.(1,3,4) 

49. Serodiagnosticul sifilisului.(1,3,4) 

50. Tratamentul sifilisului.(3,4,5,7,10,11) 

51. Boala Nicolas-Favre. Sancrul moale.(3,4,5,6) 

52. Infectia gonococica.(1,3,4,5,6) 

53. Infectiile genitale cu Chlamidii si Mycoplasme.(1,3,4,5,6) 

54. SIDA. Manifestari cutaneo-mucoase in infectia cu HIV.(1,3,4,5,6) 

55. Epidemiologia si combaterea bolilor venerice.(1,2,4,5,6,10) 

 

 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 

 

Cazurile clinice se vor alege din toata problematica specialitatii. 

 

 

IV. PROBA PRACTICA 

 

1. Efectuarea biopsiei cutanate. 

2. Electrochirurgia. 

3. Crioterapia. 

4. Efectuarea testelor cutanate pentru diagnosticul dermatozelor alergice si interpretarea lor. 

5. Efectuarea si interpretarea examenului micologic direct (KOH) si a culturilor pentru diagnosticul 

micozelor. 

6. Efectuarea si interpretarea frotiurilor din secretia uretrala si vaginala. 

7. Efectuarea ultramicroscopiei si a testelor serologice pentru diagnosticul sifilisului. 



8. Efectuarea si interpretarea citodiagnosticului Tzanck. 

9. Interpretarea unui preparat histopatologic colorat HE pentru diagnosticul histopatologic al urmatoarelor 

dermatoze: tuberculoza cutanata, boala Paget, boala Bowen, carcinom spinocelular, carcinom bazocelular, 

melanom malign, nevi nevocelulari, lupus eritematos, psoriazis, lichen plan, pemfigus vulgar, dermatita 

herpetiforma, boala Darier. 

10. Efectuarea unor manevre fizice si chirurgicale utilizate in practica dermatologica: anestezia locala, 

excizia si chiuretarea unor leziuni cutanate, acoperirea defectelor primare post-excizionale, avulsia lamei 

unghiale, dermabraziunea, "peeling"-ul chimic cu substante caustice, administrarea intralezionala a 

medicamentelor, PUVA-terapia, fototerapia cu Laser, dermatoscopia, terapia subdermala, sonografia 

cutanata, trichograma, tratamentul alopeciilor prin metode chirurgicale, sclerozari ale dilatatiilor vasculare 

superficiale. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Colţoiu Al., Forsea D., Popescu R. - Dermato-Venerologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1993 

2. Conu A. - Dermatologie-Venerologie, Ed. Medicală, 1976 

3. Diaconu D. - Dermatologie şi Venerologie pentru Stomatologi, 2002 

4. Dumitrescu Al. - Dermato-Venerologie Practică, 1999 

5. Feier V. - Dermato-Venerologie, Ed. Amocord, Timişoara, 1998 

6. Forsea D. şi colab. Compendiu Dermatologie-Venerologie, Ed. Tehnică,1998 

7. Maier Nicolae şi colab. - Patologie cutanată, vol I,II, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000 

8. Nedelcu L. Dermatologie, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1999 

9. Nicolaus Şt., Bădăroiu Al. - Elemente de dermatologie fiziopatologică, Ed. Academiei, 1967 

10. Petrescu Z. -Dermatologie, Iaşi 

11. Ţolea L. - Dermato-Venerologie Clinică, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2001 

12. Vulcan P. - Histopatologie cutanată, Ed. Medicală, 1964 



Tematica pentru examenul de specialitate Obstetrică-Ginecologie 

Tematica pentru concursul de ocupare de post în specialitatea Obstetrică-

Ginecologie 

A. PROBA SCRISĂ 

B. PROBA CLINICĂ OBSTETRICĂ 

C. PROBA CLINICĂ GINECOLOGIE 

D. PROBA PRACTICĂ 

 

A. PROBA SCRISĂ 

1. Anatomia clinică și fiziologia organelor genitale 
a. Noțiuni de anatomie (1, pg. 16-34) 
b. Noțiuni de endocrinologie a reproducerii (2, pg. 400-435) 

2. Sarcina normală  
a. Fiziologia maternă (1, pg. 46-72) 
b. Consultația preconcepțională (1, pg. 156-165) 
c. Îngrijirea prenatală (1, pg. 168-189)  
d. Diagnosticul prenatal (1, pg. 283-302) 

3. Avortul (1, pg. 350-371) 
4. Boala trofoblastică gestațională (2, pg. 898-917) 
5. Hemoragiile obstetricale antepartum (3, pg. 335-347) 
6. Complicații medicale și chirurgicale în sarcină (1, pg. 926 - 1282) 
7. Ecografia în obstetrică si ginecologie (1, pg. 194 - 222), (4, pg. 805-833) 
8. Medicină fetală 

a. Embriogeneza și dezvoltarea morfologică fetală (1, pg. 127-151)  
b. Genetică (1, pg. 259-280) 
c. Teratologie (1, pg. 240-255) 
d. Monitorizarea fetală antepartum și intrapartum (3, pg. 377-389) 
e. Restricția de creștere fetală (1, pg. 874-884) 
f. Suferința fetală (1, pg. 491-497) 
g. Moartea fetală (1, pg. 661-666) 

9. Nașterea normală și patologică 
1. Nașterea normală (3, pg. 351-360) 
2. Prezentațiile distocice (3, pg. 361-376) 
3. Anomalii ale travaliului (3, pg. 391-406) 
4. Nașterea vaginală operatorie (3, pg. 407-418) 
5. Analgezia si anestezia in obstetrica (3, pg. 557-563) 
6. Hemoragia postpartum (3, pg. 511-532) 
7. Nou-născutul. Îngrijiri acordate nou-născutului (1, pg. 624-635) 

10. Anemia fetală. Alloimunizarea (1, pg. 306-313) 



11. Afecțiuni hipertensive în sarcină (1, pg. 728-770) 
12. Sarcina multiplă (1, pg. 891-920) 
13. Nasterea înainte de termen (1, pg. 829 – 855) 
14. Sarcina prelungită (1, pg. 862 – 870) 
15. Patologia anexelor fetale 

a. Anomaliile placentare, ale membranelor amniotice și ale cordonului ombilical (1, pg.  
116 – 124)  

b. Lichidul amniotic (1, pg. 231-238) 
16. Lehuzia  

a. Lehuzia fiziologică (1, pg. 668 – 679)  
b. Complicațiile puerperale (1, pg. 682 – 692) 

17. Urgențe vitale în obstetrică 
a. Sepsisul și șocul în obstetrică (5, pg. 223-239) 
b. Embolia cu lichid amniotic (5, pg. 243-257) 
c. Colapsul matern peripartum (5, pg. 265-287) 

18. Sindroame în ginecologie 
1. Tulburările de ciclu menstrual: Sângerarea uterină anormală - menoragia, 

metroragii disfuncționale (2, pg. 219-240), amenoreea (2, pg. 440-457)  
2. Durerea pelvină (2, pg. 304-328) 

19. Infecțiile ginecologice (2, pg. 64-107) 
20. Sarcina extrauterină (2, pg.  198-215) 
21. Endometrioza (2, pg. 281-298) 
22. Anomaliile congenitale ale organelor genitale (2, pg. 481-503) 
23. Tulburările de statică pelvină: Incontinența urinară (2, pg. 606-632) si Prolapsul organelor 

pelvine (2, pg. 633-658) 
24. Patologia benignă și preinvazivă ginecologică 

1. Patologia benigna si preinvaziva a tractului reproducător inferior (2, pg. 110-128; 
730-763) 

2. Tumorile uterine (2, pg. 246-261)  
3. Tumorile ovariene și tubare (2, pg. 262-274) 
4. Patologia benignă și preinvazivă a sânului (2, pg. 333-345) 

25. Cancerele ginecologice   
1. Cancerul de col uterin (2, pg. 769-789) 
2. Cancerul vulvar (2, pg. 793-806) 
3. Cancerul vaginal (2, pg. 808-815) 
4. Cancerul de corp uterin. Cancerul endometrial (2, pg. 817-834). Sarcoamele 

uterine (2, pg. 839-850) 
5. Cancerul de ovar: Cancerul epitelial ovarian (2, pg. 853-874). Tumorile celulelor 

germinale ovariene și stromale ale cordoanelor sexuale (2, pg. 879-894) 
6. Cancerul de sân (2, pg. 345-352) 

26. Ginecologie pediatrică (2, pg. 382-397)  
27. Menopauza (2, pg. 554-586, 588-600) 
28. Evaluarea cuplului infertil (2, pg. 507-526) 
29. Contracepție și sterilitate (2, pg. 132-149 si 152-164) 
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B. PROBA CLINICĂ OBSTETRICĂ 

C. PROBA CLINICĂ GINECOLOGIE 

D. PROBA PRACTICĂ 

1. Ecografia în obstetrică și ginecologie 
2. Monitorizarea cardiotocografică 
3. Asistența la naștere în prezentațiile craniene și pelviană, epiziotomia/rafia 
4. Aplicația de forceps în OP, OS, OIDA, OISA 
5. Aplicația vidextractorului 
6. Versiunea internă 
7. Manevre în cazul distociei de umeri 
8. Operația cezariană 
9. Cerclajul colului uterin 
10. Lacerațiile cervicale și perineale postpartum 
11. Intervenții biopsice, ablative și distructive la nivelul colului uterin 
12. Colposcopia 
13. Recoltarea probelor cervico-vaginale 
14. Chiuretajul uterin 
15. Laparoscopia diagnostică (inclusiv cromopertubație) 
16. Histeroscopia diagnostică 
17. Laparoscopia operatorie (adezioliză, sterilizarea tubară, salpingostomie, salpingectomie, 

chistectomie ovariană) 
18. Histeroscopia operatorie (rezecție de polip, miom tip 0-1, < 4 cm) 
19. Investigații în cazul prolapsului genital și IUE (scorul POP-Q) 
20. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale sânului 

http://www.euro-libris.ro/editura/hipocrate--i354
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21. Colporafia anterioară. Colpoperineorafia. 
22. Anexectomia 
23. Miomectomia 
24. Histerectomia abdominală în patologia benignă a uterului 
25. Histerectomia vaginală 
26. Marsupializarea/excizia de chist/abces (vulvar) 
27. Tratamentul plăgii complicate 
28. Inserție de DIU 
29. Plasarea unui pesar (în caz de prolaps sau amenințare de naștere prematură) 
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TEMATICA 

pentru concursul de ocupare de post 

specialitatea MEDICINĂ DE LABORATOR 

 

 

I. PROBA SCRISA 

II - IV. TREI PROBE PRACTICE 

 

 

I. PROBA SCRISA 

 

1. Diagnosticul de laborator al productiei si distructiei de eritrocite. (1,2,3) 

2. Metabolismul fierului: date normale, fiziopatologie, metode de explorare in laboratorul clinic. (1,2,3) 

3. Diagnosticul de laborator al hemolizei extravasculare si al hemolizei intravasculare. (1,2,3) 

4. Anomaliile morfologice ale globulului rosu: descriere, semnificatie, metode de evidentiere.(1,2,3) 

5. Hemostaza si fibrinoliza: mecanisme, reglare, explorare in laboratorul clinic. (1,2,3) 

6. Definitia, clasificarea patogenica si metodologia de identificare a urmatoarelor tipuri de anemii: 

hipocrome, hemolitice, megaloblastice. (1,2,3) 

7. Definitia, clasificarea si criteriile de diagnostic ale bolilor mieloproliferative cronice: leucemia, 

granulocitara cronica, mielofibroza cu metaplazie mieloida, policitemia Vera, trombocitemia hemoragica. 

(1,2,3) 

8. Definitia, clasificarea si criteriile de diagnostic ale leucemiei limfatice cronice si ale leucemiei cu celule 

paroase.(1,2,3) 

9. Leucemiile acute (L.A.): clasificarea (criteriile FAB) si metodele de diagnostic (examenul morfologice, 

citochimia optica si ultrastructurala, imunofenotiparea, examenul citogenetic, genetica moleculara. (1,2,3) 

10. Sindroame mielodisplazice (SMD): definitie, clasificare (criteriile FAB), diagnosticul diferential dintre 

SMD si LA. (1,2,3) 

11. Sindroame hemoragice (SH): clasificare, metodologia diagnosticului. Se vor trata urmatoarele afectiuni: 

SH de cauza trombocitara, hemofiliile, boala Von Willebrand, sindromul coagularii intravasculare 

diseminate, fibrinoliza primara. (1,2,3) 

12. Sistemele ABO si Rh: antigene si anticorpi regulari si imuni; regulile transfuzionale de compatibilitate 

ABO si identitate si compatibilitate Rh; regulile imunologice ale transfuziei; accidentele imunologice ale 

transfuziei. (1,2,3) 



13. Proteinele: (4) 

    - peptide biologic active 

    - nivele de organizare a macromoleculelor proteice (structura primara, secundara, suprasecundara, 

tertiara, domeniile, structura cuaternara) 

    - biosinteza proteica (etape) 

    - metabolismul aminoacizilor 

        - reactiile de transaminare si dezaminare oxidativa 

        - degradarea scheletului de atomi de C (defecte genetice) 

        - ciclul ureei 

14. Glucide (4) 

    - glicoliza 

    - gluconeogeneza 

    - ciclul acizilor tricarboxilici 

15. Lipide (4) 

    - biosinteza acizilor grasi 

    - degradarea acizilor grasi (B-oxidarea) 

    - formarea corpilor cetonici - acetoacetatul ca sursa de energie 

    - derivati ai acizilor grasi: prostaglandine, tromboxani, leukotriene 

    - colesterolul - biosinteza 

    - acizi biliari 

    - lipoproteinele serice (structura, hiperlipoproteinemiile primare si secundare) 

16. Enzime (4) 

    - structura enzimelor 

    - izoenzime 

    - functia catalitica a ARN 

    - notiuni de cinetica enzimatica 

17. Morfologia si structura celulei bacteriene. (5,6) 

18. Procesul infectios; caracterele de patogenitate ale germenilor (factorii de patogenitate). (5,6) 

19. Actiunea agentilor fizici, chimici si biologici asupra microorganismelor. (5,6) 



20. Genetica bacteriana (organizarea materialului genetic, variabilitatea genetica). (5,6) 

21. Antibiotice (mecanisme de actiune pe celula bacteriana, rezistenta bacteriilor la antibiotice). (5,6) 

22. Antigene (definitie, proprietati). (5,6) 

23. Factorii de aparare nespecifica.(5,6) 

24. Raspunsul imuni umoral(5,6) 

25. Raspunsul imuni celular.(5,6) 

26. Dinamica raspunsului imun. Imunomodulatori.(5,6) 

27. Deviatiile raspunsului imun (toleranta imunologica, hipersensibilitate, autoimunitate). (5,6) 

28. Coci Gram pozitivi (stafilococi, streptococi, pneumococi). Caractere generale, de patogenitate, 

diagnostic de laborator.(5,6) 

29. Coci Gram negativi (meningococ, gonococ). (5,6) 

30. Enterobacteriaceae strict patogene (Salmonella, Shigella). Caractere generale, de patogenitate, 

diagnostic de laborator.(5,6) 

31. Enterobacteriaceae conditionat patogene (Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus Yersinia). 

Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6) 

32. Parvobacteriaceae (Haemophilus, Brucella, Bordetella) Caractere generale, de patogenitate, diagnostic 

de laborator.(5,6) 

33. Bacili Gram pozitivi (Corynebacterium, Bacillus). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de 

laborator.(5,6) 

34. Germeni anaerobi (Clostridium, germeni anaerobi nesporulati). Caractere generale, de patogenitate, 

diagnostic de laborator.( 5,6) 

35. Proprietati generale ale virusurilor (structura, clasificarea si multiplicarea). (7) 

36. Virusurile hepatice (clasificarea, diagnostic de laborator).(7) 

37. HIV (diagnostic de laborator).(7) 

38. Virusurile gripale (clasificare, diagnostic de laborator).(7) 

39. Echinococcus granulosus (patogenie, diagnostic de laborator).(8) 

40. Trichinella spiralis (patogenie, diagnostic de laborator).(8) 

41. Toxoplasma gondi (patogenie, diagnostic de laborator).(8) 

42. Trichomonas (patogenie, diagnostic de laborator).(8) 

43. Infectii parazitare oportuniste in sindroame de imunodeficienta (patogenie, diagnostic de laborator).(8) 

 



 

II. PROBA PRACTICA DE LABORATOR - HEMATOLOGIE (9,10,11) 

 

1. Pregatirea materialului si recoltarea sangelui pentru hemograma. Coloratiile uzuale. Picatura groasa. 

2. Numararea eritrocitelor, leucocitelor, trombocitelorDeterminarea reticulocitelor. Indici eritrocitari. 

Determinarea VSH. 

3. Teste citochimice: FAL, peroxidaze, Sudan, esteraze, Pas, hemosiderina medulara si urinara. 

4. Mielograma. 

5. Examenul morfologic (examinarea si interpretarea unor frotiuri sanguine si medulare si a unor amprente 

de organe hematopoietice). 

6. Concentratul leucocitelor. 

7. Rezistenta osmotica, autohemoliza, determinarea corpilor Heinz, determinarea hemoglobinei alcalino-

rezistente, testul Brewer, testul de siclizare, testul Ham, testul cu sucroza, testul Sia. 

8. Determinarea grupelor sanguine; teste de compatibilitate. 

9. Teste pentru diagnosticul bolilor autoimune: test Coombs, test indirect cu eritrocite papainate, aglutinine 

la rece, hemolizine, determinarea FAN si a celulelor LE, dozarea complementului, determinarea factorului 

reumatoid, latex si Waaler-Rose. 

10. Testul rozetelor E si EAC. 

11. Teste pentru explorarea hemostazei si fibrinolizei si prepararea reactivilor necesari: 

   a) Timpul de sangerare (TS)(tehnica Duke si Ivy). 

   b) Rezistenta capilara. 

   c) Timpul Howell (TH). 

   d) Timpul de cefalina (PTT). 

   e) Timpul Quick (TQ), AP, LR, INR. 

   f) Timpul de trombina (TT). 

   g) Timpul de reptilaza (TR). 

   h) Timpul de protrombina serica (TPS) 

   i) Determinarea fibrinogenului (gravimetric). 

   j) Timpul de liza cheagului euglobulinic (TLCE). 

   k) Testul monomerilor de fibrina (TMF). 

   l) Testul activarii reziduale din ser (TARS). 



La pct.12, tratarea subiectului trebuie sa cuprinda urmatorii parametrii: principiul metodei, tehnica de 

executie, interpretarea rezultatelor. 

 

 

III. PROBA PRACTICA DE LABORATOR - BIOCHIMIE (10,12) 

 

1. Examen de urina: 

   a) examenul calitativ al urinii 

   b) examenul cantitativ al urinii 

   c) examenul microscopic al sedimentului urinar. 

2. Dozarea substantelor minerale: clor, calciu, fosfor, fier, sodiu, magneziu, potasiu, ion bicarbonic. 

3. Dozarea proteinelor sanguine: dozarea proteinelor totale si determinarea raportului albumine/globuline, 

testele de disproteinemie, dozarea aminoacizilor totali, dozarea fibrinogenului, electroforeza. 

4. Dozarea ureei, amoniacului, acidului uric, creatininei. 

5. Dozarea bilirubinei sanguine. 

6. Dozarea glucozei. 

7. Dozarea lipidelor totale, colesterolului total, trigliceridelor si acizilor grasi. 

8. Determinarea activitatii enzimelor serice: transaminaze (GOT si GPT), fosfataza alcalina si acida, amilaza, 

lactat dehidrogenaza, creatinfosfokinaza. 

9. Examenul biochimic al LCR: dozarea de glucoza, clor, proteine. 

 

IV. PROBA PRACTICA DE LABORATOR - MICROBIOLOGIE (13,14,15) 

 

1. Efectuarea de frotiu. Metode de colorare (albastru de metilen, Gram, Ziehl-Nielsen, verde malachit). 

2. Determinarea sensibilitatii la chimioterapice (antibiograma difuzimetrica, interpretare, CMI, CMB, criterii 

de alegere a trusei de antibiograma. 

3. Diagnosticul de laborator al infectiilor stafilococice, streptococice. 

4. Diagnosticul de laborator al infectiilor meningococice si gonococice. 

5. Diagnosticul de laborator al difteriei. 

6. Diagnosticul de laborator al tuberculozei. 



7. Diagnosticul de laborator al toxiinfectiilor alimentare. 

8. Diagnosticul de laborator al sifilisului. 

9. Diagnosticul de laborator al leptospirozei. 

10. Diagnosticul de laborator al infectiilor cutanate, ORL. 

11. Diagnosticul de laborator al infectiilor respiratorii: exudat faringian, exudat nazal, sputa, aspirate 

bronsice. 

12. Hemocultura. 

13. Urocultura. 

14. Coprocultura (Esch.Coli, Shigella, Salmonella, Yersinia, Vibrio cholerae, grup 0:1 si grup non 0:1). 

15. Coprocultura (germeni conditionat patogeni: enterococi, Proteus, Klebsiella). 

16. Examenul de laborator al LCR (meningococ, pneumococ, hemofili, piocianic, bacilul tuberculos). 

17. Diagnosticul de laborator al infectiilor cu anaerobi sporulati. 

18. Teste imunologice: reactia de imunoflorescenta, ELISA, RIA, precipitarea in gel (simpla si dupla infuzie), 

imunoelectroforeza, contraimunoelectroforeza, aglutinarea, coagularea, hemaglutinarea pasiva, VDRL, RFC 

(principiul reactiei, metoda de lucru, interpretarea rezultatelor). 

19. Diagnosticul de laborator al gripei. 

20. Diagnosticul de laborator al hepatitei virale B si C. 

21. Diagnosticul de laborator in SIDA. 

22. Diagnosticul hematologic al malariei. 

23. Examenul coproparazitologic in: giardioza, ascardioza, oxiuroza, trichocephaloza, strongyloidoza, 

teniaze. 
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TEMATICA pentru concursul de ocupare 

de post specialitatea 

ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVĂ 

 

 

I. PROBA SCRISA 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 

IV. PROBA PRACTICA 

 

 

I. PROBA SCRISA 

 

1. Fiziopatologia durerii acute si cronice (1, 2, 3, 4) 

2. Tehnici de analgezie folosite in terapia durerii acute si cronice (1, 2, 3, 4) 

3. Analgetice centrale (morfinice) (1, 2, 3, 4) 

4. Analgetice/antiiinflamatorii nonsteroidiene (1, 2, 3, 4) 

5. Somnul si anestezia (1, 2, 3, 4) 

6. Substante sedative si amnestice si hipnotice (1, 2, 3, 4) 

7. Mecanismul de actiune al anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4) 

8. Absortia si distributia anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4) 

9. Efectele respiratorii si circulatorii ale anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4) 

10. Metabolismul si toxicitatea anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4) 

11. Farmacologia protoxidului de azot (1, 2, 3, 4) 

12. Anestezicele volatile halogenate (halotan, enfluran, izofluran, servofluran, desfluran) (1, 2, 3, 4) 

13. Fizica gazelor si vaporilor aplicata la anestezia prin inhalatie (1, 2, 3, 4) 

14. Fiziologia placii neuromusculare (1, 2, 3, 4) 

15. Substante cu actiune relaxanta utilizate in anestezie (curare depolarizante si nondepolarizante) (1, 2, 3, 

4) 

16. Antagonisti ai curarelor (1, 2, 3, 4) 



17. Monitorizarea functiei neuromusculare (1, 2, 3, 4) 

18. Droguri si boli care interfereaza cu actiunea relaxantelor musculare (1, 2, 3, 4) 

19. Sistemul nervos vegetativ (anatomie, fiziologie). Farmacologia drogurilor cu actiune vegetativa (1, 2, 3, 

4) (colinegice, parasimpaticolitice, catecolamine, (-stimulante, (-blocante, ( 2-antagoniste, (-stimulante, (-

blocante) (1, 2, 3, 4) 

20. Consultul preanestezic de rutina (clinic, paraclinic, implicatii medico-legale) (1, 2, 3, 4) 

21. Implicatiile anestezice ale bolilor concomitente (cardio-vasculare, pulmonare, renale, gastrointestinale, 

hepatice, SNC, endocrine, hematologice) (1, 2, 3, 4) 

22. Implicatiile anestezice ale terapiei medicamentoase cronice (1, 2, 3, 4) 

23. Evaluarea riscului operator si anestezic (1, 2, 3, 4) 

24. Premedicatia (stop, substante, cai de administrare) (1, 2, 3, 4) 

25. Mentinerea libertatii cailor respiratorii, masca laringiana, intubatia, traheala, traheostomia,. Sisteme de 

umidificare si mucoliza (1, 2, 3, 4) 

26. Supravegherea si monitorizarea bolnavului in timpul anesteziei (1, 2, 3, 4) 

27. Tehnici de anestezie intravenoasa (inductie, mentinere, trezire, combinatii de substante anestezice, si 

modalitati de administrare) (1, 2, 3, 4) 

28. Tehnici de anestezie inhalatorie (1, 2, 3, 4) 

29. Aparatul de anestezie (masina de gaze, sisteme anestezice, vaporizoare) (1, 2, 3, 4) 

30. Ventilatie mecanica intra-anestezica (1, 2, 3, 4) 

31. Asigurarea homeostaziei bolnavului in timpul anesteziei (1, 2, 3, 4) 

32. Incidentele si accidentele anesteziei generale (1, 2, 3, 4) 

33. Perioada postanestezica imediata.Salonul de trezire (1, 2, 3, 4) 

34. Farmacologia anestezicelor locale (1, 2, 3, 4) 

35. Analgeticele morfinice utilizate in anstezia regionala (1, 2, 3, 4) 

36. Tehnici de anestezie regionala (anestezia locala, anestezia regionala intravenoasa, blocaje de nervi 

periferici) (1, 2, 3, 4) 

37. Blocaje de plex brahial (1, 2, 3, 4) 

38. Blocaje regionale centrale (subarahnoidian si peridural) (1, 2, 3, 4) 

39. Complicatiile locale, focale, regionale si sistemice ale tehnicilor de anestezie regionala (1, 2, 3, 4) 

40. Anestezia regionala la copii (indicatii, tehnicii, incidente, si accidente specifice) (1, 2, 3, 4) 

41. Anestezia in ambulatory (1, 2, 3, 4) 



42. Anestezia in chirurgia pediatrica (1, 2, 3, 4) 

43. Anestezia in chirurgia de urgenta (soc stomac plin, hemoragie etc) (1, 2, 3, 4) 

44. Analgezia si anestezia in obstetrica. Reanimarea nou-nascutului. Terapia intensiva a patologiei 

obstreticale (1, 2, 3, 4) 

45. Anestezia in neurochirurgie (1, 2, 3, 4) 

46. Anestezia la bolnavul cu suferinte cardiace (coronian, valvular, cu tulburari de ritm si conducere, cu 

insuficienta cardiaca etc) (1, 2, 3, 4) 

47. Anestezia la bolnavul cu suferinte pulmonare (1, 2, 3, 4) 

48. Anestezia la bolnavul cu suferinte renale, endocrine, hepatice, hematologice (1, 2, 3, 4) 

49. Grupele sanguine (metode de determinare, principii de compatibilitate) (5, 6) 

50. Transfuzia de sange si fractiuni (5, 6) 

51. Autotransfuzia (indicatii, tehnici) (5, 6) 

52. Raspunsul neuroendocrin, metabolic si inflamator la agresiune (5, 6) 

53. Modificari imunologice la bolnavul critic. Modalitati imunomanipulare (5, 6) 

54. Fiziopatologia generala a starii de soc (5, 6) 

55. Socul hipovolemic (cauze, mecanisme, tratament) (5, 6) 

56. Socul traumatic (fiziopatologie, trataent) (5, 6) 

57. Socul cardiogen (cauze, mecanisme, tratament) (5, 6) 

58. Alte forme de soc (anafilactic, anafilactoid, neurogen, endocrin) (5, 6) 

59. Infectie, sepsis, soc septic (cauze mecanisme) (5, 6) 

60. Tratamentul socului septic (5, 6) 

61. Solutii inlocuitoare de volum sanguin (5, 6) 

62. Droguri cu actiune cardiotonica si vasoactiva utilizate in starile de soc (5, 6) 

63. Sindromul de disfunctii organice multiple (cauze, mediatori, efecte la nivelul sistemelor de organe) (5, 6) 

64. Tratamentul sindromului de disfunctii organice multiple (5, 6) 

65. Controlul infectiei in terapia intensive (5, 6) 

66. Riscul de infectie la personalul medical in A.T.I (5, 6) 

67. Antibioterapia (5, 6) 

68. Nutritia parentala si enterala (5, 6) 



69. Organizarea generala a sistemelor de medicina de urgenta (5, 6) 

70. Tehnici folosite in medicina de urgenta (mijloace de transport medicalizat al unui bolnav critic, 

evaluarea primara a unui bolnav critic in afara spitalului, analgezia si sedarea bolnavilor critici pe parcursul 

unui transport medicalizat, tehnici de abord al cailor aeriene si de ventilatie artificiala (5, 6) 

71. Evaluarea primara si resuscitarea unui politraumatism (in afara spitsului si la sosirea in spital) (5, 6) 

72. Evaluarea secundara si transferul unui politraumatism (5, 6) 

73. Terapia intensiva a traumatismelor cranio-cerebrale (5, 6) 

74. Arsuri (Terapia Intensiva in primele 72 de ore) (5, 6) 

75. Oprirea circulatorie (cauze, forme, bazic si advanced life support) (5, 6) 

76. Accidente de submersie (5, 6) 

77. Accidente prin electrocutare (5, 6) 

78. Anatomia si fiziologia respiratorie (5, 6) 

79. Evaluarea functionala respiratorie (5, 6) 

80. Insuficienta respiratrie acuta (5, 6) 

81. Injuria pulmonara acuta (ALI) - Sindromul de detresa respiratorie acuta (ARDS) (5, 6) 

82. Mentinerea libertatii cailor aeriene (intubatia traheala, traheotomia, intubatia traheala prelungita vs. 

traheotomie) (5, 6) 

83. Insuficienta respiratorie cronica acutizata (5, 6) 

84. Terapia intensiva in boala asmatica (5, 6) 

85. Terapie respiratorie adjuvanta (5, 6) 

86. Tehnici de suport ventilator artificial (indicatii, aparatura, tehnici conventionale, moduri de ventilatie, 

tehnici nonconventionale) (5, 6) 

87. Tehnici de "intarcare" (5, 6) 

88. Oxigenarea extracorporeala si eliminarea extracorporeala de CO2 (5, 6) 

89. Echilibrul hidroelectrolitic si acidobazic normal si patologic (5, 6) 

90. Insuficienta renala acuta (prerenala, renala intrinseca, postrenala - obstructiva) (5, 6) 

91. Insuficienta renala cronica (probleme de anestezie si terapie intensiva) (5, 6) 

92. Metode de epurare extrarenala (5, 6) 

93. Anestezia si terapia intensiva in transplantul renal (5, 6) 

94. Diabetul zaharat (forme clinice, comele cetozice si noncetozice, hipoglicemia) (5, 6) 



95. Terapia intensiva in hemoragiile digestive superioare (5, 6) 

96. Terapia intensiva in ocluzia intestinala (5, 6) 

97. Terapia intensiva in perforatiile acute ale tractului digestiv (5, 6) 

98. Peritonitele postoperatorii (5, 6) 

99. Pancreatita acuta (5, 6) 

100. Fistulele digestive externe postoperatorii (5, 6) 

101. Insuficienta hepatica acuta (5, 6) 

102. Insuficienta hepatica cronica si ciroza hepatica (5, 6) 

103. Defecte acute de hemostaza (Trombocitopenia, CID, Fibrinoliza acuta) (5, 6) 

104. Terapia cu anticoagulante, antiagrenante si terapia fibrinolitica (5, 6) 

105. Edemul cerebral (tipurile de edem cerebral, cauze, mecanisme, diagnostic, monitorizare, tratament) 

(5, 6) 

106. Fiziologia si fizopatologia termoreglarii (hipotermia indusa si accidentala, mijloace de control ale 

echilibrului termic perioperator, hipertermia maligna, socul caloric) (5, 6) 

107. Starile de coma (metabolice, traumatice, infectioase, tumori, vasculare - anoxice - ischemice, toxice 

exogene) (5, 6) 

108. Aspecte medicale si legale ale mortii cerebrale (5, 6) 

109. Boala coronariana (forme clinice, diagnostic, tratament de urgenta, terapia intensiva a complicatiilor) 

(5, 6) 

110. Terapia intensiva in tulburarile de ritm si conducere (forme clinice, diagnostic, tratament) (5, 6) 

111. Embolia pulmonara (diagnostic, tratament) (5, 6) 

112. Hipertensiunea pulmonara si cordul pulmonar cronic (terapie intensiva) (5, 6) 

113. Suport circulator mecanic (balon de contrapulsie, sisteme de asistare ventriculara) (5, 6) 

 

 

II. Proba clinica de terapie intensiva chirurgicala 

 

III. Proba clinica de terapie intensiva medicala 

 

IV. Proba practica de anestezie 
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TEMATICA 

pentru concursul de ocupare de post 

specialitatea ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE 

 

 

I. PROBA SCRISA 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 

IV. PROBA PRACTICA 

 

 

I. PROBA SCRISA 

 

1. Fiziopatologia calusului (2,4) 

2. Fiziopatologia articulara (4) 

3. Fiziopatologia si tratamentul socului (2,4) 

4. Leziunile traumatice ale muschilor si tendoanelor (1,4) 

5. Leziunile traumatice ale articulatiilor - entorse, luxatii, plagi articulare (1,2,4,5) 

6. Luxatia acromio-claviculara (1,5) 

7. Fracturile claviculei si ale omoplatului (1,2,4,9) 

8. Luxatia scapulo-humerala si recidivanta (1,2,4,9) 

9. Fracturile extremitatii proximale a humerusului (1,2,4,9) 

10. Periartriza scapulo-humerala (1,2,4,9) 

11. Fracturile diafizei humerale (1,2,4,9) 

12. Fracturile extremitatii distale a humerusului (1,2,4,9) 

13. Traumatismele articulatiei cotului (fracturi, luxatii, entorse) (1,2,4,9) 

14. Fracturile oaselor antebratului (1,2,4,9) 

15. Fracturile extremitatilor distale ale oaselor antebratului (1,2,4,9) 

16. Traumatismele pumnului si mainii (fracturi, luxatii, leziunile tendoanelor flexoare si entorse ale 

degetelor) (1,2,4,9) 



17. Fracturile coloanei vertebrale (1,2,4,9) 

18. Fracturile de bazin (1,2,4,9) 

19. Luxatia traumatica a soldului (1,2,4,9) 

20. Fracturile colului femural (1,2,4,9) 

21. Fracturile masivului trohanterian (1,2,4,9) 

22. Fracturile diafizei femurale (1,2,4,9) 

23. Fracturile extremitatii distale a femurului (1,2,4,9) 

24. Traumatismele genunchiului (leziuni ligamentare recente si vechi, leziuni meniscale, leziunile aparatului 

extensor, luxatiile genunchiului) (1,2,4,9) 

25. Fracturile platoului tibial (1,2,4,9) 

26. Fracturile diafizare ale oaselor gambei (1,2,4,9) 

27. Fracturile maleolare si ale pilonului tibial (1,2,4,6,9) 

28. Fracturile astragalului (1,2,4,9) 

29. Fracturile calcaneului (1,2,4,9) 

30. Fracturile oaselor tarsiene si metatarsiene (1,2,4,9) 

31. Luxatiile piciorului (1,2,4,9) 

32. Politraumatisme (8) 

33. Osteomielita acuta si cronica (2,4) 

34. Tumorile osului: generalitati, clasificare, principii terapeutice, rezultate (4,7) 

35. Tumorile benigne (4,7) 

36. Tumorile maligne primitive osoase (4,7) 

37. Tumorile maligne osoase secundare (4,7) 

38. Chistul esential osos, displazia fibroasa (4,7) 

39. Deviatiile coloanei vertebrale (scolioza, cifoza, cifoscolioza) (4) 

40. Pseudartrozele (4) 

41. Fractura deschisa: fiziopatologie, clasificare, principii terapeutice actuale) (1,2,4,9) 

42. Spondilita tuberculoasa (1,2,4,9) 

43. Tuberculoza articulatiei coxo-femurale (4) 

44. Tuberculoza genunchiului (4) 



45. Osteonecroza (osteocondroza, necroza aseptica a capului femural juvenila si a adolescentului) (4) 

46. Discopatii lombare si cervicale (4) 

47. Sechele de poliomielita: generalitati, soldul, genunchiul si piciorul paralitic, membrul toracic paralitic (4) 

48. Paraliziile cerebrale infantile: generalitati, membrul toracic si membrul pelvin (4) 

49. Luxatiile congenitale coxo-femurale (4) 

50. Piciorul stramb congenital (4) 

51. Pseudartroza congenitala a tibiei (4) 

52. Coxartroza (4) 

53. Gonartroza (4) 

54. Epifiziologia si coxa-vara congenitala (4) 

55. Amputatii: principii, indicatii, tehnica, sediu de electie (3,4) 

56. Fiziopatologia bontului de amputatie (3,4) 

57. Generalitati asupra protezelor si aparatelor ortopedice (3,4) 

58. Reumatismul cronic inflamator (4) 

59. Deformatiile statice ale piciorului (4) 

60. Paraliziile plexului brahial (traumatica si obstetricala) (3,4) 

 

 

II. PROBA CLINICA de ortopedie 

 

1. Osteosarcomul, fibrosarcomul si condrosarcomul membrelor (2,7) 

2. Osteomul osteoid, osteomul, osteocondromul, encondromul, fibromul neosifiant (2,7) 

3. Tumoarea cu celule gigante (2,7) 

4. Leziunile degenerative ale muschilor si tendoanelor (tendinita achiliana, etc.) (4) 

5. Boala Paget (4) 

6. Osteoporozele, osteomalacia si osteoliza (4) 

7. Osteonecrozele aseptice (4) 

8. Scoliozele (2,4) 

9. Cifozele (2,4) 



10. Paralizia cerebrala infantile (4) 

11. Sechelele dupa poliomielita (4) 

12. Discopatia lombara (4) 

13. Discopatia cervicala (4) 

14. Spondilolistezis (4) 

15. Malformatiile regiunii lombo-sacrate (4) 

16. Reumatismul inflamator cronic (4) 

17. Coxa-vara congenitala (4) 

18. Epifizioliza (4) 

19. Displazia congenitala a soldului si urmarile ei (2,4) 

20. Coxartroza (2,4) 

21. Paralizia obstetricala a umarului (4) 

22. Osteoporoza, osteomalacia (4) 

23. Osteoartropatia hemofilica (4) 

24. Tuberculoza vertebrala (4) 

25. Tuberculoza soldului (4) 

26. Tuberculoza genunchiului (4) 

27. Deviatiile genunchiului (4) 

28. Gonartroza (4) 

29. Piciorul stramb congenital (4) 

30. Deformatiile dobandite ale piciorului (4) 

31. Malformatiile congenitale ale membrelor (4) 

32. Artritele piciorului (4) 

33. Boala Dupuytren (4) 

34. Osteoartropatii endocrine (4) 

35. Sindromul de canal carpian, canal Guyon, canal tarsian (4) 

 

 

III. PROBA CLINICA de traumatologie 



 

1. Luxatia scapulo-humerala (1,2,4,5,9) 

2. Luxatia scapulo-humerala recidivanta (1,2,4,9) 

3. Luxatiile acromio-claviculara (1,2,4,5,9) 

4. Fracturile extremitatii superioare a humerusului (1,2,4,9) 

5. Fracturile diafizei humerale (1,2,4,9) 

6. Pseudartrozele si calusul vicios dupa fracturile humerusului (4) 

7. Fracturile cotului (4) 

8. Fractura diafizara a oaselor antebratului (4) 

9. Sindromul Volkmann al membrului toracic (4) 

10. Fracturile extremitatii distale a antebratului (4) 

11. Fracturile scafoidului (4) 

12. Luxatia semilunarului (2,4) 

13. Fracturile metacarpienelor si falangelor (4) 

14. Paralizia traumatica a plexului brahial (3,4) 

15. Fracturile coloanei vertebrale (1,2,4,9) 

16. Fracturile bazinului (1,2,4,9) 

17. Fracturile colului femural (1,2,4,9) 

18. Pseudartroza colului femural si necroza posttraumatica a capului femural (1,2,4,9) 

19. Fracturile masivului trohanterian (1,2,4,9) 

20. Fracturile diafizei femurale (1,2,4,9) 

21. Pseudartroza cu si fara osteita dupa fracturile femurului (1,2,4,9) 

22. Fracturile extremitatii distale ale femurului (1,2,4,9) 

23. Pseudartroza cu si fara osteita a oaselor gambei (1,2,4,9) 

24. Fracturile deschise ale femurului (1,2,4,9) 

25. Leziunile meniscului genunchiului (1,2,4,9) 

26. Leziunile ligamentare ale genunchiului (1,2,4,9) 

27. Leziunile aparatului extensor al genunchiului (1,2,4,9) 

28. Redorile si anchilozele genunchiului (4) 



29. Fracturile inchise ale gambei (1,2,4,9) 

30. Fracturile deschise ale gambei (1,2,4,9) 

31. Calusul vicios al oaselor gambei si gleznei (4) 

32. Pseudartrozele inchise si deschise ale gambei (4) 

33. Osteitele oaselor gambei (4) 

34. Fracturile gleznei (1,2,4,9) 

35. Fracturile calcaneului (1,2,4,9) 

36. Fracturile celorlalte oase tarsiene (1,2,4,9) 

37. Fracturile metatarsienelor (1,2,4,9) 

38. Rupturile tendonului ahilian (1,2,4,9) 

39. Bonturile vicioase ale membrelor (4) 

40. Defectele cutanate ale membrelor (4) 

41. Paraliziile plexului sacrat (3,4) 

42. Ruptura tendonului bicepsului brahial (4) 

43. Fracturile maleolare si ale pilonului tibial (1,2,4,6,9) 

44. Fracturile platoului tibial (1,2,4,9) 

 

 

IV. PROBA PRACTICA (3,4) 

 

1. Osteotomia intertrohanteriana. 

2. Osteotomia supracondiliana. 

3. Rezectia - artrodeza de genunchi. 

4. Dubla artrodeza mediotarsiana si subastragaliana. 

5. Halux valgus. 

6. Abordul corpilor vertebrali toracali prin costotransversectomie. 

7. Rezectia cotului. 

8. Meniscectomie. 

9. Transplantarea lungului peronier pe osul scafoid. 



10. Operatia Codivilla in piciorul stramb congenital varus equin. 

11. Artrodeza tibio-astragaliana. 

12. Artrodeza scapulo-humerala. 

13. Rezectia nervului obturator. 

14. Artrodeza radiocarpiana. 

15. Amputatia osteomioplastica a capsulei. 

16. Amputatia osteomioplastica a gambei. 

17. Patelectomia. 

18. Osteosinteza diafizara a oaselor lungi. 

19. Capsulotomia posterioara a genunchiului. 

20. Interventii chirurgicale pentru luxatia recidivanta a umarului. 

21. Mobilizarea sangeranda a genunchiului cu redoare in extensie. 

22. Osteosinteza fracturilor de col femural si pertrohanteriene cu tehnica DHS. 

23. Ligamentoplastia intraarticulara in tratamentul leziunilor ligamentului incrucisat anterior. 

24. Osteosinteza sau artrodeza - reconstructie in fracturile talamice ale calcaneului. 

25. Artroplastia cu proteza cefalica in fracturile colului femural. 
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TEMATICA 

pentru concursul de ocupare de post 

specialitatea MEDICINĂ DE URGENŢĂ 

 

I. PROBA SCRISA 

II. PROBA CLINICA - URGENTE MEDICALE 

III. PROBA CLINICA - URGENTE CHIRURGICALE 

IV. PROBA PRACTICA 

 

 

 

I. PROBA SCRISA DIN URMATOARELE SUBIECTE: 

 

ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA 

 

1. Fiziopatologia durerii. (37) 

2. Anestezice locale. (38) 

3. Analgetice majore (morfinice). (38) 

4. Analgetice non morfinice. (38,39) 

5. Anestezicele volatile. (37,40) 

6. Substante sedative, hipnotice, psihotrope. (1,23) 

7. Sistemul nervos vegetativ (anatomie, fiziologie). Farmacologia drogurilor cu actiune vegetativa 

(colinergice, parasimpatolitice, catecolamine, simpatolitice). (23,25,27) 

8. Substante cu actiune miorelaxanta. (23,24,25,30) 

9. Tehnici de anestezie loco-regionala. (30) 

10. Tehnici de anestezie generala. (30) 

11. Tehnici de analgezie . (30) 

12. Analgezie-sedare in conditii prespitalicesti. (7,10,12,58) 

13. Mentinerea libertatii cailor respiratorii; masca laringiana, intubatia traheala, traheostomia. (1,2,18,24) 



14. Grupele sanguine. Transfuzia de sange si fractiuni; autotransfuzia. (23,25,27,28,29,30) 

15. Accidente si incidente ale transfuziei sanguine. (4,23,25,27,28,29,30) 

16. Fiziopatologia generala a starii de soc. (6,58,60) 

17. Socul hipovolemic. (6,22,33,37,58,60) 

18. Socul cardiogen. (11,22,29,58,60) 

19. Infectie. Sepsis. Soc septic. (4,22,33,60) 

20. Solutii inlocuitoare de volum sanguin. (6) 

21. Droguri cu actiune cardiotonica si vasoactiva utilizate in starile de soc. (15,19,60) 

22. Oprirea cardio-circulatorie. Masuri de resuscitare. (ACLS, ATLS, PALS, Neo-natal ALS) (1,13,58) 

23. Insuficienta respiratorie acuta si cronica. (25,28,29,30) 

24. Injuria pulmonara acuta (ALI). Sindromul de detresa respiratorie acuta (ARDS). (28,30,58) 

25. Tehnici de suport ventilator artificicial. (35,30) 

26. Starile de coma (metabolice, traumatice, infectioase, vasculare-anoxice, toxice exogene). (24,31) 

27. Moartea cerebrala (aspecte medicale si legale). (1,19,20,24,29,31) 

28. Evaluarea primara a unui bolnav critic in afara spitalului. (7,18) 

29. Supravegherea si monitorizarea unui bolnav in conditii prespitalicesti si in timpul transportului. 

(7,8,10,11) 

30. Particularitati ale transportului aerian la bolnavii critici. (1,33,34) 

 

CARDIOLOGIE SI PATOLOGIE VASCULARA 

 

31.Durerea toracica. Criza anginoasa. (19,33,5,2,7) 

32. Tulburari paroxistice de ritm cardiac si de conducere. (1,4,5,11,19,22,27,28,29) 

33.Sincopa si lipotimia. (1,3,4,5,7,8,11,15,19,22,25,27,28,31,58) 

34. Infarctul acut de miocard. (1,2,3,4,5,8,11,15,19,22,23,24,25,26,27,28,33,34) 

35. Edemul pulmonar acut cardiogen. (1,2,3,4,5,8,15,24,25,27,29,33,34) 

36. Pericarditele. Tamponada cardiaca. (1,2,3,4,5,6,7,8,11,18,22,24,25,26,27,28,29,33) 

37. Endocardita acuta. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29,33,34,54) 

38. Criza hipertensiva. (1,2,3,4,5,8,11,25,27,28,29,33,34) 



39. Disectia acuta de aorta. (5,6,7,8,11) 

40. Ischemia acuta a membrelor inferioare. (5,8,14,56) 

41. Boala tromboembolica. (1,2,3,4,5,8,19,24,25,26,27,28,29,33,34) 

42. Accidentele legate de tratamentul anticoagulant. (1,2,3,4,5,8,20,26,27,28,29,33,34) 

43. Urgente la bolnavii purtatori de proteze valvulare. (8,29,33,34) 

44. Tromboliza: indicatii,contraindicatii, tehnica. (1,3,4,5,8,11,19,24,25,26,27,28,29,33,34) 

 

PNEUMOLOGIE 

 

45. Dispneea. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29,58,60) 

46. Cianoza. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29,58) 

47. Hemoptizia. (1,2,3,4,5,25,27,28,29) 

48. Criza de astm. Starea de rau astmatic. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29,60) 

49. Insuficienta respiratorie acuta la bolnavul cu insuficienta respiratorie cronica. 

(1,2,3,4,5,25,26,27,28,29,58,60) 

50. Pneumopatii infectioase. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29) 

51. Pleurezii. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29) 

52. Pneumotoraxul. (1,2,3,4,5,6,25,26,27,28,29) 

53. Pneumonia de aspiratie. (1,2,3,4,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34) 

 

PATOLOGIE ABDOMINALA 

 

54. Durerea abdominala. (1,2,3,4,5,6,25,26,27,28,29,41,56) 

55. Icterul. (1,2,3,4,5,6,25,26,27,28,29,42,56) 

56. Apendicita acuta. (1,6,42,56) 

57. Peritonitele acute generalizate. (1,4,5,56) 

58. Pancreatita acuta. (1,2,4,5,6,25,26,27,28,29,15,56) 

59. Colecistita acuta. (1,4,6,58) 

60. Ocluzia intestinala (1,4,6,43,56) 



61. Complicatii ale bolii ulceroase gastro-duodenale. (1,4,6,43) 

62. Hernia strangulata. (1,4,6,43,56) 

63. Ischemia intestinala acuta. (1,4,6,33,43) 

64. Insuficienta hepatica acuta fulminanta. (1,4,6,10,36,43) 

65. Hemoragia digestiva. (1,2,3,4,5,6,11,25,26,27,28,29,33,34,56) 

66. Diareea acuta. (1,4,5,7,12,13,15,25,26,29,32) 

67. Urgente proctologice. (4,6) 

 

NEUROLOGIE 

 

68. Cefaleea. (1,4,5,25,28,44) 

69. Algiile faciale. (24,25,27,28,29,33) 

70. Sindromul meningeal. (1,4,5,7,15,31,33,34) 

71. Hipertensiunea intracraniana. (1,4,25,26,27,28,29) 

72. Crizele convulsive. Epilepsia. (1,4,25,26,27,28,29,31) 

73. Paralizii extensive. (1,4,25,26,27,28,29,31) 

74. Hemoragia cerebro-meningee. (1,4,25,26,27,28,29,31) 

75. Accidentele vasculare ischemice. (1,4,25,26,27,28,29,31) 

76. Sciatalgia. (1,4,25,26,27,28,29,31) 

77. Compresia medulara. (1,4,25,26,27,28,29,31) 

 

URGENTE METABOLICE 

 

78. Dezechilibre acido-bazice. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33) 

79. Tulburari hidroelectrolitice. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33) 

80. Hipoglicemia. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33) 

81. Acido-cetoza diabetica. (1,2,3,4,5,13,26,27,28,29,32,33) 

82. Coma hiperosmolara. (1,2,3,4,5,13,26,27,28,29,32,33) 

83. Insuficenta suprarenaliana acuta. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33,45) 



84. Tireotoxicoza. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33,45) 

85. Coma mixedematoasa. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33,45) 

86. Tetania. Spasmofilia. (1,2,3,4,5,13,26,26,27,28,29,32,33,45) 

 

PSIHIATRIE (1,4,25,27,28,29,30,46) 

 

87. Agitatia . Anxietatea.Evaluarea si atitudinea fata de pacientul violent. 

88. Depresia. 

89. Tentativa de suicid. 

90. Isteria. 

91. Tulburati psihiatrice de origine organica. 

 

OBSTETRICA-GINECOLOGIE (1,6,7,25,27,28,29,30,33,47,48) 

 

92. Nasterea la domiciliu inopinata. 

93. Sarcina extrauterina. 

94. Sangerarea uterina in primul trimestru de sarcina. 

95. Sangerarea uterina in ultimul trimestru de sarcina. 

96. Hipertensinea arteriala si sarcina. Eclampsia. 

97. Febra post-partum. 

98. Infectii genitale. 

99. Metroragiile. 

100.Violul si abuzurile sexuale. 

101. Apendicita acuta in timpul sarcinii. 

 

TRAUMATOLOGIE (1,4,6,9,13,18,22,23,24,26,27,28,29,30,33,34,35,56) 

 

102.Conduita prespitaliceasca in fata unui politraumatizat (evaluare primara si resuscitare). 

103.Preluarea unui politraumatizat la spital; Evaluarea secundara. 



104.Sindroame de compresie traumatica. 

105.Traumatisme cranio-cerebrale. 

106.Traumatisme rahidiene. 

107.Traumatisme toracice. 

108.Traumatisme abdominale. 

109.Traumatisme ale cailor urinare. 

110.Hematoame retroperitoneale. 

111.Traumatisme ale membrelor. 

112.Sectiuni traumatice ale membrelor. 

113.Traumatisme maxilofaciale. 

114.Traumatisme la femeia gravida. 

115.Politraumatisme, suportul avansat pentru traumatologie; preluarea unui politraumatizat la spital 

(evaluarea primara, secundara, resuscitare si investigatii) 

 

TOXICOLOGIE (1,4,10,16,22,26,29,36,15) 

 

116. Terapia de urgenta a unei intoxicatii. 

117. Intoxicatia cu psihotrope (benzodiazepine, barbiturice, neuroleptice). 

118. Intoxicatia cu antidepresoare triciclice. 

119. Intoxicatia cu opiacee. 

120. Intoxicatia cu teofilina. 

121. Intoxicatia cu beta blocante. 

122. Intoxicatia cu analgetice non morfinice. 

123. Intoxicatia cu digitalice. 

124. Intoxicatia cu pesticide. 

125. Intoxicatia cu ciuperci. 

126. Intoxicatia cu monoxid de carbon si alte gaze hipoxemiante. 

127. Toxicomania: supradozare; dependenta; sevrajul. 

128. Intoxicatia cu alcool. 



129. Intepaturile de himenoptere. 

130. Muscaturile de serpi si alte animale. 

131. Ingestia de substante caustice, hidrocarburi si solventi organici. 

 

URGENTE INFECTIOASE (1,4,11,12,21,25,27,28,29,32,33,34,49,15,56) 

 

132. Orientare diagnostica in fata unui sindrom febril. 

133. Gripa. 

134. Tetanos. 

135. Botulism. 

136. Turbare. 

137. Gangrena gazoasa. 

138. Encefalita virala. 

139. Meningita bacteriana. 

140. Infectia cu salmonele (febra tifoida si paratifoida). 

141. Urgente la bolnavii cu SIDA. 

142. Infectiile partilor moi. 

 

UROLOGIE (4,5,6,11,15,7,50,58) 

 

143. Colica nefretica. 

144. Retentia acuta de urina. 

145. Hematuria. 

146. Priapismul. 

147. Insuficienta renala acuta. 

148. Pielonefrita acuta. 

149. Prostatita acuta. Uretrita acuta. 

150. Torsiunea de testicul. 

151. Urgente la bolnavul cu insuficienta renala dializat cronic. 



 

HEMATOLOGIE (1,3,4,5,15,51) 

 

152. Sindroame hemoragice. 

153. Tratamentul de urgenta al hemofilicului. 

154. Methemoglobinemii dobandite. 

 

OFTALMOLOGIE (1,4,26,29,34,35) 

 

155.Durerea oculara. 

156.Glaucomul acut. 

157.Tulburari acute ale vederii. 

158.Traumatisme si arsuri oculare. 

 

O.R.L. (1,3,4,12,21,22,27,29,30) 

 

159.Corp strain laringo-traheo-bronsic 

160.Vertijul. 

161.Surditatea de aparitie brutala. 

162.Dispneea laringiana. 

163.Epistaxis. 

164.Angina. 

165.Sinuzite acute. 

166.Otite acute. 

 

DERMATOLOGIE (2,3,12,14,15,27,29) 

 

167.Eruptie febrila. 

168.Urticarie si edem Quincke. 



169..Leziuni cutanate buloase. 

170.Sindromul Lyell. 

171.Necroza cutanata. 

172.Celulite infectioase. 

 

PEDIATRIE (1,4,13,14,16,52,20,27,29,32) 

 

173. Resuscitarea nounascutului si copilului. 

174. Durerea abdominala la copil. 

175. Criza de astm la copil. 

176. Corp strain traheo-bronsic la copil. 

177. Dispneea sugarului. 

178. Convulsiile la copil. 

179. Deshidratarea sugarului. 

180. Diareea acuta la copil. 

181. Varsaturile la copil. 

182. Moartea subita a sugarului 

183. Meningita acuta la copil. 

 

GERIATRIE (53,2,3,5,15,21,27,29,30,34) 

 

184.Febra la varstnic. 

185. Deshidratarea la varstnic. 

186. Anemia varstnicului. 

187. Confuzia mentala si depresia varstnicului. 

 

AFECTIUNI DATORATE MEDIULUI (1,4,11,22,23,25,27,28,29,56,59) 

 

188.Arsurile.Degeraturile. 



189.Accidente prin electrocutare. 

190.Accidente de submersie. 

191.Accidente prin spanzurare. 

192.Hipotermii accidentale. 

193.Hipertemii accidentale . 

 

MEDICINA IN SITUATII DE CATASTROFA (1,4,6,18,19,22,27,28,29,17) 

 

194.Leziuni prin gaze de lupta. 

195.Leziuni prin arme de foc. 

196.Leziuni in caz de cutremur. 

197.Accidente nucleare. 

 

ASPECTE ADMINISTRATIVE IN MEDICINA DE URGENTA (4,27,29,17) 

 

198. Medicina de urgenta academica (invatamant, cercetare). 

199. Etica profesionala (relatia cu pacientul, relatia cu ceilalti doctori). 

200. Aspectele medico-legale (legile, responsabilitatea, consimtamantul). 

201. Organizarea serviciilor de medicina de urgenta (sisteme de comunicare, vehicule de transport, 

protocoale medicale, administrarea sistemului de urgenta). 

202 .Accidentele colective si catastrofe: aspecte tactice si logistice. 

 

II. - III. DOUA PROBE CLINICE 

 

Cazurile clinice se vor alege din tematica probei scrise. 

 

 

IV. PROBA PRACTICA (întreaga bibliografie) 

 



Consta din urmatoarele proceduri/tehici: 

 

1. Protezarea cailor aeriene 

   - Cricotirotomia - Cunoasterea tehnicii si aplicarea practica pe manechin cadavru; 

   - Menevra Heimlich - Cunoasterea tehnicii si aplicarea practica; 

   - Intubarea 

      - Obturatorul esofagian - Tehnica, indicatii, complicatii si aplicarea practica pe manechin/pacient 

      - Nasotraheala - Tehnica, indicatii, contraindicatii,complicatii , avantaje, dezavantaje si aplicarea practica 

pe manechin/pacient; 

      - Orotraheala - Tehnica, indicatii, contraindicatii,complicatii , avantaje, dezavantaje si aplicarea practica 

pe manechin/pacient; 

      - Inductia anestezica - Tehnica, indicatii, contraindicatii,complicatii , avantaje, dezavantaje si aplicarea 

practica pe manechin/pacient; 

      - Fibrooptica - Tehnica, indicatii, contraindicatii,complicatii , avantaje, dezavantaje si aplicarea practica 

pe manechin/pacient; 

   - Ventilatia mecanica - Tipuri (balon masca, balon tub endotraheal, balon tub traheostomie, ventilator 

mecanic pulmomat pe baza de presiune, ventilator mecanic pe baza de volum). 

   - Ventilatia transtraheala percutanata; 

   - Adjuvantii cailor aeriene. 

2. Anestezia: 

   - Locala; 

   - Regionala, intravenoasa; 

   - Generala de scurta durata; 

   - Blocajul de nerv periferic; 

3. Proceduri de diagnostic: 

   - Punctia lombara; 

   - Introducerea sondei nazogastrice; 

   - Pericardiocenteza; 

   - Lavajul 

   - Anuoscopia; 

   - Toracocenteza; 



   - Tonometria; 

   - Interpretarea electrocardiogramei; 

   - Interpretarea unei radiografii pulmonare, cervicale, abdominale cu contrast, de coloana, de membre, 

craniene, pelviene. 

4. Genital urinar: 

   - Cateterizarea vezicii urinare: 

      - Cateterul Foley, indicatii, contraindicatii, complicatii; 

      - Punctia suprapubiana - Practica pe cadavru sau pacient. 

   - Nasterea: 

      - Nasterea dificila - sub supravegherea specialistior 

      - Nasterea normala - sub supravegherea specialistilor 

      - Cezariana perimortem/in timpul resuscitarii - Tehnica, indicatii, contraindicatii,complicatii . 

5. Cap si gat: 

   - Controlul epistaxisului: 

      - Tamponament anterior; 

      - Tamponament posterior; 

      - Cauterizare - tehnica, indicatii, contraindicatii,complicatii. 

   - Laringoscopia - tehnica, indicatiile, contraindicatiile, complicatiile, etc. 

   - Endoscopia nasofaringeana - sub supraveghere: indicatii contraindicatii, complicatii, etc. 

6. Tehnici hemodinamice: 

   - Insertia cateterelor arteriale -tehnica, indicatii, contraindicatii, complicatii etc. 

7. Proceduri legate de vase: 

   - Accesul venos central -tehnici, indicatii contraindicatii, complicatii, etc.: 

      - Femural; 

      - Jugular; 

      - Subclavicular; 

      - Ombilical; 

      - Prepararea de vena; 

--Linia intraosoasa. 



   - Pantalonul antisoc, aplicare si scoatere -tehnica, indicatii, contraindicati, complicatii, etc.; 

   - Introducerea cateterului de aorta si pulmonara - tehnica, indicatii, contraindicatii, complicatii, etc. 

8. Ortopedie: 

   - Imobilizarea fracturilor si luxatiilor; 

   - Reducerea fracturilor si luxatiilor; 

   - Coloana: 

      - Tehnici de tractiune cervicala; 

      - Tehnici de imoblizare: 

         - Tehnici de punere a splinturilor. 

9.Torace: 

   - Pacingul cardiac: 

      - Cutanat - tehnica, indicatii, contraindicatii, complicatii, etc.; 

      - Transvenos -tehnica, indicatii, contraindicatii, complicatii, etc.; 

   - Defibrilarea - Cardioversia - defibrialarea automata/automatizata (defibrilarea, cardioversia pe 

manechin); 

   - Electrocardiografia; 

   - Pericardiotomia -tehnica, indicatii, contraindicatii, complicatii, etc.si aplicarea practica la cadavru; 

   - Toracotomia - tehnica, indicatii, contraindicatii, complicatii, etc.; 

   - Toracotomia de urgenta - tehnica, indicatii, contraindicatii, complicatii, etc.si aplicarea practica pe 

cadavru 

   - Pleurostomia.. 

10.Alte tehnici: 

   - Monitorizarea End-tidal CO2; 

   - Monitorizarea invaziva; 

   - Lavajul gastric; 

   - Incizia-drenajul; 

   - Insertia tubului intestinal; 

   - Pulsoximetria; 

   - Sutura plagilor, tehnica; 



   - Trepanatia - tehnica, indicatii, contraindicatii, complicatii, etc.si aplicarea pe cadavru; 

   - Masurarea fluxului maxim expirator; 

   - Tromboza hemoroidala - tehnica, indicatii, contraindicatii, complicatii, etc.si aplicarea pe cadavru, in sala 

sau pe pacient; 

   - Indepartarea corpilor straini din caile respiratorii sau globul ocular - cunoasterea tehnicii; 

   - Sedarea pacientului constient; 

   - Descarcerarea pacientului blocat -cunoasterea materialelor, a tehnicii, indicatiile contraindicatiile, 

complicatiile, etc. 

11. Conduita in caz de pacienti multipli. 

12. Precautii universale. 
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TEMATICA 

pentru concursul de ocupare de post 

specialitatea NEUROLOGIE 

 

 

I. PROBA SCRISA 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 

IV. PROBA PRACTICA 

 

 

I. PROBA SCRISA 

 

1. Elemente de neurobiologie in afectiunile nevraxiale (7) 

2. Semiologia sensibilitatii: (4) 

   - Organizarea sensibilitatii corpului - somesterzia 

   - Semiologia analitica a sensibilitatii. 

   - Sindroamele senzitive 

3. Semiologia motilitatii si a reflexelor: (4) 

   - Organizarea generala a sistemelor care controleaza miscarea 

   - Semiologia unitatii motorii 

   - Sindromul piramidal 

   - Semiologia extrapiramidala 

   - Semiologia cerebeloasa 

   - Semiologia reflexelor 

   - Miocloniile 

4. Semiologia nervilor cranieni (1,2) 

   - nervul olfactiv (I) 

   - nervul optic (II) si caile vizuale 

   - motilitatea oculara (III, IV, VI) 



   - nervul trigemen (V) 

   - nervul facial (VI) 

   - nervul vestibular si cohlear (VIII) 

   - nervul glosofaringian (IX) 

   - nervul pneumogastric (X) 

   - nervul spinal (XI) 

   - nervul mare hipoglos (XII) 

5. Semiologia functiilor vegetative: (4) 

   - sistemul nervos autonom 

   - sindroamele hipotalamo-hipofizare 

6. Constienta (1,4) 

   - tulburari de somn si veghe 

   - starile comatoase 

   - mutismul achinetic si sindromul de deaferentare 

   - confuzia, etc. 

7. Functiile nervoase superioare (1,4) 

   - somatognozia 

   - apraxiile 

   - agnoziile 

   - dominanta cerebrala. Afazia 

   - memoria 

8. Epilepsia (1,2,3,8) 

   - clinica 

   - etiologie 

   - fiziopatologie 

   - tratament 

9. Algiile craniene si faciale (1,2,3) 

   - dispozitivul de sensibilitate al fetei si craniului 

   - nevralgia de trigemen 



   - migrena si algiile vasculare ale fetei 

   - algiile craniene si faciale simptomatice 

   - cefaleea 

10. Patologia nervilor periferici (1,2,3) 

   - principalele tipuri anatomo-clinice de neuropatii periferice 

   - leziunile radacinilor, plexurilor si nervilor periferici 

   - polineuropatiile 

   - multinevritele 

   - poliradiculonevritele 

11. Compresiunile lente ale maduvei si mielopatiile vasculare (1,2,3) 

12. Siringomielia si malformatiile atlanto-occipitale (1,2,3) 

13. Scleroza in placi si alte afectiuni demielinizante (1,2,3) 

14. Amiotrofiile spinale progresive. Boala neuronului motor (1,2,3) 

15. Boala Parkinson si sindroamele parkinsoniene (1,2,3) 

16. Bolile ereditare si degenerative (1,2,3) 

17. Sindroamele neurocutanate si alte tulburari de dezvoltare ale sistemului nervos central. Facomatozele 

(1,2,3) 

18. Bolile vasculare cerebrale: (1,2,3) 

   - anatomia si fiziologia circulatiei cerebrale 

   - malformatiile vasculare cerebrale 

   - complicatiile cerebrale ale hipertensiunii arteriale 

   - ischemia cerebrala 

   - hemoragia cerebrala 

   - ictusul lacunar 

   - tromboflebitele cerebrale 

19. Neoplasmele intracraniene (1,2,3) 

20. Traumatismele craniene si ale maduvei spinarii (1,2,3) 

21. Patologia infectioasa si parazitara (1,2,3) 

22. Dementele organice ale adultului (1,2,3) 



23. Encefalopatii infantile (1,2,3) 

24. Manifestari neurologice in tulburari ereditare de metabolism (1,2,3) 

25. Patologia musculara (1,2,3,8) 

26. Manifestari neurologice in boli generale (1,2,3) 

 

 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 

 

Cazurile clinice se vor alege din tematica probei scrise de specialitate. 

 

 

IV. PROBA PRACTICA 

 

1. Examenul fundului de ochi (1) 

2. Examenul lichidului cefalo-rahidian. Punctia lombara si suboccipitala (1) 

3. Explorarea radiologica a canalului rahidian si a continutului sau, maduva spinarii si a radacinii (3,6) 

4. Radiografia simpla de craniu. Examenul radiologic cerebral si medular cu substanta de contrast (5) 

5. Examenul Doppler extracranian (1) 

6. Angiografia sistemului arterial cervico-cerebral (5) 

7. Scintigrafia cerebrala clasica. Notiuni de SPECT si PET (1,5) 

8. Tomografia computerizata cerebrala (1,5) 

9. Pontentialele evocate somestezice (PESS), potentialele evocate vizuale (PEV) si auditive (PEA) (1) 

10. Electroencefalografia. Montajul EEG si interpretarea de rutina (1) 

11. Principalele explorari electromiografice (EMG) si elemente de interpretare (1) 

12. Rezonanta Magnetica Nucleara a structurilor nevraxiale centrale si periferice (1,5,6) 

13. Recunoasterea structurilor creierului, maduvei spinarii, nervului periferic si muschiului striat pe piese 

anatomice 
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TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST SI 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE DE POST 

 IN SPECIALITATEA RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA 

 

I. PROBA SCRISA 

II. PROBA CLINICA 

III. PROBA PRACTICA 

 

I. PROBA SCRISA 

 
1. Radiatia Roentgen: mod de producere ; proprietati fizice , chimice si 

biologice: Actiunea asupra organismului uman. Formarea imaginii 

radiologice ; particularitatile si legile formarii imaginii .Dozarea razelor 

X. 

2. Aparatul Röentgen: parti componente, principii de functionare, tipuri 

particulare dedicate 

3. Protectia in Radioimagistica : principii, modalitati, legislatie. 

Contraindicatii si nonindicatii ale explorarilor radioimagistice. 

4. Prelucrarea materialului fotografic in radioimagistica. Legile fizice si 

chimice ale fotografiei, imaginea latenta .Camera obscura (amplasare, 

conditii, prepararea reactivilor). Filmul radiologic (particularitati de 

fabricatie, tipuri dedicate). Caseta. Ecranele intaritoare. Aprecierea 

calitatii filmelor si a imaginii obtinute, corectarea defectelor. Developare 

automata. Filmul termic. 

5. Alte modalitati de obiectivare a imaginii radiologice. Imaginea 

digitala. Captura, prelucrarea si transmisia . 

6. Substante de contrast utilizate in radioimagistica. Tipuri de substante, 

sfera de utilizare. Incidente, accidente, reactii adeverse si tratamentul lor. 

Contraindicatii de utilizare a substantelor de contrast iodate 

7. Bazele fizice si tehnice ale ultrasonografiei. Ultrasunetele. Aparatul de 

ultrasonografie. (parti componente , principii de functionare). 

Mecanismul de producere al ultrasunetului.. Proprietatile ultrasunetului. 

Transductorul. Metoda Doppler. Artefacte specifice metodei 

8. Bazele fizice si tehnice ale computertomografiei. Principii de 

constructie ale unui aparat CT. Tipuri de aparate. Achizitia de date de 

masura. Reconstructia imaginii. Prelucrarea imaginii. Artefacte specifice 

metodei. 

9. Bazele fizice si tehnice ale Imagisticii prin Rezonanta Magnetica . 

Magnetism. Fenomenul de Rezonanta Magnetica. Fenomenul de relaxare. 

Secvente de baza. Formarea imaginilor RM. Prelucrarea imaginii. 

Artefacte specifice metodei. Indicatii si contraindicatii 

10. Explorarea radioimagistica a plaminului. Tehnici.Aspecte normale. 



Semiologie (sindroamele pulmonare) 

11. Aspectele normale si diagnosticul radioimagistic al malformatiilor 

congenitale si afectiunilor dobindite ale cailor respiratorii superioare ( 

laringe, trahee, bronsii) . Diagnosticul radioimagistic al leziunilor 

traumatice toracice 

12. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor inflamatorii pulmonare acute 

alveolare, interstitiale si bronsice . 

13. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor inflamatorii pulmonare 

cronice. Supuratiile pulmonare. 

14. Diagnosticul radioimagistic al pneumopatiilor difuze cronice, al 

fibrozelor pulmonare, al afectiunilor vasculare si ale tulburarilor de 

ventilatie pulmonara. Boli profesionale pulmonare 

15. Diagnosticul radioimagistic al tuberculozei pulmonare , al micozelor si 

al parazitozelor pulmonare. 

16. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor pulmonare primitive si 

secundare 

17. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor pleurale. 

18. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor peretelui toracic si 

diafragmului. Toracele operat (aspecte normale si complicatii) 

19. Explorarea radio-imagistica a mediastinului. Tehnici de examinare. 

Aspecte normale. Variante anatomice. Semiologia afectiunilor 

mediastinale. 

20. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor mediastinului. 

21. Explorarea radioimagistica a segmentului intratoracic al aparatului 

cardio-vascular. Tehnici de examinare. Aspecte normale. Semiologie. 

22. Diagnosticul radioimagistic al modificarilor de volum si configuratie ale 

cordului. 

23. Diagnosticul radioimagistic al valvulopatiilor . 

24. Diagnosticul radioimagistic al cardipatiilor congenitale 

25. Diagnosticul radioimagistic al bolilor aortei si arterei pulmonare 

26. Diagnosticul radioimagistic al bolilor pericardului 

27. Explorarea radioimagistica a vaselor arteriale , venoase si limfatice 

periferice . Tehnica. Aspecte normale. Principalele afectiuni congenitale 

si dobindite. 

28. Explorarea radioimagistica a orofaringelui si esofagului. Tehnici. 

Aspecte normale.Afectiuni congenitale si dobindite. Aspecte 

postoperatorii 

29. Explorarea radioimagistica a stomacului. Tehnici. Aspecte normale. 

Semiologia modificarilor morfologice si functionale . Anomalii 

congenitale.Modificari de forma si pozitie. Leziuni parietale difuze. 

30. Diagnosticul radioimagistic al ulcerelor si ulceratiilor stomacului 

31. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor gastrice. Stomac 

operat(aspecte normale si complicatii) 

32. Explorarea radioimagistica a duodenului. Tehnici. Aspecte normale. 



Semiologie.Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor congenitale si 

dobindite. Aspecte postoperatorii. 

33. Explorarea radioimagistica a intestinului subtire. Tehnici. Aspecte 

normale. Diagnosticul afectiunilor congenitale si dobindite. 

34. Explorarea radioimagistica a colonului. Tehnici. Aspecte normale. 

Diagnosticul afectiunilor congenitale si inflamatorii. 

35. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor colonului. Colon operat 

(aspecte normale si complicatii). 

36. Diagnosticul radioimagistic al urgentelor medicochirurgicale ale 

tubului digestiv. 

37. Explorarea radioimagistica a ficatului. Tehnici. Aspecte normale. 

Semiologie. 

38. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor difuze parenchimatoase si 

vasculare ale ficatului. 

39. Diagnosticul radioimagistic al leziunilor hepatice focale . Modificari 

postoperatorii. 

40. Explorarea radioimagistica a cailor biliare. Tehnici. Aspecte normale. 

Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor cailor biliare si colecistului. 

Aspecte postoperatorii 

41. Explorarea radioimagistica a pancreasului . Tehnici. Aspecte normale . 

Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor inflamatorii , acute si cronice , 

degenerative si traumatice. 

42. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor pancreatice . Complicatii si 

aspecte postoperatorii (normale si complicatii) 

43. Explorarea radioimagistica a splinei. Tehnici . Aspecte 

normale.Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor congenitale si 

dobindite : traumatice, inflamatorii, vasculare si tumorale. 

44. Explorarea radioimagistica a retroperitoneului median . Tehnici . 

Aspecte normale. Diagnostic radioimagistic al afectiunilor ganglionilor , 

vaselor sanguine si tesuturilor de impachetare. 

45. Explorarea radioimagistica a aparatului urinar (rinichi, uretere, vezica 

urinara, uretra, vase arteriale, venoase si limfatice). Tehnici. Aspecte 

normale. Variante anatomice si malformatii congenitale la adulti. 

46. Diagnosticul radioimagistic al sindromului obstructiv urinar si litiazei 

aparatului urinar. 

47. Diagnosticul radioimagistic al traumatismelor si al afectiunilor 

inflamatorii ale aparatului urinar. 

48. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor aparatului urinar superior 

(rinichi, bazinet, uretere) 

49. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor aparatului uro-genital inferior 

(vezica urinara, vezicule seminale, prostata, uretra) 

50. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor vasculare ale aparatului 

urinar. Transplantul renal , aspecte radioimagistice normale si 

complicatii. 



51. Explorarea radioimagistica a principalelor glande endocrine (epifiza, 

tiroida, paratiroide, suprarenale). Tehnici. Aspecte normale. Diagnosticul 

radioimagistic al afectiunilor congenitale si dobindite 

52. Explorearea radiimagistica a sistemului osteo-articular. Tehnici. Aspecte 

normale. Semiologia leziunilor elementare. 

53. Diagnosticul radioimagistic al traumatismelor osteo-articulare 

54. Diagnosticul radioimagistic al osteoartritelor infectioase(artrite acute, 

osteomielita, tuberculoza , sifilis) ; 

55. Diagnosticul radioimagistic al osteo- atrtropatiilor inflamatorii 

(colagenoze, spondilartropatii) metabolice, endocrine, toxice, 

degenerative(artroze) 

56. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor osoase benigne si maligne; a 

afectarii osoase in patologia sistemului limfo reticular si hematopoetic 

57. Diagnosticul radioimagistic al osteonecrozelor si distrofiilor osoase 

58. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor tesuturilor moi ale aparatului 

locomotor (netumorale si tumorale) 

59. Explorarea radioimagistica a sistemului nervos central si a maduvei 

spinarii . Tehnici. Aspecte normale. Semiologie. 

60. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor vasculare cerebrale 

congenitale si dobindite 

61. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor cerebrale. Semne generale. 

Particularitati dupa localizare, tip tumoral si evolutie. 

62. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor tumorale si netumorale 

vertebro medulare. 

63. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor inflamatorii, infectioase si 

degenerative ale sistemului nervos central. 

64. Explorarea radioimagistica a hipofizei, regiunii selare si paraselare . 

Tehnici. Aspecte normale. Afectiuni tumorale si netumorale. 

65. Explorarea radioimagistica in urgentele neurologice si 

neurochirurgicale . Indicatii. Nonindicatii. Contraindicatii. Limite. 

Protocoale de explorare. 

66. Explorarea radioimagistica a viscerocraniului, a regiunii cervicale si a 

osului temporal. Principii de diagnostic radioimagistic in afectiunile 

regiunii buco-maxilo-faciale si in ORL. 

67. Explorarea radioimagistica a regiunii oculo-orbitare. Tehnici. 

Semiologie. Algoritm de investigatie. Indicatiile si limitele explorarii. 

68. Explorarea radioimagistica a glandei mamare. Tehnici. Indicatii si 

limite. Aspecte normale. Semiologie. Diagnosticul pozitiv si diferential al 

principalelor afectiuni ale sanului. 

69. Examenul ecografic in obstetrica. Diagnosticul pozitiv al sarcinii 

normale. Sarcina ectopica. Aspecte normale si patologice ale placentei 

70. Explorarea radioimagistica in ginecologie. Tehnici de explorare. 

Aspecte normale. Anomalii congenitale .Diagnosticul radioimagistic al 

afectiunilor uterine si ovaraiene. Leziuni de vecinatate 



71. Examenul ecografic al testiculului. Aspecte normale. Principalele 

afectiuni ale testiculului si scrotului. 

72. Aspecte radioimagistice normale particulare copilului : torace , 

abdomen, vase, oase si sistem nervos central 

73. Explorarea radioimagistica a afectiunilor pulmonare specifice copilului 

74. Explorarea radioimagistica a afectiunilor tubului digestiv, ficatului, 

cailor biliare si pancreasului particulare copilului 

75. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor osteoarticulare specifice 

copilului 

76. Explorarea radioimagistica a afectiunilor aparatului urogenital la copil 

77. Explorarea radioimagistica a afectiunilor sistemului nervos central si a 

maduvei spinarii la copil 

78. Notiuni de radiologie interventionala arteriala 

79. Notiuni de radiologie interventionala nonarteriala 

 

II. PROBA CLINICA 

 
Proba consta din examinarea si interpretarea imaginii radiologice din cadrul 

afectiunilor cuprinse in tematica probei scrise. 

 

III.PROBA PRACTICA 

 
Proba consta din efectuarea unui examen radiologic din tematica probei 

scrise. 
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TEMATICA 

pentru concursul de ocupare de post 

specialitatea PNEUMOLOGIE 

 

 

I. PROBA SCRISA 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 

IV. PROBA PRACTICA 

 

 

I. PROBA SCRISA 

 

1. Anatomia si fiziologia aparatului respirator. (13,9) 

2. Fiziologia si fiziopatologia respiratiei.(6,9) 

3. Raspunsul imun la nivelul aparatului respirator (mecanisme imune, celule, mediatori).(3,9) 

4. Diagnosticul bacteriologic in clinica infectiilor respiratorii netuberculoase.(9,11) 

5. Insuficienta respiratorie acuta si cronica.(7,9) 

6. Astmul bronsic.(7,9,17) 

7. Bronhopneumopatia cronica obstructiva.(7,9,16) 

8. Pneumopatiile interstitiale si fibrozele pulmonare difuze.(7,9) 

9. Patologia congenitala pulmonara.(9) 

10. Sarcoidoza.(7,9) 

11. Infectii respiratorii acute.(7,9,11) 

12. Bronsiectaziile. (7,9) 

13. Abcesul pulmonar. (7,9) 

14. Patologia micotica pulmonara.(9) 

15. Parazitoze cu determinare pulmonara.(9) 

16. Epidemiologia tuberculozei.(5,7,15) 

17. Patogenia tuberculozei. (7,9) 



18. Tuberculoza primara si complicatiile ei. (7,9) 

19. Tuberculoza secundara. (7,9) 

20. Asociatii agravante ale tuberculozei cu alte afectiuni sau stari fiziologice. (7,9) 

21. Tuberculoza si infectia cu HIV. (7,9) 

22. Tratamentul tuberculozei (principii, medicamente, tehnica, regimuri). (7,10,15) 

23. Masuri de lupta antituberculoasa, programe, organizare, evaluare. (7,15) 

24. Patologia respiratorie la imunodeprimati. (7,9) 

25. Micobacteriozele pulmonare. (7,9) 

26. Tumori pulmonare benigne. (7,9) 

27. Tumori pulmonare maligne (primitive si secundare). (7,9) 

28. Patologia mediastinala. (7,9) 

29. Cordul pulmonar. (8,9) 

30. Hipertensiunea arteriala pulmonara. (8,9) 

31. Edeme pulmonare. (8,9) 

32. Patologia trombo-embolica pulmonara. (8,9) 

33. Sindromul de detresa respiratorie acuta. (7,9) 

34. Sindromul apneei in somn.(7) 

35. Patologia pleurala.(7,9,12) 

36. Determinari pulmonare in colagenoze si alte boli sistemice.(7,9) 

37. Patologia pulmonara cu caracter profesional.(7,9) 

 

 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 

 

Probele clinice se vor sustine din tematica probei scrise. 

 

 

IV. PROBA PRACTICA 

 



A) Explorari 

 

1. Evaluarea epidemiologica in pneumologie.(5) 

2. Examenul bacteriologic microscopic in patologia respiratorie - indicatii, tehnica, interpretare (4,11) 

3. Examenul microscopic prin culturi in patologia respiratorie - indicatii, tehnica, interpretare (4,11) 

4. Testarea sensibilitatii bacteriene in patologia respiratorie - indicatii si interpretare.(4,10,11) 

5. Investigatia radiologica clasica - indicatii si interpretare.(1,2) 

6. Testul tuberculinic - indicatii, tehnica, interpretare (7) 

7. Examenul tomodensitometric si rezonanta magnetica nucleara in patologia toracica - indicatii si 

interpretare. (9) 

8. Examenul bronhografic, scintigrafia pulmonara si angiografia de contrast - indicatii si interpretare.(9) 

9. Toracenteza - indicatii, tehnica, interpretare (9,12) 

10. Investigatii bioptice si citologice in patologia respiratorie. (9) 

11. Investigatia functionala ventilatorie - indicatii si interpretare. (6) 

12. Investigatia si interventii endoscopice in patologia respiratorie - indicatii, tehnica, interpretare (14) 

13. Tehnici de asistare si resuscitare respiratorie. (9) 

14. Electrocardiograma - interpretare buletine. (8,9) 

 

 

B) Epidemiologia si combaterea tuberculozei (15) 

 

1. Sistemul informational de inregistrare si evaluare a procesului epidemiologic al tuberculozei. Organizarea 

fisierului de tuberculoza. 

2. Indicatorii epidemiometrici si interpretarea lor. 

3. Interpretarea datelor statistice ale endemiei TBC dintr-un teritoriu cunoscut. 

4. Evaluarea actiunilor de lupta anti-TBC. Indici de eficienta, metodologia evaluarii. 

5. Organizarea investigatiei bacteriologice si evaluarea ei. 

6. Organizarea si controlul chimioterapiei ca masura de lupta anti-TBC. 

7. Ancheta epidemiologica de filiatiune si masurile de lupta in focarul TBC. 



8. Organizarea si functionarea Dispensarului de Pneumoftiziologie. 

9. Sarcinile circumscriptiei sanitare in lupta anti-TBC si relatiile cu reteaua de specialitate. 

10. Criterii de apreciere a capacitatii de munca si indicatii de reincadrare a bolnavilor TBC recuperati. 

Colaborarea cu C.M.E.C.M. 

11. Educatia sanitara si motivatia in cadrul luptei anti-TBC. 

12. Evaluarea eficientei (sau masurilor) unui Program de Control al Tuberculozei. 

13. Organizarea si evaluarea chimioterapiei ca masura principala de control al tuberculozei intr-un teritoriu. 

14. Masuri de profilaxie recomandate in controlul tuberculozei dintr-un teritoriu 

15. Obiectivele si strategia unui Program de Control al Tuberculozei. 
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