UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
"IULIU HAŢIEGANU" CLUJ-NAPOCA
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTUIRLOR DE
ASISTENT UNIVERSITAR PE DURATĂ DETERMINATĂ. ETAPA I, 2020 - 2021
FACULTATEA DE MEDICINĂ
Departamentul nr. 1 – Științe Morfologice – Disciplina Anatomie patologică
Asistent universitar, poziția 56
Tematica pentru proba scrisă:
1.Leziuni hemodinamice, (edem, hiperemie si congestie, hemoragie, hemostaza
sitromboza, embolism, infarct, soc)
2. Inflamatia – generalitati
3. Inflamatia acuta
4. Inflamatia cronica granulomatoasa
5. Procese de vindecare: regenerarea si reparareaconjunctiva
6. Boli ale sistemului imun (lupus eritematos, poliartrita reumatoida,
sclerodermie,sindrom Sjogren) sindrom de deficienta comuna I si II. Amiloidoza.
7. Patologia de transplant si SIDA
8. Tulburari metabolice adaptative (atrofie, hipertrofie, hiperplazie si metaplazie)
9. Acumulari intracelulare ale tulburarilor de metabolism (protidic, glucidic,
lipidic,pigmenti, substante minerale)
10. Agresiuni celulare reversibile si ireversibile. Necroza si apoptoza.
11. Boli genetice: Boli asociate cu defecte ale proteinelor structurale: sindrom
Marfan,sindrom Ehlers-Danlos. Boli asociate cu defecte în proteine receptor: hiper
colesterolemia familială. Boli asociate cu defecte enzimatice: boli de
stocajlizozomal, boala Gaucher,boala Niemann-Pick tip A şi B, boala Tay-Sachs,
mucopolizaharidoze, glicogenoze. Boli asociate cu defecte ale proteinelor ce reglează
creşterea celulară: neurofibromatoza tip 1şi 2.
12. Neoplazii: generalităţi (etiopatogeneză, evenimentegnetice, clasificări,
gradare,stadializare, markeritumorali, macroscopie, microscopie, extindere, efecte
locale şisistemice).
13. Tumori de parti moi: (tumorifibrohistiocitare, tumorialeţesutuluiadipos,
aleţesutuluimuscularnetedşistriat, tumorivasculare)
14. Patologie netumorala osoasa.
15. Patologie tumorala osoasa.
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16. Patologie tumorală cutanată (carcinombazocelular, carcinomspinocelular,
nevinevocelulari, melanommalign)
17. Malformatii congenital cardiace
18. Cardiopatia ischemică acută şi cronică. Modificările cordului în hipertensiunea
arterială sistemică.
19. Valvulopatii
20. Reumatismul cardiac acut şi cronic.
21. Endocardite.
22. Cardiomiopatii primare (dilatativă, hipertrofică, restrictivă) şi secundare. Miocardite.
23. Patologia pericardului: lichide patologice pericardice
24. Ateroscleroza. Modificările morfologice vasculare în hipertensiune.
25. Vasculite.
26. Patologia venelor
27. Patologia căilor respiratorii: rinofaringite, laringite, traheiteşibronşite.
28. Atelectazia. Bronho pneumopatia cronică obstructivă.
29. Infecţii pulmonare: Pneumonia lobară. Bronhopneumonia. Pneumoniile
interstiţiale(pneumonia atipică primară). Bronhopneumonia de aspiraţie. Abcesele
pulmonare.
30. Tuberculoza pulmonară: tuberculoza pulmonară primară, tuberculoza
pulmonarăsecundară, tuberculoza pulmonară progresivă.
31. Pneumonia la bolnavii imunocompromişi.
32. Boli interstiţiale difuze: pneumoconioze (pneumoconioze la lucrătorii în minele de
cărbune, silicoza, berilioza), sarcoidoza, fibroza pulmonară idiopatică.
33.Tumorile bronho-pulmonare: carcinom bronhogenic, sindroame
paraneoplazice,carcinom bronhiolo-alveolar, tumori neuroendocrine, metastaze
pulmonare.
34. Patologia pleurei: revărsatele pleurale inflamatoriişiacumulări de
lichidepatologiceîncavitateapleurală. Pneumotorax. Tumori pleurale
primareşisecundare
35. Patologia tumorala si netumorala a cavitatiibucale, glandelorsalivare si faringelui
36. Patologia esofagului: anomaliicongenitale, esofagiteşitumori.
37. Gastrite acute şi cronice.
38. Ulcerul gastro-duodenal.
39 Patologiet umorala gastrica.
40. Anomalii congenitale intestinului subţire şi colonului.
41. Patologie inflamatorie intestin subţireşi colon ( Diverticuloza.
Enterocoliteinfecţioaseşineinfecţioase. Sindroame de malabsorbţie.
Boliinflamatoriicroniceidiopatice: boalaCrohn, rectocolitaulcero-hemoragică.
Afecţiuni intestinale vasculare.
42. Patologie tumorala intestin subţireşi colon.
43. Hepatite acute şi cronice
44. Ciroze hepatice
45. Patologie tumorala hepatica.
46. Patologia colecistului si cailorbiliareextrahepatice.
47. Patologia pancreasului exocrin: fibrozachistica, pancreatitaacuta si cronica. Tumori
benigne si maligne.
48. Anomalii congenitale ale aparatului urinar
49. Nefropatii glomerulare
50. Nefropatii tubulo-interstitiale
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51. Patologia tumorala renala.
52. Patologia vezicii urinare si a cailorurinare.
53. Leucemii acute si cronice
54. Patologia ganglionilor limfatici: limfadenitelenespecifice acute şicronice.
55. Limfoame şi leucemii ale limfocitului B
56. Limfoame şi leucemii ale limfocitului T şi NK
57. Limfomul Hodgkin.
58. Patologia mediastinului.
59. Malformatii ale aparatului genital masculin. Orhiepididimite acute si cronice.
60. Patologia tumorala a testiculului.
61. Patologia tumorala a prostatei.
62. Dezvoltarea embriologică şi histologia aparatului genital feminin
63.Malformaţiile aparatului genital feminin
64.Patologia vulvei si vaginului
65.Patologia netumorala si tumorala a cervixului uterin
66.Boala inflamatorie pelvină: inflamaţia gonococică, infecţii puerperale, tuberculoza
67.Hiperplaziile endometrului
68.Tumorile corpului uterin
69.Patologia salpingelui si a ligamentului larg
70.Tumorile ovarului
71.Boala trofoblastica gestationala
72.Examenul macroscopic si histologia placentei normale
73.Anomalii placentare, inflamatii si tumori
74.Citologia cervico-vaginală
75 Patologia netumorala a glandei mamare
76.Tumori mamare benigne si maligne
77. Patologie tiroidiană netumorală
78.Patologie tiroidiană tumorală
79. Patologia glandei CSR.
80. Patologia MSR.
81. Patologia pancreasului endocrin: modificari morfologice in diabetul zaharat tip I si II;
tumori: insulinom, gastrinom
82. Malformatiile SNC
83. Bolilevasculare ale SNC
84. Inflamatiile SNC si meningelui
85. Tumorile SNC si meningelui
86. Patologia netumorala a sistemului nervos periferic
87. Patologia tumorala a sistemului nervos periferic
88. Legislaţia română privind Anatomia Patologică
89. Principii de tehnică cito - histopatologică: fixare, includere, coloraţi
Proba scrisă va fi redacțională, cu 10 subiecte.
Bibliografie:
1. Kumar V, Abbas A, Robbins patologie : Bazele morfologice si fiziopatologice ale
bolilor, ed a 9-a,Elsevier,2015.
2. Kumar V, Fausto N, Abbas A, Robbins&CotranPathologicBasis of Disease,
10thed,Elsevier,2020
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Departamentul nr. 1 – Științe Morfologice – Disciplina Histologie
Asistent universitar, pozițiile 89 și 90
Tematica:
1. Ţesuturi epiteliale de acoperire
2. Ţesuturi epiteliale glandulare
3. Ţesuturi conjunctive
- celulele
- substanţa fundamentală
- fibre
- clasificarea ţesuturilor conjunctive.
4. Tipuri de ţesuturi conjunctive:
- ţesuturi conjunctive embrionare
- ţesuturi conjunctive propriu zise (ţesut conjunctiv lax, ţesuturi
conjunctive dense ordonate şi neordonate)
- ţesuturi conjunctive specializate (reticular, adipos)
5. Ţesutul cartilaginos
6. Ţesutul osos
7. Ţesuturi musculare
- striat scheletal
- striat cardiac
- neted
- regenerarea ţesuturilor musculare
8. Sistemul circulator
- structura generală a vaselor
- artere –arteriole- capilare
- vene, inima
- vase limfatice
9. Sistemul tisular hemo –imun. Definiţie. Măduva roşie hematogenă
10. Hematopoeza: Granulocitopoeza, eritropoeza, trombocitopoieza, limfocitopoieza,
monocitopoieza
11. Sistemul limfoid: Ţesutul limfoid- structură celulară, organizare, compartimente.
Limfoganglionul, splina, timusul
12. Ţesutul nervos: Neuronul, sinapse, nevroglia
13. Sistemul nervos: Substanţa cenuşie, albă , meningele, cerebel, creier, măduva spinării,
bariera hematoencefalică, plexuri coroide
14. Sistemul digestiv: Cavitatea orală: limba, buzele, dintele, dezvoltarea dintelui. Planul
general de organizare a tubului digestiv. Esofag. Stomac. Intestin subţire. Colon.
Apendice.
15. Glande anexate tubului digestiv: Glande salivare: parotida, submandibulară,
sublinguală, pancreas, ficat
16. Sistemul respirator: Căile respiratorii extra şi intrapulmonare, traheea, arborele
bronşic: bronhii, bronhiole, alveole, bariera alveolo – capilară. Plamânul.
17. Sistemul urinar: Rinichiul – organizarea generală a parenchimului- nefronul; sistemul
de ducte excretoare al rinichiului intra şi extrarenale: vascularizaţia renală
18. Sistemul endocrin: Hipofiza, tiroida, suprarenalele, epifiza, paratiroide
19. Sistemul genital masculin: testiculul, căile intratesticulare şi extratesticulare. Prostata
20. Aparatul genital feminin I: Ovarul, foliculii ovarieni, ovulaţia, corpul galben, stroma
ovarului. Trompa uterină. Uterul – ciclul utero-ovarian şi corelaţii endocrine
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21. Aparatul genital feminin II: Dezvoltarea placentei şi structura histologică a placentei.
Glanda mamară – în repaus şi în lactaţie
22. Organe de simţ I: Tegumentul, glande anexe
23. Organe de simţ II: Corneea, retina, organul lui Corti
Bibliografie:
1. Gartner LP, Hiatt JL. Color Text Book of Histology. WB Saunders Company; 2009.
2. Henrikson Ray, Histology. Willians and Wilkins 1998.
3. Junqueira LC, Carneiro J. Basic Histology. Text and Atlas, 10th edition. Lange Medical
Books;Mc. Graw-Hill Medical Publishing Division; 2003.
4. Ross MH, Kaye GJ, Pawlina W. Histology a Text and Atlas, 4th edition, Lipincott
Williams & Wilkins. 2006.
5. Carmen Mihaela Mihu, Maria Crisan, Alina Sovrea, Mariana Marginean. Histologie
Generala Vol.I. Ed. Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, 2006
6. Mihu Carmen, Şovrea Alina, Crişan Maria, Mărginean Mariana, Melincovici Carmen,
Boşca Bianca, Constantin Anne-Maria. Histologie vol. II., Ed. Medicală Universitară,
„Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2012
7. Carmen Mihaela Mihu, Maria Crişan, Alina Şovrea, Mariana Mărginean, Carmen
Melincovici, Bianca Boşca, Sergiu Şuşman, Anne- Marie Constantin, Andrei Coneac,
Ioana Moldovan, Mihaela Marina. Histologie. Caiet pentru lucrări practice I. Editura
Colorama, Cluj- Napoca 2014.
8. Coordonator: Carmen Mihaela Mihu. Autori: Maria Crişan, Alina Şovrea, Mariana
Mărginean, Carmen Melincovici, Bianca Boşca, Sergiu Şuşman, Anne- Marie Constantin,
Andrei Coneac, Ioana Moldovan, Mihaela Marina. Histologie. Caiet pentru lucrări practice
II. 143 pag, Editura Colorama, Cluj- Napoca 2015. ISBN 978-606-93807-2-7
Departamentul nr. 2 – Științe Funcţionale – Farmacologie, toxicologie și farmacologie
clinică
Asistent universitar, pozițiile 74 și 75
Tematica
1. Farmacodinamia generală
2. Farmacocinetica generală
3. Farmacotoxicologia generală
4. Medicamentele în timpul sarcinii și alăptării
5. Medicamentele la vârstnici
6. Legislația și reglementările în domeniul medicamentului
7. Prescrierea rațională a medicamentelor
8. Sistemul colinergic
9. Sistemul adrenergic
10. Anestezicele generale
11. Anestezicele locale
12. Sedative – hipnotice
13. Stimulantele psihomotorii
14. Antipsihoticele
15. Medicația bolii Alzheimer
16. Nootropele
17. Antidepresivele
18. Antimaniacalele
19. Stabilizatoarele dispoziției
20. Anxioliticele
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21. Antiparkinsonienele
22. Anticonvulsivantele
23. Miorelaxantele nervos centrale
24. Analgezicele opioide și antagoniștii
25. Aspectele generale ale toxicomaniei și dependenței
26. Influențarea sistemului eicosanoid
27. Histamina și antihistaminicele
28. Influențarea altor sisteme autacoide: serotonina, kininele, angiotensina, monoxidul de
azot, endotelina
29. Glucocorticoizii și mineralcorticoizii
30. Hormonii tiroidieni și antitiroidienele
31. Insulina, antidiabeticele orale, glucagonul
32. Somatotropina, somatostatina, prolactina și bromocriptina
33. Hormonii sexuali
34. Substanţele anabolizante
35. Calciul şi fosfaţii
36. Reglatorii homeostaziei minerale osoase
37. Medicația osteoporozei
38. Digitalicele și alte ionotrop pozitive
39. Vasodilatatoarele în tratamentul insuficienței cardiace
40. Antiaritmicele
41. Antianginoasele
42. Antihipertensivele
43. Medicația vasoactivă
44. Diureticele
45. Antidiureticele
46. Antiastmaticele
47. Antitusivele, expectorantele și surfactantul
48. Antiulceroasele
49. Substituenții și stimulantele secrețiilor digestive
50. Prokineticele
51. Antispasticele
52. Antivomitivele
53. Antidiareicele
54. Laxativele și purgativele
55. Medicația bolii Crohn și restocolitei ulcerohemoragice
56. Antianemicele
57. Factorii de creștere hematopoietici
58. Antitromboticele
59. Hemostaticele
60. Hipolipemiantele
61. Ocitocitele
62. Tocoliticele
63. Medicația disfuncției erectile
64. Contraceptivele hormonale sistemice
65. Analgezicele, antipireticele și antiinflamatoarele nesteroidiene
66. Medicamentele cu acțiune specifică în poliartrita reumatoidă
67. Medicația antigutoasă
68. Chimioterapicele antimicrobiene
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69. Chimioterapicele antivirale
70. Chimioterapicele antifungice
71. Chimioterapicele antiparazitare
72. Chimioterapicele anticanceroase și imunosupresivele
Bibliografie
1. Anca Dana Buzoianu – sub redactia – Farmacologie – vol.1. Ed. Med. Univ. „Iuliu
Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2017.
2. Anca Dana Buzoianu – Farmacologie - curs pentru studenții anul IV. Ed. Med. Univ.
„Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2015.
3. Anca Dana Buzoianu – Farmacologie clinică curs pentru studenții anul V. Ed. Med.
Univ. „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2016.
4. Fulga I. Farmacologie. Ed. Medicală, București 2006.
Buzoianu AD. Farmacologie, vol I. Ed. Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, ClujNapoca, 2002.
Departamentul nr. 2 – Științe Funcţionale – Fiziologie
Asistent universitar, poziția 81
Tematica pentru proba scrisă:
I. Homeostazia mediului intern. Apa si compartimentele lichidiene
II. Mecanisme de transport prin membrane
1. Tipuri de transport prin membrane
2. Transportul pasiv
3. Transportul activ
4. Transportul macromoleculelor
III. Fiziologia aparatului respirator
1. Rolul funcţional al căilor respiratorii superioare
2. Bronhomotricitatea
3. Ventilaţia pulmonară
4. Schimburile gazoase alveolo-capilare
5. Transportul sanguin al gazelor respiratorii
6. Reglarea nervoasă şi umorală a respiraţiei
IV. Ţesuturiexcitabile
1. Neuronul
2. Proprietăţile neuronului
3. Sinapsa
4. Actul reflex
5. Sistemul muscular: joncţiunea neuromusculară, mecanismul molecular al contracţiei
musculare striate, manifestări ce însoţesc contracţia musculară, structura muşchiului
neted, mecanismul molecular al contracţiei musculare netede.
V. Fiziologia digestiei
1. Digestia bucală: secreţia salivară, masticaţia, deglutiţia. Secreţia şi motilitatea
esofagiană. Reglarea secreţiei salivare şi a fenomenelor motorii din aceste segmente
digestive.
2. Digestia gastrică: secreţia si motilitatea gastrică. Reglarea neuro-umorală a
fenomenelor secretorii motorii gastrice. Explorare funcţională gastrică.
3. Secreţia exocrină a pancreasului: mecanisme de producere, compoziţie; roluri;
reglare;
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5. Secreţia biliară: mecanisme de producere, compoziţie; bila hepatică/bila veziculară;
rolul şi semnificaţia principalelor componente; acizii biliari; pigmenţii biliari; reglare
(factori coleretici şi anti-coleretici).
6. Digestia intestinală: secreţia intestinală şi motilitatea intestinului subţire, mecanisme
de reglare neuro-umorală.
7. Digestia la nivelul intestinului gros: secreţie, floră bacteriană - acţiunile
microorganismelor prezente la acest nivel, motilitate. Reglarea neuro-umorală.
8. Absorbţia în tractul digestiv: mecanisme, particularităţi.
VI. Fiziologia sangelui
1. Funcţiile sângelui. Volemia.
2. Eritrocitele, eritropoieza.
3. Grupele sanguine. Transfuzia. Sistemul OAB. Sistemul Rh. Accidentele
posttransfuzionale.
4. Leucocitele.
5. Imunitatea.
6. Plachetele sanguine.
7. Hemostaza şi coagularea sângelui.
8. Fibrinoliza.
VII. Fiziologia aparatului cardiac:
1. Proprietăţile miocardului.
2. Ciclul cardiac. Manifestări periferice ale activităţii inimii. Fonocardiograma.
Fenomenele electrice ale activităţii cardiace. Electrocardiograma.
3. Reglarea performanţei cardiace prin mecanisme intrinseci şi extrinseci.
VIII. Hemodinamica:
1. Hemodinamica. Proprietăţile fiziologice ale sistemului vascular. Presiunea arterială.
Reglarea neuro-umorală a presiunii arteriale. Pulsul arterial.
2. Circulaţia capilară - particularităţi morfo-funcţionale. Schimburile capilare, factorii
care intervin în schimburile capilare. Mecanismele reglatorii locale. Caracteristicile
morfo-funcţionale ale sectorului venos. Circulaţia limfatică.
4. Reglarea neuro-umorală a activităţii vaselor.
IX.
Fiziologia excreţiei renale:
1. Funcţiile rinichiului în menţinerea homeostaziei. Mecanismele formării urinii.
Filtrarea glomerulară. Principiul clearance. Feed- back-ul tubulo-glomerular.
2. Reabsorbţia şi secreţia tubulară.
3. Micţiunea.
X. Fiziologia sistemului nervos:
1.Somestezia: caracterizare, clasificarea somesteziei.
2. Proiecţiile corticale ale somesteziei (ariile corticale ale somesteziei): caracteristicile
proiecţiei corticale ale somesteziei, aria somestezică primară, aria somestezică
secundară.
3. Durerea: reacţiile care însoţesc durerea, receptorii durerii, stimularea
algoreceptorilor, clasificarea durerii. Durerea cutanată. Mâncărimea şi gâdilarea.
Durerea profundă. Durerea viscerală. Durerea raportată. Inhibiţia durerii.
4. Reflexele: actul reflex, clasificarea reflexelor, arcul reflex. Reflexele somatice
medulare: reflexele miotatice, reflexele de flexiune.
5. Şocul spinal.
6. Controlul cortical al motricităţii: aria motorie primară, aria premotorie (secundară),
aria motorie suplimentară. Căile piramidale. Căile extrapiramidale.
7. Talamusul: funcţiile talamusului.
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8. Cerebelul: structură, funcţiile cerebelului.
9. Sistemul nervos vegetativ: structura sistemului nervos vegetativ, mediatorii
sistemului nervos vegetativ, funcţiile sistemului nervos vegetativ.
10. Termoreglarea: temperatura corpului, valorile normale ale temperaturii corpului,
variaţiile fiziologice ale temperaturii centrale. Balanţa termică: termogeneza, termoliza.
Reglarea nervoasă a temperaturii corpului: centrii termoreglatori. Adaptarea
organismului la cald. Adaptarea organismului la temperaturi scăzute.
XI.Fiziologia glandelor endocrine:
1. Mecanisme de acţiune ale hormonilor; reglarea secreţiei hormonale.
2. Fiziologia glandei hipofize.
3. Fiziologia glandei tiroide.
4. Fiziologia glandelor paratiroide.
5. Fiziologia glandelor suprarenale.
6. Fiziologia pancreasului endocrin.
7. Fiziologia gonadelor.
Bibliografie :
1. Coord. Remus Orăsan, Autori: Simedrea Ramona, Lavinia Sabău, Teodora Mocan, Iulia
Roman „Compendiu de fiziologie musculară, digestivă, respiratorie și renală”, Ed.
Medicală Universitară Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, 2017, ISBN 978-973-693-759-0.
2. Filip A., Clichici S., Noțiuni fundamentale de fiziologie clinică, Ed. Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca, 2014.
3. W.F. Boron, E.L. Boulpaep, Coord în limba română Leon G. Zăgrean, Ediția a-3-a
„Fiziologie Medicală”, Ed. Hipocrate, 2017
6. Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology, Elsevier, 2020
Tematica pentru proba practică :

1. Explorarea funcţională a ventilaţiei pulmonare: spirometrie.
2. Termolabilitatea amilazei salivare. Dozarea amilazei salivare.
3. Identificarea mucinei şi electroliţilor salivari. Reacţia salivei. Examenul microscopic al
salivei. Evidenţierea cationilor de calciu din salivă.
4. Explorarea secreţiei gastrice: dozarea acidităţii libere şi totale. Aprecierea acidităţii
gastrice în mEq HCl. Identificarea HCl liber din sucul gastric. Identificarea acidului
lactic din sucul gastric. Identificarea labfermentului. Demonstrarea degradării
enzimatice a proteinelor din sucul gastric. Raţia alimentară.
5. Spectroscopia sângelui. Dozarea hemoglobinei. Identificarea hemoglobinei.
6. Numărarea hematiilor. Numărarea reticulocitelor
7. Viteza de sedimentare a hematiilor. Densitatea sângelui şi a plasmei. Dozarea
bicarbonatului standard.
8. Rezistenţa globulară. Influenţa presiunii osmotice asupra volumului eritrocitar.
9. Numărarea trombocitelor. Testul garoului. Timpul de coagulare. Timpul de sângerare.
Timpul Quick.
10. Numărarea leucocitelor. Tabloul leucocitar.
11. Grupele sanguine din sistemul OAB. Factorul Rh. Demonstrarea rolului calciului în
coagularea sângelui.
12. Timpul de recalcifiere al plasmei. Testul de toleranţă la heparină. Fracţiunile
electroforetice ale proteinelor serice.
13. Electrocardiograma fiziologică.
14. Măsurarea presiunii arteriale la om.
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15. Adaptarea aparatului cardio-vascular la efort. Explorarea mecanismelor neurovegetative de adaptare cardio-vasculară.
16. Adaptarea aparatului cardiovascular în condiţiile fenomenului Valsalva. Determinarea
consumului maximal de oxigen. Testarea capacităţii de efort la omul sănătos şi bolnav.
17. Măsurarea filtratului glomerular prin determinarea clearance-ului inulinei.
18. Examenul sumar de urină. Proba de concentrare şi diluţie urinară.
19. Convulsii cu insulină la şoricei.
20. Diagnosticul endocrin al sarcinii
21. Tetania hipocalcemică.
22. Testul de toleranţă la glucoză.
23. Explorarea funcţionala a sistemului vestibular.
24. Explorarea nistagmusului optokinetic.
25. Explorarea reflexelor osteotendinoase şi cutanate la om
26. Investigarea funcţiei somestezice la om.
Bibliografie
1. Coord. Remus Orăsan, Fiziologie-Lucrări practice, Ed. Medicală Universitară „Iuliu
Hațieganu” Cluj-Napoca, 2016
Departamentul nr. 3 – Științe Moleculare – Disciplina Biochimie medicală
Asistent universitar, poziția 62
Tematica:
Biochimie metabolica
1. METABOLISMUL GLUCIDELOR
a. Aspecte generale
b. Metabolismul glicogenului
c. Glicoliza
d. Gluconeogeneza
e. Metabolismul acidului piruvic
f. Ciclul Krebs
g. Calea pentozo-fosfat
h. Calea glucuronică
2. METABOLISMUL LIPIDELOR
a. Aspecte generale şi importanţă
b. Clasificarea lipidelor
c. Structura lipidelor simple
d. Structura lipidelor complexe
e. Beta oxidarea
f. Metabolismul corpilor cetonici
g. Biosinteza acizilor graşi saturaţi
h. Lipoproteinele plasmatice
i. Sterolii – colesterolul
j. Hormonii steroizi
k. Eicosanoizii
3. METABOLISMUL PROTEINELOR
a. Aspecte generale
b. Căi generale de degradare a aminoacizilor
c. Ureogeneza
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4. METABOLISMUL NUCLEOTIDELOR
a. Aspecte generale
b. Catabolismul acizilor nucleici
c. Biosinteza acizilor nucleici
Bibliografie:
1. Catana C, Crăciun AM, Drugan C, Nistor T, Silaghi CN. Biochimie metabolică. Ed.
Med. Univ. “Iuliu Haţieganu”, 2016
2. Olteanu, G Jebeleanu- Biochimie Metabolică, Ed. Med. Univ.“Iuliu Haţieganu”, 2002
3. L. Diaconescu, C. Drugan- Biochimie Metabolică, editia a treia, Ed.Srima, 2009
MODALITATEA DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:
Proba scrisă: grilă cu 50 subiecte.
Proba orală: prezentarea unei lucrări practice de Biochimie metabolică. Subiectul va fi
comunicat în data de 11.01.2021, după promovarea probei scrise.
Departamentul nr. 3 – Științe Moleculare – Disciplina Genetică medicală
Asistent universitar, poziția 75
Tematica:
PROBA SCRISĂ

1. Structura si organizarea celulara a ADN.
2. Structura si localizarea (cartografierea) genelor.
3. Functia genelor
4. Tehnologia ADN recombinat
5. Transmiterea informatiei genetice
6. Ereditatea caracterelor monogenice
7. Ereditatea multifactoriala
8. Mutații genice, anomalii cromozomiale
9. Genetica biochimica
10. Imunogenetica
11. Genetica dezvoltarii
12. Genetica populatiilor
13. Bolile genetice; caractere generale si metode de studiu; abordarea genetica in relatia
medic-pacient; epidemiologia bolilor genetice
14. Consultul genetic; anamneza materno-fetala si familiala; evaluarea fizica a pacientului
15. Boli prin anomalii cromozomiale
16. Tulburari de reproducere
17. Sindroame plurimalformative
18. Disgenezii gonadice
19. Retardul mental si tulburarile de comportament
20. Boli monogenice moleculare; hemoglobinopatii; erori inascute de metabolism; bolile
colagenului; boli lizozomale; boli prin defecte ale receptorilor
21. Bolile comune – cu predispozitie genetica – ale adultului
22. Anomaliile congenitale; teratogeneza
23. Farmacogenetica
24. Starile intersexuale
25. Genetica bolii canceroase
26. Profilaxia bolilor genetice; sfatul genetic; diagnosticul prenatal si presimptomatic;
screeningul neonatal, populational, familial; registre de boli genetice
27. Tratamentul bolilor genetice; terapia genica
28. Consideratii etice si medico-legale in abordarea patologiei genetice
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29. Genodermatoze
30. Bolile genetice ale tesutului conjunctiv
31. Bolile genetice osteoarticulare
32. Bolile genetice musculare si neuromusculare
33. Bolile genetice ale sistemului respirator
34. Bolile genetice ale sistemului cardiovascular
35. Bolile genetice ale sistemului digestiv
36. Bolile genetice ale sistemului reno-urinar
37. Bolile genetice ale sistemului genital
38. Bolile genetice ale sistemului nervos
39. Bolile genetice ale glandelor endocrine
40. Bolile genetice ale organelor de simt
41. Bolile genetice hematologice
42. Bolile genetice ale sistemului imunologic
43. Bolile ereditare ale metabolismului aminoacizilor, ale metabolismului lipidelor,
glucidelor,
metalelor si ale metabolismului purinelor si pirimidinelor
44. Bolile mitocondriale
45. Anomalii ale conformatiei generale a craniului, trunchiului si membrelor.
PROBA ORALĂ

Prezentarea/analiza unui caz din patologia cromozomială (trisomie autosomală,
monosomie X, anomalie cromosomială structurală) sau monogenică, (din tematica pentru
genetică medicală) cu precizarea diagnosticului și analiza rezultatelor investigațiilor
citogenetice sau moleculare.
PRELEGEREA PUBLICĂ
Candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de
dezvoltare al carierei universitare/de cercetare.
Bibliografie:
- Genetica medicală, Mircea Covic, Dragoş Ştefănescu, Ionel Sandovici, Eusebiu Vlad
Gorduza, ediția 3, Editura Polirom, 2017.
- Genetica medicală, Curs pentru studentii anului II, Medicina – Editura U.M.F. ClujNapoca, 2013 (2016). Sub redacția Ioan Victor Pop
- Genetica medicală, Îndrumător de lucrări practice pentru studenții anului II, Medicină –
Editura UMF, Cluj-Napoca, 2012. Sub redacția Ioan Victor Pop
Departamentul nr. 3 – Științe Moleculare – Disciplina Microbiologie
Asistent universitar, pozițiile 78, 79 și 80
Tematica
A. Microbiologie generală
- Preparate microscopice.
- Forme fundamentale bacteriene. Taxonomia bacteriană (clasificarea şi denumirea
bacteriilor)
- Morfologie bacteriană: structuri bacteriene obligatorii şi facultative
Metabolism bacterian
- Efectul factorilor fizici asupra dezvoltării bacteriene
- Creşterea şi multiplicarea bacteriilor
Genetică bacteriană
- Metabolismul ADN –ului bacterian (replicare, transcriere, traducere)
- Variabilitatea in lumea bacterianǎ (transformare, transductie, conjugare, transfecție)
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Patogenitate bacteriană
- Relaţia microorganism – organismul uman, Virulenţă
- Factori de patogenitate bacterieni
- Antibiotice: Noţiuni generale, Rezistenţa la antibiotice
B. Bacteriologie medicală
- Coci Gram pozitivi
Genul Staphylococcus, Genul Streptococcus, Genul Enterococcus
- Coci, cocobacili Gram negativi
Genul Neisseria, G. Hemophilus, . G.Bordetella,
- Bacili Gram pozitivi
Genul Bacillus, Genul Clostridium, Genul Mycobacterium
- Bacili Gram negativi
Genul Shigella, Genul Salmonella
Escherichia coli, Genul Klebsiella, Genul Proteus
- Genul Pseudomonas , Genul Helicobacter
- Spirochete
Genul Treponema, Genul Borrelia
- Genul Chlamydia , Mycoplasma pneumoniae
C. Virusologie medicală
- Caracteristicile generale ale virusurilor. Multiplicarea virală. Clasificarea virusurilor
- Virusurile hepatitelor virale
- Virusul imunodeficienţei umane (HIV)
- Familia Orthomyxoviridae = virusurile gripale
- Alte virusuri cu ARN (ex.coronavirusuri)
- Virusurile herpetice
D. Parazitologie medicală
- Generalităţi, definiţii, clasificare
- Protozoare: Giardia duodenalis, Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii
- Nematode Ascaris lumbricoides Trichuris trichiura
- Nematode Enterobius vermicularis Trichinella spiralis
- Plathelminţi Taenia saginata, Taenia solium, Echinococcus granulosus
E. Micologie medicală
- Noţiuni generale, clasificare
- Genul Candida, Genul Aspergillus
Bibliografie:
• Richard V.Goering, Hazel M.Dockrell, M. Zuckerman, I.M.Roitt, P.L.Chiodini –
Mim’s Medical Microbiology, 6-th Edition, Elsevier Saunders, 2018
• Patrick Murray - Basic Medical Microbiology, Elsevier, 2017
• Monica Junie "Microbiologie generală", Editura Universitară "Iuliu Haţieganu",
Cluj-Napoca, ISBN: 978-973-693-427-8, ed.III, 2018
• Costache Carmen Anca, Ioana Alina Colosi, Bordea Mădălina Adriana –
Microbiologie clinică –Laboratory works for microbiology- ” Iuliu Haţieganu”
Medical University Publishing House, Cluj Napoca, ISBN 978-973-693-932-7,
2019
• Carmen Costache, Lia Monica Junie, Ioana Colosi - Medical bacteriology and
medical virology: “ Iuliu Haţieganu” Medical University Publishing House ", 3-rd
edition, Cluj Napoca, 2017
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•

Carmen Costache, Ioana Alina Colosi. Microbiologie clinică: parazitologie şi
micologie. Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, ISBN 978973-693-857-3, 2018

Departamentul nr. 4 - Medicină comunitară - Disciplina Epidemiologie
Asistent universitar, poziția 51
Tematica:
I. PROBA SCRISA de epidemiologie generala si speciala
1. Istoricul epidemiologiei.
2. Definitie, scopurile, domenii de utilizare ale epidemiologiei.
3. Metoda epidemiologica, metoda clinica.
4. Secventele metodei epidemiologice.
5. Bazele epidemiologiei practice.
6. Supravegherea in sanatatea comunitara.
7. Investigatii epidemiologice.
8. Analiza epidemiologica.
9. Evaluarea epidemiologica.
10. Aplicatii ale epidemiologiei in sanatatea publica.
11. Cauzalitatea. Factori cauzali. Stabilirea cauzalitatii.
12. Epidemiologia clinica.
13. Profilaxia. Screening.
14. Epidemiologia generala a bolilor infectioase.
15. Caracteristicile epidemiologice ale microorganismelor.
16. Procesul imfectios (definitie, factori conditionali, forme de manifestare populationala).
17. Focar epidemiologic (definitie, factori conditionali, forme de manifestare
populationala).
18. Proces epidemiologic (definitie, factori conditionali, forme de manifestare
populationala).
19. Epidemiologia prevenirea si controlul bolilor infectioase.
19.1. Infectii virale respiratorii acute.
19.2. Gripa.
19.3. Adenoviroze.
19.4. Rujeola.
19.5. Rubeola.
19.6. Variola.
19.7. Varicela.
19.8. Herpes simplex.
19.9. Herpes zoster.
19.10. Parotidita epidemica.
19.11. Mononucleoza infectioasa.
19.12. Psitacoza-ornitoza.
19.13. Scarlatina.
19.14. Angina cu streptococ betahemolitic de grup A.
19.15. Difteria.
19.16. Tusea convulsiva.
19.17. Meningita meningococica (epidemica).
19.18. Legioneloze.
19.19. Salmoneloze.
19.20. Dizenteria bacteriana.
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19.21. Dizenteria amibiana.
19.22. Holera si infectii cu alti vibrioni patogeni.
19.23. Toxiinfectii alimentare.
19.24. Boala diareica acuta infectioasa.
19.25. Yersinioza.
-219.26. Campylobacterioza.
19.27. Listerioza.
19.28. Hepatite virale (transmitere predominant enterala).
19.29. Poliomielita.
19.30. Enteroviroze nepoliomielitice.
19.31. Gastroenterita virala (Norwalk), rotavirus.
19.32. Toxoplasmoza.
19.33. Trichineloza.
19.34. Hepatite virale (transmitere predominant parenterala).
19.35. Infectia cu HIV/SIDA.
19.36. Rickettsioze (tifosul exantematic, Brill, febra de 5 zile, febra Q, febra butunoasa).
19.37. Antrax.
19.38. Bruceloza.
19.39. Pesta.
19.40. Tularemia.
19.41. Rabia.
19.42. Malaria.
19.43. Leishmanioza.
19.44. Leptospiroze.
19.45. Infectii cu anaerobi (tetanos, botulism).
19.46. Lepra.
19.47. Infectii nosocomiale.
19.48. Infectii stafilococice.
19.49. Infectii cu Pseudomonas aeruginosa.
II.PROBA PRACTICA de epidemiologie generala
1. Tipuri de studii epidemiologice utilizate in studiul cauzalitatii.
2. Esantionarea in studii epidemiologice.
3. Analiza frecventei unor fenomene de sanatate in populatie.
4. Metode de culegere, prelucrare, interpretare si transmitere multidirectionala a
informatiilor
epidemiologice in cadrul supravegherii.
5. Clasificarea si sinteza masuratorilor epidemiologice.
6. Intocmirea fisei de ancheta epidemiologica (diferite categorii de boli transmisibile).
7. Metodologia efectuarii anchetei epidemiologice(preliminare, retrospective).
8. Intocmirea unui program epidemiologic de supraveghere si control pentru diferite
categoriide
boli tansmisibile (structura, obiective, prestatii).
9. Prezentarea si interpretarea indicatorilor statistici si reprezentarilor grafice cu larga
utilizare
in practica epidemiologica.
10. Recoltarea, conservarea si transportul produselor patologice (investigarea focarului de
boli
transmisibile).
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11. Vaccinopreventia: vaccinuri utilizate in programul largit de vaccinare, alte vaccinuri
utilizate
in profilaxie(indicati, contraindicatii, tehnica administrarii, efecte secundare).
12. Principiile, obiectivele si structura calendarului vaccinarilor in Romania.
13. Evaluarea fondului imunitar al populatiei. Controlul, eliminarea, eradicarea unor boli
transmisibile prin imunizari active.
14. Seropreventia: date generale, seruri de larga utilizare, indicatii, contraindicatii, reactii
adverse, testarea riscului de sensibilizare fata de seruri heterologice.
15. Imunoglobulino-preventia: date generale, tipuri de imunoglobuline, indicatiile si
limitele
utilizarii.
16. Decontaminarea microbiana: date generale, mijloace si metode, tipuri de
decontaminare,
evaluarea eficacitatii.
17. Sterilizarea: date generale, mijloace si metode, evaluarea eficacitatii.
18. Antibiotico- si chimiopreventia: date generale, indicatii, limite, reactii adverse,
implicatii
medicale si socioeconomice.
-319. Lupta impotriva insectelor (vectori generatori de disconfort): date generale, metode si
mijloace de preventie si combatere.
20. Lupta impotriva rozatoarelor daunatoare de importanta epidemiologica: date generale,
metode si mijloace de preventie si combatere.
III. PROBA PRACTICA de epidemiologie speciala
1. Elaborarea unui program anual de vaccinari la nivel teritorial
2. Reacta de hemaglutinare si hemaglutinoinhibare: principii de interpretare, decizii in
diferite
situatii epidemiologice.
3. Teste intradermice de receptivitate utilizate in practica epidemiologica: exemple,
principii,
tehnica, interpretare.
4. Elaborarea unui plan de actiune antiepidemic intr-un focar de febra tifoida.
5. Examene de laborator ce se pot solicita in focarul de febra tifoida pentru orientarea
activitatii
antiepidemice.
6. Supravegherea epidemiologica activa a starii de purtator de Salmonella typhi.
7. Masuri antiepidemice in focarul de holera.
8. Elaborarea unui plan de actiune antiepidemica intr-un focar de dizenterie bacteriana.
9. Elaborarea unui plan de actiune antiepidemica intr-un focar de toxiinfectie alimentara.
10. Elaborarea unui plan de actiune antiepidemica intr-un focar de difterie.
11. Elaborarea unui plan de supraveghere epidemiologica activa a difteriei, orientarea
activitatii
antiepidemice prin examene de laborator si alte investitii paraclinice.
12. Supravegherea epidemiologica activa a starii de purtator de bacil difteric.
13. Elaborarea unui plan de actiune antiepidemica intr-un focar de scarlatina.
14. Elementele supravegherii epidemiologice active a infectiei streptococice.
15. Supravegherea epidemiologica activa a starii de portaj cu streptococ betahemolitic grup
A.
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16. Elaborarea unui plan de actiune antiepidemica intr-un focar de meningita
meningogocica.
17. Masuri antiepidemice in focarul de tuse convulsiva.
18. Masuri antiepidemice in focarul de leptospiroze.
19. Elaborarea unui plan de supraveghere epidemiologica a tetanosului.
20. Elaborarea unui plan de actiune antiepidemica intr-un focar de neuroviroza paralitica
cu
sindrom de neuron motor periferic.
21. Produse patologice ce se recolteaza in focarul de neuroviroza pentru diagnosticul de
laborator si orientarea activitatii profilactice.
22. Elaborarea unui plan de supraveghere epidemiologica activa a gripei.
23. Masuri antiepidemice in focarul de hepatita virala acuta cu transmitere predominant
enterala.
24. Masuri antiepidemice in focarul de hepatita virala acuta cu transmitere predominant
parenterala.
25. Masuri antiepidemice in focarul de SIDA
Bibliografie disponibilă online:
1. R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström. Basic epidemiology. 2nd edition World Health
Organization 2006. whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf.
2. David L. Katz, Joann G. Elmore, Dorothea M.G. Wild, and Sean C. Lucan. 2014. Jekel’s
Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and Public Health. 4th edition, 2014.
https://studentconsult.inkling.com/
3. Leon Gordis. Epidemiology. 5th edition 2014 https://studentconsult.inkling.com/
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Principles of Epidemiology in
Public Health Practice. Third Edition An Introduction to Applied Epidemiology and
Biostatistics. 2012. https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/SS1978.pdf
5. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).
Metodologii. http://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii.
6. European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC). Available from:
https://ecdc.europa.eu/en/surveillance-and-disease-data.
Alte referințe bibliografice
7. Bocşan IS, Rădulescu A, Brumboiu I, Şuteu O, Achimaş A. Epidemiologie practică
pentru medicii de familie, 1999, Ed. Med. Universitară I. Haţieganu Cluj Napoca. ISBN
973-8019-6.
8. Brumboiu I, Bocşan IS. Metode epidemiologice de prevenire şi combatere a bolilor
infecţioase. Editura Medicală Universitară « Iuliu Haţieganu », Cluj-Napoca, 2006. ISBN
973 – 693 – 145 – 5.
9. Brumboiu MI. Prevenirea infecţiilor nosocomiale, Editura Medicală Universitară „Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca, 2009. ISBN 978-973-693-344-8.
10. Heymann DL. Control of communicable diseases - manual. 20th Edition, APHA Press,
UK, 2014. ISBN: 978-0-87553-018-5.
11. Mandel G.L, Bennett J.E, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Disease 8 th
Edition, Churchill Livingstone, London, New York, 2015. ISBN-10: 1455748013.
12. ECN Pilly E. Maladies infectieuses et tropicales. CMIT, ALINEA Plus Ed.2015.
ISBN-10: 2916641645
13. Bhopal RS. Concepts of epidemiology integrating the ideas, theories, principles, and
methods of epidemiology. Oxford University Press, UK, 2016. ISBN-10: 0199543143.
14. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2017. European
Heart Journal (2017) 0, 1–72. doi:10.1093/eurheartj/ehx628.
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15. Timmis A, Townsend N, Gale CP et al. European Society of Cardiology:
Cardiovascular Disease Statistics 2019. European Heart Journal (2020) 41, 12_85.
doi:10.1093/eurheartj/ehz859.
16. Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, Edwards KM. Plotkin’s Vaccines. 7th ed.,
Elsevier 2018. ISBN: 978-0-323-35761-6.
17. Heymann DL. Control of communicable diseases - manual. 20th Edition, APHA Press,
UK, 2014. ISBN: 978-0-87553-018-5.
18. ORDIN Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
19. ORDIN nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia
şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru
testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de
aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a
metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
20. Pelliccia A, Sharma S, Gati S et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and
exercise in patients with cardiovascular disease. European Heart Journal (2020) 00, 1-80.
doi:10.1093/eurheartj/ehaa605.
Departamentul nr. 4 - Medicină comunitară - Disciplina Sănătate publică și
management
Asistent universitar, poziția 66
Tematica:
I. PROBA SCRISĂ
1. Starea de sanatate a populatiei: factori care o influenteaza, modalitati de masurare,
interpretarea rezultatelor.
2. Metode curente de descriere si analiza statistica a fenomenelor medico-sociale.
3. Anchete epidemiologice descriptive: principii, metode, aplicatii în sanatatea publica.
4. Anchete epidemiologice de cohorta: principii, metode, aplicatii în sanatatea publica.
5. Anchete epidemiologice de tip caz/control: principii, metode, aplicatii în sanatatea
publica.
6. Anchete epidemiologice de interventie: principii, metode, aplicatii în sanatatea publica.
7. Ancheta medico-sociala: principii, metode, avantaje, limite.
8. Esantionajul: principii, scheme de esantionaj, avantaje, limite.
9. Natalitatea si fertilitatea: masurare, descriere, interpretare, atributiilor serviciilor de
sanatate.
10. Mortalitatea generala: masurare, descriere, interpretare, atributiile serviciilor de
sanatate, compararea mortalitatii.
11. Mortalitatea feto-infantila: masurare, descriere, interpretare, masuri de prevenire si
combatere bazate pe notiunea de risc, atributiile serviciilor de sanatate.
12. Alimentatia rationala: continut, relatii cu starea de sanatate, atributiile serviciilor de
sanatate.
13. Sanatatea mediului: probleme actuale, relatii cu starea de sanatate, atributiile serviciilor
de sanatate.
14. Sanatatea ocupationala: relatiile mediu de munca - stare de sanatate, atributiile
serviciilor de sanatate.
15. Stilul de viata favorabil sanatatii: componente, modalitati de influentare.
16. Morbiditatea si consecintele ei: principii, masurare, interpretare, atributiile serviciilor
de sanatate, circuitul informatiilor.
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17. Screeningul si alte examene medicale de masa: tipuri, conditii de realizare, evaluare;
evaluarea calitatii probelor de screening.
18. Educatia pentru sanatate: principii, metode, forme; atributiile serviciilor de sanatate,
marketingul social.
19. Teoria si practica comunicarii.
20. Strategiile preventive: abordari, avantajele si limitele diferitelor metode.
21. Sanatatea copiilor si tinerilor: continut, probleme prioritare, atributiile serviciilor de
sanatate.
22. Problematica medico-sociala a populatiei varstnice si a altor grupuri vulnerabile
(someri, vagabonzi, alcoolici, copii supusi violentelor familiale).
23. Sistemul curent de informatii utilizat in ocrotirea sanatatii: descriere, atributiile
serviciilor de sanatate in aceasta problema.
24. Ingrijirile primare de sanatate: continut, componente, unitati medicale care contribuie
la realizarea lor.
25. Principiile, functiile si metodele principale utilizate in management si leadership.
26. Sisteme de sanatate: descriere, analiza comparata.
27. Modalitati de finantare a sistemelor de sanatate.
28. Concepte si metode utilizate in economia sanitara.
29. Luarea deciziei: metode, aplicatii in domeniul ocrotirii sanatatii.
30. Identificarea si ierarhizarea problemelor de sanatate: metode.
31. Previziunea, planificarea si programarea sanitara; metodologia generala de elaborare,
implementare si evaluare a unui program de sanatate.
32. Managementul resurselor umane in domeniul ocrotirii sanatatii.
33. Politici si strategii de sanatate.
34. Reforme in sistemele de sanatate.
35. Caracteristicile competitiei in serviciile de sanatate.
36. Evaluarea medicala si economica a actiunilor si a serviciilor de sanatate: metode,
aplicatii.
37. Caracteristicile epidemiologice principale si continutul programelor de interventie in
bolile cronice care reprezinta probleme de sanatate publica (boli cardiovasculare si AVC,
tumori, tuberculoza si alte boli pulmonare, accidentele, bolile mintale, diabetul zaharat,
bolile aparatului locomotor).
38. Drepturile omului, dreptul la sanatate si etica in sanatatea publica.
39. Utilizarea programului EPIINFO in sanatatea publica.
II.PROBA ORALĂ
1. Descrierea statistica a unui ansamblu de date si sintetizarea acestuia.
2. * Alegerea si aplicarea unor teste de comparare statistica.
3. * Determinarea si interpretarea regresiei si corelatiei statistice.
4. * Masurarea si analiza natalitatii si fertilitatii într-o populatie definita.
5. * Masurarea si analiza mortalitatii într-o populatie definita.
6. * Metode de standardizare a datelor în sanatatea publica.
7. * Interpretarea functiilor unei tabele de mortalitate.
8. * Masurarea si analiza mortalitatii infantile într-un teritoriu.
9. Proiectarea unei anchete epidemiologice pentru o boala cronica.
10. * Masurarea riscului relativ si atribuibil unui factor în anchetele epidemiologice.
11. Masurarea si interpretarea morbiditatii într-o colectivitate.
12. Proiectarea unui examen medical de masa.
13. * Masurarea validitatii si reproductibilitatii unor probe de screening.
14. Exercitiu simulat de ierarhizare a unor probleme de sanatate.
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15. Formularea de obiective pentru programe de sanatate.
16. Proiectarea unui ansamblu de servicii preventive de sanatate publica.
17. Evaluarea economica a unei activitati de sanatate publica.
18. * Evaluarea performantelor unor servicii spitalicesti.
19. * Evaluarea performantelor unor servicii medicale ambulatorii.
20. Aprecierea cererilor sanitare si a gradului de satisfactie a populatiei privind serviciile
de sanatate.
*) Subiectele notate cu * este preferabil sa fie rezolvate asistat de calculator.
III. PRELEGEREA PUBLICĂ
Susținerea în fața comisiei de examinare a celor mai semnificative rezultate profesionale
anterioare şi a planului de dezvoltare al carierei universitare.
Bibliografie:
1. Furtunescu F., Dana Mincă, Universitară "Carol Davila" - Managementul serviciilor de
sănătate – Abordare prin proiecte – ediţia a II-a, 2010, ISBN 978 973 708 446 0 2.
2. Mihail Gr. Marcu, Dana Galieta Mincă - Sanatate publică şi management sanitar. Note
de curs pentru învăţământul postuniversitar - Ed. Universitară « Carol Davila », 2003.
3. Dana Galieta Mincă, Andreea Voinea, Griffin - Noţiuni de bază ale managementului
organizaţional în sănătate - Ed. Universitară « Carol Davila », 2003.
4. Bogdan Pana, Irina Duţa si alţii.- Ghid de comunicare şi marketing social - Ed.
Universitară « Carol Davila », 2003.
5. Enăchescu D, Marcu M.Gr. – Sănătate Publică şi Management Sanitar, Ed. All. 1997.
6. Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. – Bazele Epidemiologiei, Ed. All, 1997.
7. Vlădescu C – Managemrentul Serviciilor de Sanatate – Editura Expert 2000.
Vlădescu C –coordonator- Sănătate Publică şi Management Sanitar – Editura Cartea
Universitară, Bucureşti, 2004.
Departamentul nr. 5 - Medicină intrenă - Disciplina Medicală V
Asistent universitar, pozițiile 134 și 135
Tematică:
1. Bronsita cronica. Emfizemul pulmonar. Bronhopneumopatia cronica obstructive (1)
2. Pneumoniile (1)
3. Astmul bronsic (1)
4. Abcesul pulmonar (1)
5. Cancerul bronhopulmonar (1)
6. Tuberculoza pulmonara a adultului (forme clinice, diagnostice, principii de tratament)
7. Pleureziile (1)
8. Sindroamele mediastinale (1)
9. Alveolite fibrozante acute si cronice (1)
10. Insuficienta respiratorie (1)
11. Endocardita bacteriana subacuta (2)
12. Valvulopatii mitrale si aortice (2)
13. Tulburarile de ritm ale inimii (2)
14. Tulburarile de conducere ale inimii (2)
15. Pericarditele (2)
16. Miocardite si cardiomiopatii (2)
17. Cardiopatia ischemica (Angina pectorala stabila si instabila, infarctul miocardic acut)
18. Edemul pulmonar acut cardiogen si noncardiogen (2)
19. Socul cardiogen (2)
20. Moartea subita cardiaca (2)
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21. Cordul pulmonar cronic (2)
22. Insuficienta cardiaca congestive (5)
23. Tromboembolismul pulmonar (2)
24. Hipertensiunea arteriala esentiala si secundara (2)
25. Tromboflebitele (2)
26. Bolile aortei si arterelor periferice (2)
27. Glomerulonefrite acute, rapid progresive si cronice (4)
28. Sindromul nefrotic (4)
29. Nefropatii insterstitiale acute si cronice (4)
30. Litiaza renala. Infectiile urinare. Pielonefritele (4)
31. Insuficienta renala acuta (4)
32. Insuficienta renala cronica (4)
33. Rinichiul de sarcina (4)
34. Esofagita de reflux. Hernia hiatala (5)
35. Ulcerul gastric si duodenal (5)
36. Cancerul gastric (3)
37. Suferintele stomacului operat (3)
38. Colita ulceroasa si boala Crohn (3)
39. Cancerul colonului (3)
40. Cancerul rectal (3)
41. Hepatitele virale (3)
42. Hepatita cronica (6)
43. Cirozele hepatice (3)
44. Insuficienta hepatica si encefalopatia portalsistemica (7)
45. Litiaza biliara (3)
46. Icterele (3)
47. Pancreatite acute si cronice (3)
48. Cancerul de pancreas (3)
49. Hemoragiile digestive superioare (7)
50. Anemiile feriprive (8)
51. Anemiile megaloblastice (8)
52. Anemiile hemolitice (8)
53. Leucoza acuta (8)
54. Leucoza limfatica cronica (8)
55. Sindromul mieloproliferativ (leucoza mieloida cronica, policitemia vera,
trombocitemia
esentiala, metaplazia mieloida cu mieloscleroza) (8)
56. Limfoame maligne (8)
57. Sindroame hemoragipare, de cauza trombocitara, vasculara si prin tulburari de
coagulare (8)
58. Diabetul zaharat (1)
59. Reumatismul articular acut (1)
60. Poliartrita reumatoida (9)
61. Artritele seronegative, artritele infectioase si prin microcristale (9)
62. Artrozele (9)
63. Sciatica vertebrala (9)
64. Colagenoze (lupus eritematos, sclerodermia, dermato-miozite, boala mixta de tesut
conjunctiv (9)
65. Vasculite sistemice (9)
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66. Intoxicatia acuta barbiturica (12)
67. Intoxicatia acuta cu compusi organo-fosforici (12)
68. Sindromul meningeal. Meningita acuta tuberculoasa, meningita acuta limfocitara
benigna,
meningita cerebrospinala meningococica (10)
69. Hipertiroidismul (6)
70. Diagnosticul pozitiv si diferential al comelor. Principii de tratament (11)
71. Aterogeneza si ateroscleroza (2)
72. Dislipidemiile (2)
73. Obezitatea (2)
Bibliografie
1. Medicină Internă - L. Gherasim, vol.1 ed. a II-a, Ed. Medicală 2001
2. Medicină Internă - L. Gherasim, vol.2 ed. I, Ed. Medicală 1996
3. Medicină Internă - L. Gherasim, vol.3 ed. I, Ed. Medicală 1998
4. Medicină Internă - L. Gherasim, vol.4, Ed. Medicală 2002
5. Ghid de Practică Medicală - vol.1, Ed. Infomedica 1999
6. Ghid de Practică Medicală - vol. 2, Ed. Infomedica 2001
7. Tratat de Gastroenterologie - M. Grigorescu, O. Pascu, Ed. Tehnică, 1996
8. Hematologie - D. Mut Popescu, Ed. Medicală 1998
9. Compendiu de Reumatologie - E. Popescu, R. Ionescu, Ed. Tehnică, ed. a III-a, 1999
10. Boli Infecţioase - M. Chiotan, Ed. Naţional 1998
11. Neurologie - C. Popa, Ed. Naţional 1997
12. G. Mogoş - Intoxicaţii acute. Diagnostic. Tratament, Ed. Med., 1981
Departamentul nr. 6 – Specialităţi medicale – Disciplina Reabilitare medicală
Asistent universitar, poziția 92
Tematica și bibliografia probelor de concurs pentru postul de asistent universitar pe
durată determinată, cu pregătire licențiat în fiziokinetoterapie
Tematică:
Proba scrisă
1. Noţiuni elementare de electricitate.Clasificarea curenților folosiți în lectroterapie. Bazele
fiziologice generale ale electroterapiei. Aparatura de electroterapie.
2. Curentul galvanic (continuu constant). Definiție. Modalităţi de producere. Efecte
biologice şi terapeutice. Aparatura folosită. Tehnici de aplicare. Galvanizarea simplă cu
electrozi placă- Aparatură. Tehnică. Indicaţii si contraindicaţii. Baia galvanică- Aparatură.
Tehnică. Indicaţii si contraindicaţii. Tehnicile speciale de galvanizare.
3. Iontoforeza - Definire. Principiul metodei. Substanţe utilizate. Indicaţii şi contraindicaţii
terapeutice. Avantajele, dezavantajele metodei.
4. Curenţii de impulsuri dreptunghiulare, triunghiulare şi trapezoidale.
- Modularea duratei şi intensităţii. Efecte terapeutice. Indicaţii și contraindicaţii.
- Stimularea electrică nervoasă transcutanată. (T.E.N.S.) Bazele fiziologice şi
fiziopatologice. Tehnică de aplicare. Indicaţii şi contraindicaţii. Avantaje și dezavantaje.
- Electromasajul TRABERT. Bazele fiziologice şi fiziopatologice. Tehnică de aplicare.
Indicaţii şi contraindicaţii.
5. Curenţii de impulsuri exponenţiale. Principiul metodei. Metodologia de aplicare.
Indicaţii şi contraindicaţii.Electrodiagnosticul de stimulare. Curba I/t. Climaliza.
Coeficientul de acomodare alfa. Parametrii de electrostimulare selectivă.
6. Curenţii diadinamici. Clasificare. Bazele fiziologice şi fiziopatologice. Efectele
biologice şi terapeutice. Tehnică de aplicare. Indicaţii şi contraindicaţii.
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7. Curenţii de medie frecvenţă. Definiție. Caracteristici. Clasificare. Efecte fiziologice.
Modalități de aplicare. Curentul de medie frecvenţă în aplicarea interferenţială. (H.
Nemec). Bazele fizice şi fiziologice. Efectele biologice şi terapeutice. Tehnică de aplicare.
Indicaţii şi contraindicaţii
8. Curenţi de înaltă frecvenţă.
- Definiție. Clasificare. Proprietăţi fizice. Efecte biologice şi terapeutice. Aparatură.
Metode speciale de protecţie. Endotermia.
- Curenţii de unde scurte continue. Caracteristici. Proprietăți fizice. Modalităţi de aplicare
(câmp inductor sau condensator). Metodologia de tratament. Indicaţii şi contraindicaţii.
9. Terapia prin curenți de înaltă frecvență pulsatilă (Diapulse). Caracteristici. Principiul
metodei. Efecte fiziologice, biologice şi terapeutice. Metodologia de aplicare. Avantajele
metodei. Indicaţii şi contraindicaţii.
10. Ultrasonoterapia. Definiţie. Proprietăți fizice. Principiul metodei. Mecanisme de
producere. Aparate pentru ultrasonoterapie. Efecte biologice şi terapeutice. Metodologia
de aplicație.Indicaţii şi contraindicaţii.
11. Terapia prin câmpuri magnetice de joasă frecvenţă. Elemente de magnetobiologie.
Magentodiafluxul. Efecte fiziologice. Modalități de aplicare. Aparatură. Indicaţii şi
contraindicaţii.
12. Fototerapia. Definiție. Acțiunea fizico-chimică a luminii. Efectele biologice ale
luminii.
13. Terapia cu radiaţii infraroşii (RIR). Caracteristici. Clasificare. Efecte biologice şi
terapeutice. Metodologia de tratament. Indicaţii şi contraindicaţii.
14. Terapia cu radiaţii ultraviolete (RUV). Caracteristici. Clasificarea RUV. Efecte clinice,
proprități terapeutice. Tehnica de aplicare. Metode de măsurare. Indicaţii şi contraindicaţii
15. Biostimulare LASER. Definiţie. Părțile constitutive ale unui laser. Proprietățile razei
laser. Clasificare. Modalități de emisie și tratament. Efecte biologice şi terapeutice.
Indicaţii terapeutice. Contraindicaţii, precauții, reacții adverse. Terapia laser de mare
putere.
16. Clasificarea procedurilor de termoterapie. Reguli generale de aplicare a procedurilor de
termoterapie.
17. Acţiunea procedurilor de termoterapie asupra marilor funcţii ale organismului.
18. Reacţia dermovasculară în termoterapie.
19. Metode de aplicare a termoterapiei: Împachetările..Compresele. Cataplasmele.
Afuziunile. Hidrofoarele. Băile. Dușurile. Perierile. Fricţiunile Tehnici de tratament.
Mecanisme de actiune. Indicaţii şi contraindicaţii. 20.Hidrokinetoterapia.
21. Peloizii şi utilizarea lor terapeutică. Tehnici de tratament. Indicaţii şi contraindicaţii.
22. Parafina şi utilizarea ei terapeutică. Tehnici de tratament. Indicaţii şi contraindicaţii.
Proba practică (examen oral)
1. Metodologia de aplicare a curentului galvanic- galvanizarea simplă cu electrozi placă.
2. Metodologia de aplicare a băii glavanice generale și celulare.
3. Metodologia de aplicare a iontoforezei și a tehnicilor speciale de galvanizare.
4. Metodologia de aplicare a curenților de joasă frecvență cu impulsuri dreptunghiulare
(T.E.N.S., Trabert), triunghiulare și trapezoidale.
5. Metodologia de aplicare a curenților de joasă frecvență cu impulsuri exponențiale.
6. Metodologia de aplicare a curentului diadinamic.
7. Metodologia de aplicare a curenților de medie frecvență- curent interferențial.
8. Metodologia de aplicare a curentului de înaltă frecvență continuă ( unde scurte
continue).
9. Metodologia de aplicare a terapiei de inaltă frecvență pulsatilă ( Diapulse).
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10. Metodologia de aplicare a ultrasonoterapiei ( cuplajul direct și indirect,
ultrasonoforeza).
11. Metodologia de aplicare a terapiei în câmp magnetic.
12. Metodologia de aplicare a tratamentului cu radiații ultraviolete și infraroșii.
13. Metodologia de aplicare a terapiei laser.
14. Comprese – tehnica de aplicare.
15. Cataplasme – tehnica de aplicare.
16. Împachetări – tehnica de aplicare.
17. Afuziuni - tehnica de aplicare.
18. Metodologia de aplicare a dușurilor.
19. Băi parțiale. Metodologia de aplicare.
20. Metodologia de aplicare a hidrofoarelor, perierilor și fricțiunilor.
21. Hidrokinetoterapia- metodologia de tratament.
22. Baia saună – metodologia de tratament.
23. Baia cu aburi – metodologia de tratament.
24. Tehnici de aplicare a peloizilor.
25. Parafina – tehnici de aplicare.
Bibliografie:
1. Randall L. Braddom, Medicină fizică și de reabilitare ( capitolul Proceduri cu agenți fizici),
Ediția a IV-a, București 2015
2.Viorela Mihaela Ciortea, Electroterapie, Editura Medicală Universitară "Iuliu Hatieganu", ClujNapoca, 2017

3. Delia Cinteza, Recuperarea Medicală, Termoterapia, Ed. Libra Vox, 2003
Departamentul nr. 7 – Chirurgie – Disciplina A.T.I. 1
Asistent universitar, poziția 96
Tematică:
I. PROBA SCRISA
1. Fiziopatologia durerii acute si cronice.
2. Tehnici de analgezie folosite in terapia durerii acute si cronice.
3. Analgetice centrale (morfinice).
4. Analgetice/antiiinflamatorii nonsteroidiene.
5. Somnul si anestezia .
6. Substante sedative si amnestice si hipnotice.
7. Mecanismul de actiune al anestezicelor inhalatorii.
8. Absortia si distributia anestezicelor inhalatorii.
9. Efectele respiratorii si circulatorii ale anestezicelor inhalatorii.
10. Metabolismul si toxicitatea anestezicelor inhalatorii.
11. Farmacologia protoxidului de azot.
12. Anestezicele volatile halogenate (halotan, enfluran, izofluran, servofluran, desfluran).
13. Fizica gazelor si vaporilor aplicata la anestezia prin inhalatie.
14. Fiziologia placii neuromusculare.
15. Substante cu actiune relaxanta utilizate in anestezie (curare depolarizante si
nondepolarizante). 16. Antagonisti ai curarelor.
17. Monitorizarea functiei neuromusculare.
18. Droguri si boli care interfereaza cu actiunea relaxantelor musculare.
19. Sistemul nervos vegetativ (anatomie, fiziologie). Farmacologia drogurilor cu actiune
vegetativa (colinegice, parasimpaticolitice, catecolamine, α-stimulante, α-blocante, α 2antagoniste, β-stimulante, β-blocante).
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20. Consultul preanestezic de rutina (clinic, paraclinic, implicatii medico-legale).
21. Implicatiile anestezice ale bolilor concomitente (cardio-vasculare, pulmonare, renale,
gastrointestinale, hepatice, SNC, endocrine, hematologice).
22. Implicatiile anestezice ale terapiei medicamentoase cronice.
23. Evaluarea riscului operator si anestezic.
24. Premedicatia (stop, substante, cai de administrare).
25. Mentinerea libertatii cailor respiratorii, masca laringiana, intubatia, traheala,
traheostomia,. Sisteme de umidificare si mucoliza.
26. Supravegherea si monitorizarea bolnavului in timpul anesteziei.
27. Tehnici de anestezie intravenoasa (inductie, mentinere, trezire, combinatii de substante
anestezice, si modalitati de administrare).
28. Tehnici de anestezie inhalatorie.
29. Aparatul de anestezie (masina de gaze, sisteme anestezice, vaporizoare).
30. Ventilatie mecanica intra-anestezica.
31. Asigurarea homeostaziei bolnavului in timpul anesteziei.
32. Incidentele si accidentele anesteziei generale.
33. Perioada postanestezica imediata. Salonul de trezire.
34. Farmacologia anestezicelor locale. 35. Analgeticele morfinice utilizate in anstezia
regionala.
36. Tehnici de anestezie regionala (anestezia locala, anestezia regionala intravenoasa,
blocaje de nervi periferici).
37. Blocaje de plex brahial.
38. Blocaje regionale centrale (subarahnoidian si peridural).
39. Complicatiile locale, focale, regionale si sistemice ale tehnicilor de anestezie regionala.
40. Anestezia regionala la copii (indicatii, tehnici, incidente si accidente specifice).
41. Anestezia in ambulator.
42. Anestezia in chirurgia pediatrica.
43. Anestezia in chirurgia de urgenta (soc stomac plin, hemoragie etc) .
44. Analgezia si anestezia in obstetrica. Reanimarea nou-nascutului. Terapia intensiva a
patologiei obstetricale.
45. Anestezia in neurochirurgie.
46. Anestezia la bolnavul cu suferinte cardiace (coronian, valvular, cu tulburari de ritm si
conducere, cu insuficienta cardiaca etc).
47. Anestezia la bolnavul cu suferinte pulmonare.
48. Anestezia la bolnavul cu suferinte renale, endocrine, hepatice, hematologice.
49. Grupele sanguine (metode de determinare, principii de compatibilitate).
50. Transfuzia de sange si fractiuni.
51. Autotransfuzia (indicatii, tehnici).
52. Raspunsul neuroendocrin, metabolic si inflamator la agresiune.
53. Modificari imunologice la bolnavul critic. Modalitati imunomanipulare.
54. Fiziopatologia generala a starii de soc.
55. Socul hipovolemic (cauze, mecanisme, tratament).
56. Socul traumatic (fiziopatologie, trataent).
57. Socul cardiogen (cauze, mecanisme, tratament).
58. Alte forme de soc (anafilactic, anafilactoid, neurogen, endocrin).
59. Infectie, sepsis, soc septic (cauze mecanisme).
60. Tratamentul socului septic.
61. Solutii inlocuitoare de volum sanguin.
62. Droguri cu actiune cardiotonica si vasoactiva utilizate in starile de soc.
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63. Sindromul de disfunctii organice multiple (cauze, mediatori, efecte la nivelul
sistemelor de organe).
64. Tratamentul sindromului de disfunctii organice multiple.
65. Controlul infectiei in terapia intensiva.
66. Riscul de infectie la personalul medical in A.T.I.
67. Antibioterapia.
68. Nutritia parentala si enterala.
69. Organizarea generala a sistemelor de medicina de urgenta.
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.
71. Evaluarea primara si resuscitarea unui politraumatism (in afara spitalului si la sosirea in
spital).
72. Evaluarea secundara si transferul unui politraumatism .
73. Terapia intensiva a traumatismelor cranio-cerebrale.
74. Arsuri (terapia intensiva in primele 72 de ore).
75. Oprirea circulatorie (cauze, forme, bazic si advanced life support).
76. Accidente de submersie.
77. Accidente prin electrocutare.
78. Anatomia si fiziologia respiratorie.
79. Evaluarea functionala respiratorie.
80. Insuficienta respiratrie acuta.
81. Injuria pulmonara acuta (ALI) – Sindromul de detresa respiratorie acuta (ARDS).
82. Mentinerea libertatii cailor aeriene (intubatia traheala, traheotomia, intubatia traheala
prelungita vs. traheotomie).
83. Insuficienta respiratorie cronica acutizata.
84. Terapia intensiva in boala asmatica.
85. Terapie respiratorie adjuvanta.
86. Tehnici de suport ventilator artificial (indicatii, aparatura, tehnici conventionale,
moduri de ventilatie, tehnici nonconventionale).
87. Tehnici de “intarcare”.
88. Oxigenarea extracorporeala si eliminarea extracorporeala de CO2.
89. Echilibrul hidroelectrolitic si acidobazic normal si patologic.
90. Insuficienta renala acuta (prerenala, renala intrinseca, postrenala – obstructiva).
91. Insuficienta renala cronica (probleme de anestezie si terapie intensiva).
92. Metode de epurare extrarenala.
93. Anestezia si terapia intensiva in transplantul renal .
94. Diabetul zaharat (forme clinice, comele cetozice si noncetozice, hipoglicemia).
95. Terapia intensiva in hemoragiile digestive superioare.
96. Terapia intensiva in ocluzia intestinala.
97. Terapia intensiva in perforatiile acute ale tractului digestiv.
98. Peritonitele postoperatorii.
99. Pancreatita acuta.
100. Fistulele digestive externe postoperatorii.
101. Insuficienta hepatica acuta.
102. Insuficienta hepatica cronica si ciroza hepatica.
103. Defecte acute de hemostaza (trombocitopenia, CID, fibrinoliza acuta).
104. Terapia cu anticoagulante, antiagregante si terapia fibrinolitica.
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105. Edemul cerebral (tipurile de edem cerebral, cauze, mecanisme, diagnostic,
monitorizare, tratament). 106. Fiziologia si fizopatologia termoreglarii (hipotermia indusa
si accidentala, mijloace de control ale echilibrului termic perioperator, hipertermia
maligna, socul caloric).
107. Starile de coma (metabolice, traumatice, infectioase, tumori, vasculare – anoxice –
ischemice, toxice exogene).
108. Aspecte medicale si legale ale mortii cerebrale.
109. Boala coronariana (forme clinice, diagnostic, tratament de urgenta, terapia intensiva a
complicatiilor). 110. Terapia intensiva in tulburarile de ritm si conducere (forme clinice,
diagnostic, tratament).
111. Embolia pulmonara (diagnostic, tratament).
112. Hipertensiunea pulmonara si cordul pulmonar cronic (terapie intensiva).
113. Suport circulator mecanic (balon de contrapulsie, sisteme de asistare ventriculara)
Departamentul nr. 7 – Chirurgie – Disciplina A.T.I. 2
Asistent universitar, poziția 99
Tematică:
I. PROBA SCRISA
1. Fiziopatologia durerii acute si cronice.
2. Tehnici de analgezie folosite in terapia durerii acute si cronice.
3. Analgetice centrale (morfinice).
4. Analgetice/antiiinflamatorii nonsteroidiene.
5. Somnul si anestezia .
6. Substante sedative si amnestice si hipnotice.
7. Mecanismul de actiune al anestezicelor inhalatorii.
8. Absortia si distributia anestezicelor inhalatorii.
9. Efectele respiratorii si circulatorii ale anestezicelor inhalatorii.
10. Metabolismul si toxicitatea anestezicelor inhalatorii.
11. Farmacologia protoxidului de azot.
12. Anestezicele volatile halogenate (halotan, enfluran, izofluran, servofluran, desfluran).
13. Fizica gazelor si vaporilor aplicata la anestezia prin inhalatie.
14. Fiziologia placii neuromusculare.
15. Substante cu actiune relaxanta utilizate in anestezie (curare depolarizante si
nondepolarizante). 16. Antagonisti ai curarelor.
17. Monitorizarea functiei neuromusculare.
18. Droguri si boli care interfereaza cu actiunea relaxantelor musculare.
19. Sistemul nervos vegetativ (anatomie, fiziologie). Farmacologia drogurilor cu actiune
vegetativa (colinegice, parasimpaticolitice, catecolamine, α-stimulante, α-blocante, α 2antagoniste, β-stimulante, β-blocante).
20. Consultul preanestezic de rutina (clinic, paraclinic, implicatii medico-legale).
21. Implicatiile anestezice ale bolilor concomitente (cardio-vasculare, pulmonare, renale,
gastrointestinale, hepatice, SNC, endocrine, hematologice).
22. Implicatiile anestezice ale terapiei medicamentoase cronice.
23. Evaluarea riscului operator si anestezic.
24. Premedicatia (stop, substante, cai de administrare).
25. Mentinerea libertatii cailor respiratorii, masca laringiana, intubatia, traheala,
traheostomia,. Sisteme de umidificare si mucoliza.
26. Supravegherea si monitorizarea bolnavului in timpul anesteziei.
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27. Tehnici de anestezie intravenoasa (inductie, mentinere, trezire, combinatii de substante
anestezice, si modalitati de administrare).
28. Tehnici de anestezie inhalatorie.
29. Aparatul de anestezie (masina de gaze, sisteme anestezice, vaporizoare).
30. Ventilatie mecanica intra-anestezica.
31. Asigurarea homeostaziei bolnavului in timpul anesteziei.
32. Incidentele si accidentele anesteziei generale.
33. Perioada postanestezica imediata. Salonul de trezire.
34. Farmacologia anestezicelor locale. 35. Analgeticele morfinice utilizate in anstezia
regionala.
36. Tehnici de anestezie regionala (anestezia locala, anestezia regionala intravenoasa,
blocaje de nervi periferici).
37. Blocaje de plex brahial.
38. Blocaje regionale centrale (subarahnoidian si peridural).
39. Complicatiile locale, focale, regionale si sistemice ale tehnicilor de anestezie regionala.
40. Anestezia regionala la copii (indicatii, tehnici, incidente si accidente specifice).
41. Anestezia in ambulator.
42. Anestezia in chirurgia pediatrica.
43. Anestezia in chirurgia de urgenta (soc stomac plin, hemoragie etc) .
44. Analgezia si anestezia in obstetrica. Reanimarea nou-nascutului. Terapia intensiva a
patologiei obstetricale.
45. Anestezia in neurochirurgie.
46. Anestezia la bolnavul cu suferinte cardiace (coronian, valvular, cu tulburari de ritm si
conducere, cu insuficienta cardiaca etc).
47. Anestezia la bolnavul cu suferinte pulmonare.
48. Anestezia la bolnavul cu suferinte renale, endocrine, hepatice, hematologice.
49. Grupele sanguine (metode de determinare, principii de compatibilitate).
50. Transfuzia de sange si fractiuni.
51. Autotransfuzia (indicatii, tehnici).
52. Raspunsul neuroendocrin, metabolic si inflamator la agresiune.
53. Modificari imunologice la bolnavul critic. Modalitati imunomanipulare.
54. Fiziopatologia generala a starii de soc.
55. Socul hipovolemic (cauze, mecanisme, tratament).
56. Socul traumatic (fiziopatologie, trataent).
57. Socul cardiogen (cauze, mecanisme, tratament).
58. Alte forme de soc (anafilactic, anafilactoid, neurogen, endocrin).
59. Infectie, sepsis, soc septic (cauze mecanisme).
60. Tratamentul socului septic.
61. Solutii inlocuitoare de volum sanguin.
62. Droguri cu actiune cardiotonica si vasoactiva utilizate in starile de soc.
63. Sindromul de disfunctii organice multiple (cauze, mediatori, efecte la nivelul
sistemelor de organe).
64. Tratamentul sindromului de disfunctii organice multiple.
65. Controlul infectiei in terapia intensiva.
66. Riscul de infectie la personalul medical in A.T.I.
67. Antibioterapia.
68. Nutritia parentala si enterala.
69. Organizarea generala a sistemelor de medicina de urgenta.
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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.
71. Evaluarea primara si resuscitarea unui politraumatism (in afara spitalului si la sosirea in
spital).
72. Evaluarea secundara si transferul unui politraumatism .
73. Terapia intensiva a traumatismelor cranio-cerebrale.
74. Arsuri (terapia intensiva in primele 72 de ore).
75. Oprirea circulatorie (cauze, forme, bazic si advanced life support).
76. Accidente de submersie.
77. Accidente prin electrocutare.
78. Anatomia si fiziologia respiratorie.
79. Evaluarea functionala respiratorie.
80. Insuficienta respiratrie acuta.
81. Injuria pulmonara acuta (ALI) – Sindromul de detresa respiratorie acuta (ARDS).
82. Mentinerea libertatii cailor aeriene (intubatia traheala, traheotomia, intubatia traheala
prelungita vs. traheotomie).
83. Insuficienta respiratorie cronica acutizata.
84. Terapia intensiva in boala asmatica.
85. Terapie respiratorie adjuvanta.
86. Tehnici de suport ventilator artificial (indicatii, aparatura, tehnici conventionale,
moduri de ventilatie, tehnici nonconventionale).
87. Tehnici de “intarcare”.
88. Oxigenarea extracorporeala si eliminarea extracorporeala de CO2.
89. Echilibrul hidroelectrolitic si acidobazic normal si patologic.
90. Insuficienta renala acuta (prerenala, renala intrinseca, postrenala – obstructiva).
91. Insuficienta renala cronica (probleme de anestezie si terapie intensiva).
92. Metode de epurare extrarenala.
93. Anestezia si terapia intensiva in transplantul renal .
94. Diabetul zaharat (forme clinice, comele cetozice si noncetozice, hipoglicemia).
95. Terapia intensiva in hemoragiile digestive superioare.
96. Terapia intensiva in ocluzia intestinala.
97. Terapia intensiva in perforatiile acute ale tractului digestiv.
98. Peritonitele postoperatorii.
99. Pancreatita acuta.
100. Fistulele digestive externe postoperatorii.
101. Insuficienta hepatica acuta.
102. Insuficienta hepatica cronica si ciroza hepatica.
103. Defecte acute de hemostaza (trombocitopenia, CID, fibrinoliza acuta).
104. Terapia cu anticoagulante, antiagregante si terapia fibrinolitica.
105. Edemul cerebral (tipurile de edem cerebral, cauze, mecanisme, diagnostic,
monitorizare, tratament). 106. Fiziologia si fizopatologia termoreglarii (hipotermia indusa
si accidentala, mijloace de control ale echilibrului termic perioperator, hipertermia
maligna, socul caloric).
107. Starile de coma (metabolice, traumatice, infectioase, tumori, vasculare – anoxice –
ischemice, toxice exogene).
108. Aspecte medicale si legale ale mortii cerebrale.
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109. Boala coronariana (forme clinice, diagnostic, tratament de urgenta, terapia intensiva a
complicatiilor). 110. Terapia intensiva in tulburarile de ritm si conducere (forme clinice,
diagnostic, tratament).
111. Embolia pulmonara (diagnostic, tratament).
112. Hipertensiunea pulmonara si cordul pulmonar cronic (terapie intensiva).
113. Suport circulator mecanic (balon de contrapulsie, sisteme de asistare ventriculara)

Departamentul nr. 7 – Chirurgie – Disciplina Chirurgie 3
Asistent universitar, poziția 107
Tematica
Proba Scrisă
Subiecte de anatomie chirurgicală
1. Anatomia chirurgicală atiroidei.
2. Anatomia chirurgicală asânului.
3. Anatomia chirurgicală aaxilei.
4. Anatomia chirurgicală a pereteluitoracic.
5. Anatomia chirurgicală a plămânilor șipleurei.
6. Anatomia chirurgicală amediastinului.
7. Anatomia chirurgicală a pereteluiabdominal.
8. Anatomia chirurgicală a zonelorherniare.
9. Anatomia chirurgicală aesofagului.
10. Anatomia chirurgicală adiafragmei.
11. Anatomia chirurgicală astomacului.
12. Anatomia chirurgicală aficatului.
13. Anatomia chirurgicală a căilor biliareextrahepatice.
14. Anatomia chirurgicală asplinei.
15. Anatomia chirurgicală a sistemului porthepatic.
16. Anatomia chirurgicală apancreasului.
17. Anatomia chirurgicală aduodenului.
18. Anatomia chirurgicală a intestinuluisubțire.
19. Anatomia chirurgicală acolonului.
20. Anatomia chirurgicală arectului.
21. Anatomia chirurgicală aperineului.
22. Anatomia chirurgicală arinichilor.
23. Anatomia chirurgicală aureterelor.
24. Anatomia chirurgicală a veziciiurinare.
25. Anatomia chirurgicală a uterului șianexelor.
26. Anatomia chirurgicală a sistemului arterial al membruluisuperior.
27. Anatomia chirurgicală a sistemului arterial al membruluiinferior.
28. Anatomia chirurgicală a sistemului venos superficial și profund al membrului inferior.
Subiecte de patologie chirurgicală
1. Traumatismele cranio-encefaliceacute.
2. Distrofia endemicătireopată.
3. Hipertiroidiile.
4. Cancerultiroidian.
5. Tiroiditele.
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6. Cardiospasmul.
7. Cancerulesofagului.
8. Esofagitacaustică.
9. Stenozeleesofagului.
10. Esofagitapeptică.
11. Herniilehiatale.
12. Mastiteleacute.
13. Mastitelecronice.
14. Tumorile benigne ale glandeimamare.
15. Tumorile maligne ale glandeimamare.
16. Mamelasecretantă.
17. Traumatismeletoracice.
18. Traumatismeleabdominale.
19. Politraumatismele.
20. Herniile peretelui abdominalantero-lateral.
21. Apendicitaacută.
22. Peritonite acutedifuze.
23. Peritonite acutelocalizate.
24. Ulcerulgastric.
25. Ulcerulduodenal.
26. Tumorile benigne alestomacului.
27. Cancerulgastric.
28. Hemoragiiledigestive.
29. Indicațiilesplenectomiei.
30. Colecistiteleacute.
31. Colecistita cronicălitiazică.
32. Litiaza căii biliareprincipale.
33. Tumorile maligne ale căilor biliareextrahepatice.
34. Chistul hidatichepatic.
35. Cancerul depancreas.
36. Pancreatitaacută.
37. Ocluziileintestinale.
38. Infarctulentero-mezenteric.
39. Patologia chirurgicală a diverticululuiMeckel.
40. Tumorile intestinuluisubțire.
41. BoalaCrohn.
42. Diverticulozacolică.
43. Rectocolitaulcerohemoragică.
44. Cancerulcolonului.
45. Cancerulrectului.
46. Supurațiile perianorectale (fistule, abcese,flegmoane).
47. Hemoroizii.
48. Litiazarenală.
49. Adenomul deprostată.
50. Sarcinaectopică.
51. Neoplasmulovarian.
52. Fibromatozauterină.
53. Neoplasmul corpuluiuterin.
54. Neoplasmul coluluiuterin.
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55. Ischemia acutăperiferică.
56. Ischemia cronicăperiferică.
57. Varicele membrelorinferioare.
58. Boalatromboembolică.
59. Arsurile.
60. Degerăturile.
61. Infecțiile acute ale degetelor șimâinii.
62. Antibioterapia închirurgie.
63. Șocul.
64. Resuscitareacardio-respiratorie.
Subiecte de tehnici chirurgicale
1. Abordul chirurgical al marilor vase (gât, braț,coapsă).
2. Tehnica abordului venos pentrucateterism.
3. Tehnica suturilorvasculare.
4. Crosectomiacusmulgereasafeneiinternepentruvaricelemembrelorinferioare.
5. Cura chirurgicală a hernieiinghinale.
6. Cura chirurgicală a hernieifemurale.
7. Cura chirurgicală a hernieiombilicale.
8. Cura chirurgicală aeventrațiilor.
9. Cura chirurgicală aeviscerațiilor.
10. Tiroidectomiile.
11. Tratamentul chirurgical al afecțiunilor septice alesânului.
12. Mamectomiile (simplă, Madden, Patey,Halsted).
13. Traheostomia.
14. Pleurotomiaminimă.
15. Apendicectomia.
16. Gastrostomia.
17. Jejunostomiile.
18. Colostomiile.
19. Gastroenteroanastomoza.
20. Rezecțiile gastrice cu anastomozăgastroduodenală.
21. Rezecțiile gastrice cu anastomozăgastrojejunală.
22. Vagotomia troncularăsubdiafragmatică.
23. Piloroplastiile.
24. Rezecțiile gastrice pentrucancer.
25. Splenectomia.
26. Colecistectomia (clasică șilaparoscopică).
27. Colecistostomia.
28. Coledocotomiile.
29. Drenajul extern al căii biliareprincipale.
30. Derivații biliodigestive (colecistogastroanastomoza, colecistojejunanastomoza,
coledocoduodenoanastomoza,coledocojejunanastomoza).
31. Enterectomiasegmentară.
32. Cistostomia.
33. Anexectomia.
34. Histerectomiile.
35. Amputația degambă.
36. Amputația decoapsă.
37. Colectomiasegmentară.
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38. Hemicolectomiadreaptă.
39. Hemicolectomiastângă.
40. OperațiaHartman.
41. Cura chirurgicală ahemoroizilor.
42. Cura chirurgicală a supurațiilorperianorectale.
43. Cura chirurgicală ahidrocelului.
44. Cura chirurgicală avaricocelului.
45. Orhiectomia.
46. Laparoscopiadiagnostică.
II. PROBA ORALĂ - CLINICĂ
Constă din subiectele de Patologie chirurgicală.
Bibliografia:
Anatomia chirurgicală :
1. PapilianV.Anatomiaomului–Splanhnologia.Vol.II.Ed.aXII-a.EdituraAll,2014.
2. Standring S. Gray’sAnatomy – The AnatomicalBasis of Clinical Practice. Ed. a XLI-a.
Editura Elsevier,2016.
Patologia chirurgicală :
1. Popescu I., Ciuce C. Tratat de chirurgie – Chirurgie generală. Vol. VII, Partea specială.
Ed. a II-a. Editura Academiei Române,2015.
2. Popescu I., Ciuce C. Tratat de chirurgie – Chirurgie generală. Vol. VIII (IA - IB). Ed. a
II-a. Editura Academiei Române,2015.
3. Brunicardi C.F. Schwartz’sPrinciples of Surgery. Ed. a X-a. Editura McGraw Hill
Companies,2015.
4. Fischer J.E. Fischer’sMastery of Surgery. Vol. I -II. Editura
LippincottWilliams&Wilkins,2012.
Tehnici chirurgicale :
1. Zollinger P.M. Zollinger’sAtls of SurgicalOperations. Ed. aIX-a. Editura McGraw Hill,
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Departamentul nr. 7 – Chirurgie – Disciplina Medicină de urgență
Asistent universitar, poziția 113
Tematica:
1. Fiziopatologia mortii şi a reanimarii.
2. Insuficienta respiratorie acuta.
3. Insuficienta sistemului cardiovascular şi socul.
4. Resuscitarea cardio-cerebro-pulmonara.
a. Suportul vital de baza şi avansat
b.Suportul vital prelungit şi resuscitarea cerebrala
c. Insuficienta acuta a sistemului nervos central.
d.Resuscitarea creierului.
5. Moartea cerebrala şi explantarea.
6. Aspecte etice în resuscitare.
Evaluarea şi managementul prezentarilor frecvente .
7. Socul.
8. Durerea precordiala.
9. Moartea subita
10. Sincopa
11. Pacientul comatos.
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12.
13.
14.
15.

Convulsiile
Dispnea
Durerea abdominala
Febra şi sepsisul
a. Febra
b. Sepsis
16. Cefalee
a. Evaluarea generala
b. Prezentarile specifice
c. Migrena
17. Ameteala /Vertigo
18. Slabiciunea acuta
19. Diaree
20. Edemul
21. Confuzia
22. Alterarile în comportament
a. Schimbarile acute în comportament
b. Sinuciderea
23. Obstructia acuta a cailor respiratorii superioare şi problemele mediastinale.
a. Consideratii generale
b. Tumorile gitului în urgenta
c. Urgentele mediastinale
24. Disfagia
25. Durerea pelviana la femei
26. Pruritus
27. Durerea acuta inferioara a coloanei vertebrale
28. Articulatia tumefiata.
a. Arterita monoarticulara
b. Arterita poliarticulara
29. Urgentele oncologice
Trauma
30. Reactia corporala generala la trauma
31. Traumatologia şi sistemele de trauma
a. Cinematica traumei
b. Controlul şi prevenirea traumatismelor
c. Consideratii medicolegale
32. Managementul în prespital al traumatismelor
33. Managementul de urgenta al traumatismelor
a. Consideratii generale
i. Evaluarea initiala în trauma
ii. Aspecte de management în tratamentul initial al pacientilor cu
traumatisme severe
b. Sectiunea I : Trauma Generala
i. Traumatismele capului
ii. Traumatismele gitului
iii. Trauma toracica
iv. Trauma abdominala
v. Traumatismele cailor uro-genitale
vi. Traumatismele vasculare periferice
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c. Sectiunea II: Leziunile musculoscheletice
i. Trauma extremitatilor şi a partilor moi
ii. Traumatismele miinii
iii. Urgentele în sport
d. Sectiunea III: Consideratii speciale
i. Trauma la gravide
ii. Trauma la batrini
iii. Trauma pediatrica
1. Clasificarea leziunilor cartilajului de crestere dupa Salter.
iv. Arsurile
v. Sindromul de embolie grasoasa
Urgentele netraumatice
34. Urgentele Cardiovasculare
a.
Sectiunea I :Urgentele Cardiace
i. Diagnosticul şi tratamentul aritmiilor
ii. Anomaliile electrolitice ce afecteaza cordul
iii.Infarctul miocardic acut
1. Terapia trombolitica
2. Pregatirea pacientului pt. Angiografia digitala şi angioplastia : responsabilitatea
medicului de urgenta
3. Socul cardiogen
iv. Insuficienta cardiaca congestiva şi edemul pulmonar acut 2011
v.Miocardita, cardiomiopatiile şi bolile pericardiului.
vi. Endocardita infectioasa
vii. Valvulopatiile cardiace
viii.Valvele cardiace artificiale : identificarea, functionarea, insuficienta.
b.
Sectiunea II: Urgentele vasculare
i.
Urgentele hipertensive
1. Medicatia antihipertensiva
ii. Bolile arterei carotide
iii.Anevrismul aortic abdominal
iv. Anevrismul toracic
v.Bolile aortei şi ale arterelor periferice
Bolile vasculare periferice şi tromboflebita
Alte boli ale venelor (flebopatiile)
c.
Sectiunea III: Farmacoterapia cardiovasculara
35. Urgentele respiratorii la adult
a. ARDS
b. Embolia pulmonara
c. Astmul acut la adult
d. Pneumonia
e. Hemoptizia
f. BPOC
g. Pneumotoracele
h. Aspirarea
i. Abcesul pulmonar
j. Atelectazia
k. Epansamentul pleural
l. Tulburari ale peretelui thoracic şi ale diafragmului
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m. Farmacoterapia respiratorie
36. Urgenetele neurologice
a. Evaluarea de urgenta a urgentelor neurologice
b. AVC şi atacul ischemic tranzitoriu
c. Sindroamele acute şi subacute netraumatice ale coloanei vertebrale
d. HIC
e. Sindromul neuroleptic malign
37. Urgenetele renale şi uro-genitale
a. Insuficienta renala acuta şi cronica
i. Consideratii generale
ii. Aspectele specifice ale Insuficientei renale acute
iii. Farmacoterapia în insuficienta renala
b. Retentia urinara şi drenajul vezical.
38. Urgentele gastrointestinale
a. Urgentele esofagiene
b. Corpii straini inghititi
c. Gastroenterita acuta
d. Apendicita
e. Organele perforate
f. Obstructia cailor digestive
g. Gastrita şi ulcerul peptic
h. Hemoragia gastro-intestinala
i. HDS
ii. HDI
i. Boala biliara acuta
j. Bolile pancreatice-pancreatita acuta
39. Bolile infectioase în urgenta
a. Socul septic
b. Menigita şi meningo-encefalita
c. Infectiile virale în Unitatea de Primire Urgente
d. Utilizarea antibioterapiei în Unitatea de Primire Urgente
i. Principii generale şi luarea deciziei
ii. Alegerea specifica a antibioticelor
e. Abcesele cutanate şi gangrena gazoasa
40. Imunologia în Unitatea de Primire Urgente
a. Insuficienta mecanismelor de aparare a pacientului în urgentele acute
b. Socul anafilactic
c. Vaccinele şi imunoprofilaxia
i. Imunizarea şi controversele în domeniu
41. Tulburarile hematologice în urgenta
a. Anemia
b. Hemofilia şi tulburarile associate
c. Tulb. Trombocitopenice
d. Terapia transfuzionala în urgenta
42. Urgentele endocrine şi metabolice
a. Echilibrul acido-bazic
b. Lichidele şi electrolitii - Diselectrolitemii severe
c. Cetoacidoza diabetica
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d. Hipoglicemia
e. Coma hiperosmolara non-cetoacidotica
f. Acidoza lactica
g. Insuficienta suprarenala acuta.
h. Hipoteroidism şi coma mixedematoasa
i. Hipertiroidism
j. Feocromocitomul
k. Porfiriile
43. Urgentele oculare şi ORL
a. Sectiunea I: Oftalmologia în serviciile de urgenta
i. Pierderea acuta a vederii
ii. Ochiul acut dureros
iii. Infectiile commune oculare
b. Sectiunea II: Urgentele ORL
i. Infectiile cailor respiratorii superioare
1. Faringita acuta
2. Abcesele capului şi ale gitului
ii. Disfonia
iii. Sinuzita
iv. Rinita alergica
44. Dermatologia în Unitatea de Primiri Urgente
a. Dermatita
b. Purpura
c. Eruptiile din cauze medicamentoase
d. Dermatozele cu pericol vital
e. Urticaria
f. Infectiile cutanate
g. Eruptii veziculobuloase
Urgentele obstetricale şi ginecologice
45. Urgentele obstetricale
a. Sarcina ectopica
b. Tulb. Hipertensive la gravide
c. Tulb. Medicale la gravide
d. Diagnosticul diferential a pre-eclampsiei
46. Urgentele ginecologice
a. Infectiile vaginale
b. Tulburarile menstruale
c. Pacienta (ul) agresata sexual
d. Violul şi incest la copii şi adolescenti
Urgentele pediatrice
47. Generalitati asupra medicinei de urgenta pediatrica
a. Ingrijirea pacientului pediatric în Unitatea de Primire Urgente
1. Resuscitarea neonatala şi urgentele neonatologice frecvente.
2. Managementul cailor respiratorii la copii.
3. Resuscitarea cardiopulmonara pediatrica
b. Urgentele respiratorii acute la pacientul pediatric
1. Astmul pediatric
c. Socul la pacientul pediatric
d. Bolile infectioase pediatrice
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e. Alte urgente pediatrice
1. Asfixierea, sindromul mortii subite, hiperpirexia
2. Deshidratarea
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Urgentele psihiatrice şi de comportament
48. Evaluarea clinica a urgentelor psihiatrice şi de comportament
a. Pacientul psihotic în urgenta
b. Pacientul agresiv
c. Pacientul depresiv
d. Atacul de panica / hiperventilatie
Anestezia terapia intensive la adult şi copil
49. Anestezia
a. Intubatia dificila
b. Tehnicile de anestezie
c. Medicatia anestetica
d. Tipurile de anestezie generala şi locoregionala
e. Inductia anestetica
f. Anestezia / inductia la pacientul critic medical
g. Anestezia / inductia la pacientul critic traumatizat
h. Anestezia / inductia anestetica la pacientul în soc
i. Specificile anesteziei la gravide
j. Specificile anesteziei la copil / nounascut
k. Specificile anesteziei la pacientul cardiac
50. Terapie Intensiva
a. Terapia intensiva la pacientul critic medical
b. Terapia intensiva la pacientul critic traumatizat
c. Terapia intensiva pediatrica
d. Terapia intensiva a nounascutului
e. Ventilatia mecanica
f. Medicatia inotropa
Urgentele mediului
51. Boala (raul) de altitudine
52. Trauma di cauza alterarii presiunii mediului ambiant
a. Urgentele de scufundare sau altitudine
b. Probleme speciale la scufundarile subacvatice
c. Medicina hiperbara
53. Muscaturile mamiferelor
54. Diagnosticul şi tratamentul muscaturii de sarpe
55. Muscaturile şi intepaturile toxice
56. Inecul complet / incomplet
57. Hipotermia şi degeraturile
a. Hipotermia
b. Degeraturile şi alte leziuni induse de frig.
58. Bolile de stres termic (Heat stress)
59. Leziunile electrice şi cauzate de fulger
60. Leziunile prin laser şi micro-unde.
61. Leziunile cauzate de radiatii
62. Inhalarea de fum şi alte tipuri de leziuni prin inhalare
63. Urgentele cauzate de poluarea atmosferica
64. Tulburarile induse de soare
PARTEA XII : Toxicologia
65. Ingrijirea în prespital şi interspitaliceasca a pacientului intoxicat sau cu supradoza
66. Pacientul intoxicat
a. Generalitati
b. Managementul de baza
c. Utilizarea laboratorului de toxicologie în urgenta
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67. Evaluarea toxicologica şi managementul pe baza prezentarii clinice
68. Evaluarea toxicologica şi managementul pe baza toxicului specific
69. Alcoolul şi substituentii acestuia
70. Urgentele de abuz de droguri şi substante
Bibliografie:
1. John Marx , Robert Hockberger , Ron Walls, Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical
Practice (2-Volume Set), 9th edition, Mosby, 2017
2. ERC guidelines of CPR 2015: https://www.erc.edu
3. Judith Tintinalli, Gabor D. Kelen, J. Stephan Stapczynski, Medicina de urgență ghid pentru studiu
comprehensiv 2 vol română, Alpha MDN, Buzău 2016.
4. Mark D. Levine, W. Scott Gilmore. Washington Ghid practic de Medicină de Urgență. Ed. Hipocrate
2018
Departamentul nr. 8 – Specialităţi chirurgicale – Disciplina Imagistică
Asistent universitar, poziția 73
Tematica:
Proba scrisă
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 sichimice ale fotografiei, imaginea
latenta .Camera obscura (amplasare, conditii, prepararea reactivilor). Filmul radiologic (particularitati
defabricatie, tipuri dedicate). Caseta. Ecranele intaritoare. Apreciereacalitatii filmelor si a imagini
iobtinute, corectarea defectelor. Developareautomata. 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.
8. Bazele fizice si tehnice ale computertomografiei. Principii deconstructie ale unui aparat CT. Tipuri de
aparate. Achizitia de date demasura. Reconstructia imaginii. Prelucrarea imaginii. Artefacte
specificemetodei.
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 pulmonarecronice. Supuratiile pulmonare.
14. Diagnosticul radioimagistic al pneumopatiilor difuze cronice, al fibrozelor pulmonare, al afectiunilor
vasculare si ale tulburarilor deventilatie 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.
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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 congenitalesi 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 sidobindite. 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 sivasculare 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. Aspectenormale. 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, vezicaurinara, uretra, vase arteriale,
venoase si limfatice). Tehnici. Aspectenormale. 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 aparatuluiurinar. Transplantul renal, aspecte
radioimagistice normale sicomplicatii.
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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 radioimagistical 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 sidegenerative 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 sineurochirurgicale. Indicatii. Nonindicatii.
Contraindicatii. Limite.Protocoale de explorare.
66. Explorarea radioimagistica a viscerocraniului, a regiunii cervicale si aosului 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 silimite. Aspecte normale. Semiologie.
Diagnosticul pozitiv si diferential alprincipalelor afectiuni ale sanului.
69. Examenul ecografic in obstetrica. Diagnosticul pozitiv al sarciniinormale. Sarcina ectopica. Aspecte
normale si patologice ale placentei
70. Explorarea radioimagistica in ginecologie. Tehnici de explorare. Aspecte normale. Anomalii congenitale
.Diagnosticul radioimagistic alafectiunilor 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 specific 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
Proba orală
Interpretarea imaginii radiologice din cadrul afectiunilor cuprinse în tematica probei scrise.
Bibliografie
Societatea de Radiologie și Imagistică medicală din România (*sub redacția Sorin M. Dudea) -Radiologie și
Imagistică Medicală-Îndrumător de studiu pentru pregătirea în specialitate, Vol. I și Vol. II, Ed.
Medicală București, 2015, ISBN 978-973-39-0797-8 (2 volume).
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Departamentul nr. 9 - Mama și copilul - Disciplina Obstetrică și ginecologie 1
Asistent universitar, poziția 93
Tematica și bibliografia pentru proba scrisă și orală:
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
a. Nașterea normală (3, pg. 351-360)
b. Prezentațiile distocice (3, pg. 361-376)
c. Anomalii ale travaliului (3, pg. 391-406)
d. Nașterea vaginală operatorie (3, pg. 407-418)
e. Analgezia si anestezia in obstetrica (3, pg. 557-563)
f. Hemoragia postpartum (3, pg. 511-532)
g. 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
a. Tulburările de ciclu menstrual: Sângerarea uterină anormală - menoragia,
metroragii disfuncționale (2, pg. 219-240), amenoreea (2, pg. 440-457)
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b. 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
a. Patologia benigna si preinvaziva a tractului reproducător inferior (2, pg. 110-128;
b. 730-763)
c. Tumorile uterine (2, pg. 246-261)
d. Tumorile ovariene și tubare (2, pg. 262-274)
e. Patologia benignă și preinvazivă a sânului (2, pg. 333-345)
25. Cancerele ginecologice
a. Cancerul de col uterin (2, pg. 769-789)
b. Cancerul vulvar (2, pg. 793-806)
c. Cancerul vaginal (2, pg. 808-815)
d. Cancerul de corp uterin. Cancerul endometrial (2, pg. 817-834). Sarcoamele
e. uterine (2, pg. 839-850)
f. Cancerul de ovar: Cancerul epitelial ovarian (2, pg. 853-874). Tumorile celulelor
g. germinale ovariene și stromale ale cordoanelor sexuale (2, pg. 879-894)
h. 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)
Bibliografie
1. Williams Obstetrică, Ed. a 24-a, Tratat F. Cunningham, Kenneth Leveno, Steven Bloom, Catherine
Spong, Jodi Dashe, Barbara Hoffman, Brian casey, Jeanne Sheffield, Coordonatorul ediției în limba
română Prof. Dr. Radu Vlădăreanu. Editura Hipocrate, București, 2017.
2. Williams Ginecologie, Ed. a II-a, Hoffman, Schorge, Schaffer, Halvorson, Bradshaw, Cunningham,
Coordonatorul ediției în limba română Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, Editura Hipocrate, București, 2015.
3. Tratat de chirurgie, Ed. a II-a, Vol. V Obstetrică și Ginecologie, sub redacția Irinel Popescu,
Constantin Ciuce, Coordonator: Gheorghe Peltecu, Editura Academiei Romane, București, 2014.
4. Callen, Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie. Mary Norton, Leslie Scoutt, Vickie Feldstein. Ed.a
6-a, coordonată în limba română: Radu Vlădăreanu, București, Editura Hipocrate, 2017.
5. Urgențele obstetricale intrapartum, Editori: Gheorghe Peltecu, Anca Maria Panaitescu, Radu
Botezatu, George Iancu, Editura Academiei Române, 2017.
Departamentul nr. 9 - Mama și copilul - Disciplina Obstetrică și ginecologie 2
Asistent universitar, pozițiile 98 și 99
Tematica:
A. PROBA SCRISĂ
1. Anatomia clinică ș i fiziologia organelor genitale
1. Noț iuni de anatomie (1, pg. 16-34)
2. Noț iuni de endocrinologie a reproducerii (2, pg. 400-435)
2. Sarcina normală
1. Fiziologia maternă (1, pg. 46-72)
2. Consultaț ia preconcepț ională (1, pg. 156-165)
3. Îngrijirea prenatală (1, pg. 168-189)
4. Diagnosticul prenatal (1, pg. 283-302)
3. Avortul (1, pg. 350-371)
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Boala trofoblastică gestaț ională (2, pg. 898-917)
Hemoragiile obstetricale antepartum (3, pg. 335-347)
Complicaț ii medicale ș i chirurgicale î n sarcină (1, pg. 926 - 1282)
Ecografia î n obstetrică si ginecologie (1, pg. 194 - 222), (4, pg. 805-833)
Medicină fetală
1. Embriogeneza ș i dezvoltarea morfologică fetală (1, pg. 127-151)
2. Genetică (1, pg. 259-280)
3. Teratologie (1, pg. 240-255)
4. Monitorizarea fetală antepartum ș i intrapartum (3, pg. 377-389)
5. Restricț ia de creș tere fetală (1, pg. 874-884)
6. Suferinț a fetală (1, pg. 491-497)
7. Moartea fetală (1, pg. 661-666)
9. Naș terea normală ș i patologică
1. Naș terea normală (3, pg. 351-360)
2. Prezentaț iile distocice (3, pg. 361-376)
3. Anomalii ale travaliului (3, pg. 391-406)
4. Naș terea 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. Afecț iuni hipertensive î n sarcină (1, pg. 728-770)
12. Sarcina multiplă (1, pg. 891-920)
13. Nasterea î nainte de termen (1, pg. 829 – 855)
14. Sarcina prelungită (1, pg. 862 – 870)
15. Patologia anexelor fetale
1. Anomaliile placentare, ale membranelor amniotice ș i ale cordonului ombilical (1, pg.
116 – 124)
2. Lichidul amniotic (1, pg. 231-238)
16. Lehuzia
1. Lehuzia fiziologică (1, pg. 668 – 679)
2. Complicaț iile puerperale (1, pg. 682 – 692)
17. Urgenț e vitale î n obstetrică
1. Sepsisul ș i ș ocul î n obstetrică (5, pg. 223-239)
2. Embolia cu lichid amniotic (5, pg. 243-257)
3. Colapsul matern peripartum (5, pg. 265-287)
18. Sindroame î n ginecologie
1. Tulburările de ciclu menstrual: Sângerarea uterină anormală - menoragia,
metroragii disfuncț ionale (2, pg. 219-240), amenoreea (2, pg. 440-457)
2. Durerea pelvină (2, pg. 304-328)
19. Infecț iile 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: Incontinenț a urinară (2, pg. 606-632) si Prolapsul organelor
pelvine (2, pg. 633-658)
24. Patologia benignă ș i 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 ș i tubare (2, pg. 262-274)
4. Patologia benignă ș i preinvazivă a sânului (2, pg. 333-345)
25. Cancerele ginecologice
4.
5.
6.
7.
8.
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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. Contracepț ie ș i sterilitate (2, pg. 132-149 si 152-164)
Bibliografie:
1. Williams Obstetrică, Ed. a 24-a, Tratat F. Cunningham, Kenneth Leveno, Steven Bloom, Catherine
Spong, Jodi Dashe, Barbara Hoffman, Brian casey, Jeanne Sheffield, Coordonatorul ediț iei î n limba
română Prof. Dr. Radu Vlădăreanu. Editura Hipocrate, Bucureș ti, 2017.
2. Williams Ginecologie, Ed. a II-a, Hoffman, Schorge, Schaffer, Halvorson, Bradshaw, Cunningham,
Coordonatorul ediț iei î n limba română Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, Editura Hipocrate, Bucureș ti,
2015.
3. Tratat de chirurgie, Ed. a II-a, Vol. V Obstetrică ș i Ginecologie, sub redacț ia Irinel Popescu,
Constantin Ciuce, Coordonator: Gheorghe Peltecu, Editura Academiei Romane, Bucureș ti, 2014.
4. Callen, Ultrasonografie î n Obstetrică ș i Ginecologie. Mary Norton, Leslie Scoutt, Vickie Feldstein.
Ed.
a 6-a, coordonată î n limba română: Radu Vlădăreanu, Bucureș ti, Editura Hipocrate, 2017.
5. Urgenț ele obstetricale intrapartum, Editori: Gheorghe Peltecu, Anca Maria Panaitescu, Radu
Botezatu, George Iancu, Editura Academiei Române, 2017.
Proba Clinică Obstetrică C. Proba Clinică Ginecologie D. Proba Practică
1. Ecografia î n obstetrică ș i ginecologie
2. Monitorizarea cardiotocografică
3. Asistenț a la naș tere î n prezentaț iile craniene ș i pelviană, epiziotomia/rafia
4. Aplicaț ia de forceps î n OP, OS, OIDA, OISA
5. Aplicaț ia vidextractorului
6. Versiunea internă
7. Manevre î n cazul distociei de umeri
8. Operaț ia cezariană
9. Cerclajul colului uterin
10. Laceraț iile cervicale ș i perineale postpartum
11. Intervenț ii biopsice, ablative ș i distructive la nivelul colului uterin
12. Colposcopia
13. Recoltarea probelor cervico-vaginale
14. Chiuretajul uterin
15. Laparoscopia diagnostică (inclusiv cromopertubaț ie)
16. Histeroscopia diagnostică
17. Laparoscopia operatorie (adezioliză, sterilizarea tubară, salpingostomie, salpingectomie,
chistectomie ovariană)
18. Histeroscopia operatorie (rezecț ie de polip, miom tip 0-1, < 4 cm)
19. Investigaț ii î n cazul prolapsului genital ș i IUE (scorul POP-Q)
20. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale sânului
21. Colporafia anterioară. Colpoperineorafia.
22. Anexectomia
23. Miomectomia
24. Histerectomia abdominală î n patologia benignă a uterului 25. Histerectomia vaginală
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26. Marsupializarea/excizia de chist/abces (vulvar)
27. Tratamentul plăgii complicate
28. Inserț ie de DIU
29. Plasarea unui pesar (î n caz de prolaps sau ameninț are de naș tere prematură)
Departamentul nr. 9 - Mama și copilul - Disciplina Pediatrie 3
Asistent universitar, poziția 118
Tematica:
1. Cresterea si dezvoltarea. Factorii endogeni si exogeni care o modeleaza. Particularitati morfologice si
fiziologice ale diferitelor perioade ale copilariei. Criterii de evaluare a cresterii si dezvoltarii.
2. Nutritie si alimentatie pediatrica. Elemente de nutritie pediatrica, alimentatia sugarului si a copilului
sanatos.
3. Patologie prenatala: notiuni de genetica. Anomalii cromozomiale (anomalii numerice, deletii,
translocatii). Mutatii genetice, ereditatea mendeleana.
4. Embriopatii, fetopatii.
5. Nou-nascutul la termen; incidentele fizologice ale perioadei perinatale; alimentatia si ingrijirea nounascutului normal.
6. Prematuritatea, dismaturitatea.
7. Patologia neonatala; detresa neurologica; icterele nou-nascutului; encefalopatia hipoxic-ischemica
perinatala; hemoragiile intracraniene , infectiile nou-nascutului; convulsiile neonatale.
8. Malnutritia protein-calorica si malnutritia proteica. Recuperarea nutritionala a malnutritiei.
9. Rahitismul carential comun, tetania, rahitismele vitamino-D rezistente.
10. Varsaturile; hematemeza; sangerarea rectala.
11. Durerile abdominale recurente.
12. Boala diareica acuta simpla.
13. Bolile diareice acute cu sindrom de deshidratare. Rehidratarea hidroelectrolitica si acido-bazica;
rehidratarea orala si parentala. Principiile nutritiei parentale.
14. Enteria necrozanta.
15. Sindroame de malabsortie.
16. Boala celiaca.
17. Boli inflamatorii cronice ale colonului.
18. Insuficienta pancreatica exocrina. Fibroza chistica.
19. Parazitoze intestinale.
20. Ulcerul gastro-duodenal la copil.
21. Stenoza hipertrofica de pilor.
22. Peritonitele acute primitive si secundare.
23. IACRS; rinofaringita acuta; adenoiditele acute si cronice; angine acute; sinuzite; otita medie acuta;
otomastoidita acuta si cronica; laringitele acute; traheobronsite acute.
24. Pneumonii acute si cronice la copil.
25. Pleurezii.
26. Astmul bronsic, bronsiolitele acute, weezing recurent.
27. Insuficienta acuta si cronica la copil.
28. Boli congenitale de cord; clasificarea si terminologia bolilor congenitale de cord. Boli congenitale de
cord necianogene boli congenitale de cord cianogene.
29. Malformatii obstructive si anomalii valvulare.
30. Boli cardiovasculare dobandite: endocardite bacteriene, miocardite acute, pericardite,cardiomiopatii.
31. Tulburari de ritm si de conducere.
32. HTA la copil.
33. Insuficienta cardiaca a sugarului si copilului.
34. Socul in pediatrie.
35. Reumatismul articular acut.
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36. Colagenoze: Arterita cronica juvenila, lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita juvenila,
vasculitele imune, boala Kawasaki.
37. Infectiile tractului urinar.
38. Glomerulonefrita acuta postinfectioasa.
39. Sindroamele nefrotice la copil.
40. Insuficienta renala acuta si cronica.
41. Icterele sugarului si copilului.
42. Hepatitele cronice si cirozele hepatice.
43. Insuficienta hepatica acuta.
44. Sindroamele anemice: anemia hipocroma hiposideremica , anemiile hemolitice congenitale si
dobandite, corpusculare si extra corpusculare, anemiile hipoplazice si aplazice, anemiile prin
deturnare, anemiile prin deperditie.
45. Patologia hemostazei: trombocitopenii, trombocitopatii, coagulopatii, CDI, fibrinoliza acuta.
46. Leucemiile acute si cronice ale copilului.
47. Limfoame maligne.
48. Tumori solide la copil: nefroblastomul, neuroblastomul, histiocitoza X.
49. Meningitele acute.
50. Encefalite acute.
51. Convulsiile accidentale si epilepsia copilului.
52. Starile comatoase.
53. Paraliziile cerebrale infantile; retardul mintal.
54. Sindromul hipoton la copil.
55. Sindromul de hipertensiune intracraniana si edemul cerebral acut.
56. Sindroamele de imunodeficienta congenitala.
57. SIDA la copil.
58. Diabetul zaharat.
59. Obezitatea la copil.
60. Boli congenitale de metabolism (anomalii ale metabolismului hidrocarbonatelor, lipidelor,
proteinelor).
61. Stopul cardio-respirator si reanimarea cardiorespiratorie.
62. Intoxicatiile acccidentale cu alcool etilic si metilic; oxid de carbon; hidrocarburi volatile, ciuperci
otravitoare, plumb si derivatii, substante methemoglobinizante, substante corozive, organofosforate,
atropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substante deprimante ale SNC, digitala, antagonisti
ai vitaminei K.
63. Rujeola.
64. Rubeola.
65. Varicela.
66. Tusea convulsiva
67. Mononucleoza infectioasa.
68. Parotidita infectioasa.
69. Infectia cu herpes virus, infectia cu virusul citomegalic.
70. Difteria.
71. Scarlatina.
72. Dizenteria.
73. Salmonelozele.
74. Poliomielita.
75. Hepatitele acute virale.
76. Tetanosul.
77. Toxinfectiile alimentare.
78. Tuberculoza copilului.
79. Luxatia congenitala de sold.
Bibliografie probă scrisă – PEDIATRIE
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Kliegman RM, et al. Nelson Textbook of Pediatrics. Ediția 21. Elsevier, 2020.
Departamentul nr. 10 – Neuroştiinţe – Disciplina Neurologie şi neurologie pediatrică
Asistent universitar, poziția 51
Tematica
I. PROBA SCRISĂ
1. Elemente de neurobiologie în afecțiunile nevraxiale (7)
2. Semiologia sensibilității: (4)
- Organizarea sensibilității corpului - somesterzia
- Semiologia analitica a sensibilității.
- Sindroamele senzitive
3. Semiologia motilității și a reflexelor: (4)
- Organizarea generală a sistemelor care controlează mișcarea
- Semiologia unității motorii
- Sindromul piramidal
- Semiologia extrapiramidala
- Semiologia cerebeloasă
- Semiologia reflexelor
- Miocloniile
4. Semiologia nervilor cranieni (1,2)
- nervul olfactiv (I)
- nervul optic (II) și căile vizuale
- motilitatea oculară (III, IV, VI)
- nervul trigemen (V)
- nervul facial (VI)
- nervul vestibular și cohlear (VIII)
- nervul glosofaringian (IX)
- nervul pneumogastric (X)
- nervul spinal (XI)
- nervul mare hipoglos (XII)
5. Semiologia funcțiilor vegetative: (4)
- sistemul nervos autonom
- sindroamele hipotalamo-hipofizare
6. Conștiența (1,4)
- tulburări de somn și veghe
- stările comatoase
- mutismul achinetic și sindromul de deaferentare
- confuzia, etc.
7. Funcțiile nervoase superioare (1,4)
- somatognozia
- apraxiile
- agnoziile
- dominanta cerebrală. Afazia
- memoria
8. Epilepsia (1,2,3,8)
- clinică
- etiologie
- fiziopatologie
- tratament
9. Algiile craniene și faciale (1,2,3)
- dispozitivul de sensibilitate al feței și craniului
- nevralgia de trigemen
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- migrena și algiile vasculare ale feței
- algiile craniene și faciale simptomatice
- cefaleea
10. Patologia nervilor periferici (1,2,3)
- principalele tipuri anatomo-clinice de neuropatii periferice
- leziunile rădăcinilor, plexurilor și nervilor periferici
- polineuropatiile
- multinevritele
- poliradiculonevritele
11. Compresiunile lente ale maduvei și mielopatiile vasculare (1,2,3)
12. Siringomielia și malformatiile atlanto-occipitale (1,2,3)
13. Scleroza în placi și alte afecțiuni demielinizante (1,2,3)
14. Amiotrofiile spinale progresive. Boala neuronului motor (1,2,3)
15. Boala Parkinson și sindroamele parkinsoniene (1,2,3)
16. Bolile ereditare și degenerative (1,2,3)
17. Sindroamele neurocutanate și alte tulburari de dezvoltare ale sistemului nervos central. Facomatozele
(1,2,3)
18. Bolile vasculare cerebrale: (1,2,3)
- anatomia și fiziologia circulației cerebrale
- malformațiile vasculare cerebrale
- complicațiile cerebrale ale hipertensiunii arteriale
- ischemia cerebrală
- hemoragia cerebrală
- ictusul lacunar
- tromboflebitele cerebrale
19. Neoplasmele intracraniene (1,2,3)
20. Traumatismele craniene și ale măduvei spinării (1,2,3)
21. Patologia infecțioasă și parazitară (1,2,3)
22. Dementele organice ale adultului (1,2,3)
23. Encefalopatii infantile (1,2,3)
24. Manifestări neurologice în tulburări ereditare de metabolism (1,2,3)
25. Patologia musculară (1,2,3,8)
26. Manifestari neurologice în boli generale (1,2,3)
II. PROBĂ ORALĂ
Din tematica probei scrise de specialitate.
Bibliografie
1. Adams &Victor Principiile și Practica Neurologiei Clinice, ed 10, ISBN: 978-606-8043-25-8, Ed.
Medicală Callisto, 2017
2. Hufschmidt A., Lucking C.H. - Neurologie integrală. De la simptom la tratament, Ed. Polirom, 2002
3. Popa C. - Neurologie, Ed. Naţional, 1997
4. Arseni C. (sub red.) - Tratat de Neurologie, vol.2 partea I și II, Ed. Med., Buc. 1980 (p.11-1074)
5. Taveras J.M. - Neuroradiology, 3rd ed., Williams&Wilkins, Baltimore 1996
6. Pop T. (sub red.) - Rezonanţa magnetica nucleara in diagnosticul clinic, Ed. Med., Buc., (p.125-268, 333382)
7. Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessel T.M. - Principles of Neural Science, 4th ed., McGraw - Hill, New
York 2000 (p. 67-309)
8. Ovidiu Bajenaru: Ghid de Diagnostic şi Tratament în Neurologie, ISBN: 978-973-162-061-9, Ed.
Amaltea, 2010 (care este încă în vigoare și în conformitate cu ghidul european),
https://www.neurology.ro/protocoale-și-ghiduri-meniu-main/ghiduri/288-ghiduri-de-diagnostic-și-tratamentin-neurologie.html
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Departamentul nr. 10 – Neuroştiinţe – Disciplina Psihiatrie şi psihiatrie pediatrică
Asistent universitar, poziția 55
Tematică:
1. Conceptia clinico-nosografica in psihiatria contemporana. Clasificarea tulburarilor mintale (ICD-10WHO, DSM-IV-APA). Criterii de validitate si credibilitate a diagnosticului psihiatric.
2. Normalitate, anormalitate, sanatate si boala psihica.
3. Bazele biologice ale psihiatriei. Genetica si psihiatria.
4. Bazele biologice ale psihiatriei - neurotransmitatorii - neuroanatomie functionala
5. Doctrine psihopatologice: psihanaliza, cognitivismul, comportamentalismul (behaviourismul),
configurationismul (gestalt-ismul), psihopatologia dezvoltarii, organodinamismul, etc.
6. Aspecte sociologice in psihiatrie: dinamica microgrupului familial, reteaua de suport social, conceptul de
“normalizare” si “proiect de viata”, “etichetarea” sociala in psihiatrie, disabilitatile sociale si destatuarea in
psihiatrie.
7. Epidemiologia psihiatrica.
8. Etiopatogeneza generala psihiatrica: tipurile de patogeneza psihiatrica. Vulnerabilitatea si factorii de risc
in psihiatrie (factorii de “teren”).
9. Influente psiho-sociale stresante in etiopatogenia tulburarilor psihice (psihogeneza/sociogeneza).
Conceptul de endogeneza si somatogeneza in psihiatrie.
10. Semiologie psihiatrica: simptome psihopatologice constand in tulburarea diverselor functii psihice:
atentie (prosexie), perceptie, memorie (si reprezentare), imaginatie, gandire, dimensiunea pulsionala si
afectiva a psihismului, motivatie, actiune voluntara, limbaj si comunicare, expresivitate si dimensiunea
spirituala a psihismului (in special constiinta morala).
11. Semiologie psihiatrica: sindroame psihopatologice: tulburari ale constientei (vigilitatii, “delirium” si
tulburari ale somnului cu vise, etc.), sindrom (s.) anxios, s. fobic, s. obsesiv si compulsiv, s. depresiv, s.
maniacal, s. delirant, s. halucinator, s. de depersonalizare, s. de transparenta-influenta psihica, s.
dezorganizant ideoverbal (tulburari formale ale cursului gandirii, ale semanticii vorbirii), s. deficitar
catatonic, s. amnestic organic, s. demential, s. retardare mintala (oligofrenie). Nota: In domeniul
psihopatologiei descriptive sunt recomandate instrumentele OMS si europene SCAN, CIDI, AMDP,
manualele clasice de psihiatrie (Kaplan, Oxford, Kendell, etc.).
12. Boala Alzheimer si alte demente (neuro-degenerative) predominant ale varstei a III-a. Elemente ale
neuro-psiho-patologiei corticale si subcorticale: (de lob frontal, temporal, parietal, occipital: afazii, apraxii,
sindroame extrapiramidale si talamice).
13. Tulburari psihopatologice dupa traumatismele cerebrale.
14. Tulburari psihopatologice in ASC si in alte tulburari circulatorii cerebrale.
15. Tulburari psihopatologice in infectii (cu localizare cerebrala, generale sau cu alta localizare dar cu
afectare cerebrala), inclusiv in infectiile HIV si in TBC.
16. Tulburari psihopatologice in tumorile cerebrale.
17. Tulburari psihopatologice in discrinii (endocrinopatii).
18. Tulburari psihopatologice corelate ciclului menstrual, sarcinii si perioadei puerperale. 19. Tulburari
psihopatologice in epilepsie.
20. Alcoolismul: aspecte psihologice si sociale; tulburari psihopatologice si somatice
21. Toxicomaniile altele decat cea alcoolica: aspecte psihologice si sociale; abuzul si dependenta; tulburari
psihopatologice si somatice.
22. Psihozele schizofrene, inclusiv tulburarea schizotipala.
23. Psihozele (delirante) acute si cele persistente.
24. Tulburarile dispozitiei: tulburarea bipolara si cea monopolara depresiva (depresia recurenta), inclusiv
ciclotimia si distimia.
25. Tulburari de anxietate (tulburarea anxioasa, atacul de panica, fobiile).
26. Tulburari nevrotice si somatoforme: - tulburarea (nevrotica) predominant fobica; - tulburarea (nevrotica)
predominant obsesiv-compulsiva; - Tulburarea nevrotica predominant conversiva si disociativa, inclusiv s.
Ganser si personalitatile multiple; - Tulburarea de somatizare, somatoforma nediferentiata, hipocondria
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nevrotica, disfunctia neurovegetativa somatoforma, algia psihogena; - tulburarea (nevrotica) astenica si cea
de depersonalizare. Neurastenia.
27. Reactia la stress sever (acuta si posttraumatica) si tulburarea de adaptare.
28. Sindroame comportamentale asociate unei dereglari fiziologice: tulburari ale instinctului alimentar si
sexual, ale agresivitatii si cele ale somnului.
29. Tulburari de personalitate.
30. Suicidul in perspectiva psihiatriei.
31. Psihosomatica
32. Probleme de psihiatrie in practica medicului de familie.
33. Aspecte clinice specifice ciclurilor vietii.
34. Urgente in psihiatrie.
35. Interventia in criza.
36. Intarzierea mintala.
37. Tulburari specifice de dezvoltare in perioada copilariei
38. Tulburari invadante (pervasive): autismul infantil si tulburarile conexe.
39. Tulburari comportamentale si emotionale cu debut la varsta infanto-juvenila, inclusiv tulburarile de
conduita (tulburari predominant in sfera: alimentatiei, controlului sfincterian, agresivitatii la varsta infantojuvenila).
40. Terapiile psihofarmacologice.
41. Terapia electroconvulsivanta.
42. Psihoterapiile: terapii comportamental-cognitive, de inspiratie psihanalitica, experientiale (individuale si
de grup).
43. Reabilitare si reinsertie psiho-sociala.
44. Expertiza psihiatrico-legala.
45. Expertiza capacitatii de munca: boala, deficienta (defect), disabilitate (incapacitate), handicap; programe
de reabilitare in roluri sociale.
46. Reteaua institutiilor psihiatrice.
47. Psihiatria comunitara.
48. Psihiatria de legatura.
Proba Practica
1. Examinarea, obtinerea datelor si diagnosticul in psihiatrie. - Tipuri de interviu (structurat, semistructurat,
nestructurat); cunoasterea principalelor instrumente OMS in acest domeniu: SCAN, CIDI. - Foi de
observatie si evidenta standardizata in psihiatrie (AMDP-PHSD-OMS) - Diagnosticul in perspectiva
definitiilor operationale in psihiatrie pe baza “criteriilor de diagnostic” ale ICD-10-DCR si DSM-IV 3 Diagnosticul pe axe (perspectiva DSM-IV si ICD-10)
2. Tomografia computerizata, RMN
3. Electroencefalografia in psihiatrie.
4. Examenul fundului de ochi in psihiatrie.
5. Teste biochimice in psihiatrie: testul de supresie a dezametazonei (DST), testul de stimulare a tireotopului
(TRH).
6. Probe psihologice de evaluare a functiilor cognitive: atentiei, perceptiei, memoriei; instrumente si tehnici
de evaluare a inteligentei si “capacitatilor cognitive” la diverste varste (Wechsler: WAIS, WISC, Raven,
etc.).
7. Tehnici proiective de investigare a personalitatii in perspectiva psihiatriei: Rorschach, TAT, Rosenzweig,
Szondi, Luscher, etc.
8. Chestionare pentru investigarea personalitatii: MMPI, PF16, IPDE interviul OMS, Tyrer, Karolinska, etc.
9. Scale de evaluare psihopatologice: globale: SCL-90, CRSP, BRPS si pentru anumite nuclee sindromatice
ca depresia, anxietatea, fobiile, schizofrenia pozitiva si cea negativa, etc.
10. Scale de evaluare observationale a comportamentului in diferite imprejurari: in spital, la ergoterapie, in
societate; evaluarea disabilitatilor (DAS) si alte scale de evaluare utile in psihiatrie.
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Departamentul nr. 11 Oncologie - Disciplina Hematologie
Asistent universitar, poziția 37
Tematica:
1. Anatomia si histologia organelor hematopoietice si limfopoietice.
2. Hematopoieza: definitie; hematopoieza embrio-fetala, la adulti si la varstnici; conceptul de
celula-stem; factori de crestere hematopoietici; modele de studiu in vitro ale hematopoiezei.
3. Seria eritrocitara: origine, maturitate si diabaza; reglarea productiei de eritrocite; eritropoieza
eficienta, ineficienta si diseritropoieza, structura membranei eritrocitare; echipamentul
enzimatic al eritrocitului; ciclul de viata al eritrocitelor si soarta eritrocitelor senescente;Anomalii
morfologice ale eritrocitelor; aprecierea productiei si distructiei de eritrocite.
4. Hemoglobinele normale: speciile moleculare, ontogeneza hemoglobinelor; structura
moleculei de hemoglobina; sinteza hemoglobinei; functiile hemoglobinei; catabolismul
hemoglobinei; metodele de studiu ale hemoglobinei.
5. Metabolismul fierului; metode de investigare.
6. Seria granulocitara: granulopoieza, ciclul de viata al granulocitelor; elementele structurale de
baza; metabolismul si functiile granulocitelor; metode de studiu ale granulocitelor.
7. Seria megacariocitara: trombocitopoieza, ciclul de viata al trombocitelor; structura
trombocitelor; metabolismul si functiile trombocitelor; metode de studiu ale trombocitelor.
8. Seria monocito-macrofagica: monocitopoieza, ciclul de viata, repartitia si tipurile morfofunctionale de
celule monocito-macrofagice; functiile celulelor seriei monocito-macrofagice;metode de studiu al celulelor
monocito-macrofagice.
9. Seria limfocitara: limfopoieza; populatiile limfoide: ontogeneza, identificare, functii,
distributia in organism, ciclul de viata, metode de studiu.
10. Factorii coagularii si ai fibrinolizei: structura, productie, durata de viata.
11. Hemostaza si fribrinoliza: mecanisme, reglare, explorare in clinica.
12. Raspunsul imun: caractere fundamentale, modele de raspuns, etapele raspunsului, evaluarea in clinica a
statusului imun; antigenele de histocompatibilitate si imunitatea antigrefa,determinarea compatibilitatii
donator/receptor de grefa.
13. Transfuzia cu sange si concentrate celulare: principii, indicatii, contraindicatii, accidente.
Determinarea compatibiltatii pentru practica transfuzionala.
14. Elemente de genetica: ADN-ul si codul genetic, ciclul celular, reglarea ciclului celular,
protooncogenele, rearanjarea genelor. Depistarea mutatiilor pentru uzul clinic: la nivel
cromozomial (examenul citogenetic) si la nivel molecular.
15. Anemia aplastica.
16. Anemiile hipocrome.
17. Anemiile hemolitice.
18. Anemiile megaloblastice.
19. Sindromul mieloproliferativ cronic.
20. Sindromul mielodisplazic.
21. Leucemiile acute.
22. Leucemia limfatica cronica: forma comuna si variantele de leucemie limfatica cronica.
23. Leucemia cu celule paroase.
24. Gamapatiile monoclonale (GM): GM cu semnificatie nedeterminata, mielomul multiplu,
macroglobulinemia Waldenström, bolile cu lanturi grele.
25. Boala Hodgkin.
26. Limfoamele maligne non-Hodgkin.
27. Bazele farmacologice ale terapiei citostatice; mecanismele rezistentei la drog.
28. Terapia cu agenti inductori de diferentiere in hematologie.
29. Terapia cu interferoni in hemato-oncologie.
30. Allo- si autotransplantul de maduva osoasa in bolile hematologice: principii si indicatii.
31. Hemopatii autoimune: mecanismele ruperii tolerantei, sindroamele clinice.
32. Sindroame de deficit imun ereditare si dobandite (patogeneza, clasificare, identificare,
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principii de terapie).
33. Boli hemoragice de cauza trombocitara.
34. Hemofiliile si boala von Willebrand.
35. Sindromul coagularii intravasculare diseminate.
36. Purpura trombocitopenica trombohemolitica.
37. Tratamentul trombolitic.
38. Sindromul de fibrinoliza primara.
39. Tratamentul infectiilor oportunistice la gazde imunocompromise.
II. PROBA CLINICA de hematologie
1. Anemiile hipocrome.
2. Anemiile hemolitice.
3. Anemiile megaloblastice.
4. Sindromul mieloproliferativ cronic.
5. Sindromul mielodisplazic.
6. Leucemiile acute.
7. Leucemia limfatica cronica: forma comuna si variantele de leucemie limfatica cronica.
8. Gamapatiile monoclonale (GM): GM cu semnificatie nedeterminata, mielomul multiplu,
macroglobulinemia Waldenström, bolile cu lanturi grele.
9. Boala Hodgkin.
10. Limfoamele maligne non-Hodgkin.
11. Boli hemoragice de cauza trombocitara.
12. Hemofiliile si boala von Willebrand.
13. Purpura trombocitopenica trombohemolitica.
Bibliografie
1, Introducere in Hematologia Clinica, sub redactia A Bojan, Casa Cartii de Stiinta, Cluj, 2017
2, Kumar and Clark's Clinical Medicine, 10th Edition, Adam Feather & David Randall & Mona Waterhouse.
Elsevier Press, 2020
3, Wintrobe's Clinical Hematology.Editia 14.John P. Greer, George M. Rodgers, Robert T. Means, Alan F.
List, Bertil E. Glader, Daniel A. Arber. Lippincott Williams Wilkins 2019
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Departamentul nr. 1 - Chirurgie Maxilo Facială și Radiologie - Disciplina Chirurgie cervico facială și
O.R.L
Asistent universitar, poziția 32
Tematică și bibliografie
1. OTORINOLARINGOLOGIE SI CHIRURGIE CERVICOFACIALA, coordonator
Sarafoleanu C. în „Tratat de chirurgie”, sub redacţiaIrinel Popescu, Constantin Ciuce, vol. 1,
EdituraAcademieiRomâne, 2012.
2. REABILITAREA SI IGIENA VOCII. Muresan R, Chirila M. Editura. Alma Mater, 2010
3. TULBURARILE RESPIRATORII IN SOMN. Sarafoleanu C.- coordonator. Editura
AcademieiRomane, 2016.
4. EUROPEAN MANUAL OF MEDICINE–OTORHINOLARYNGOLOGY, HEAD AND
NECK SURGERY. Anniko M, Bernal-Sprekelsen M., Bonkowsky V., Bradley P., Iurato S.
Springer Verlag, 2010.
5. CUMMINGS-OTOLARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY. Sixth Edition.
Flint P.W., Haughey B. H., Lund V. J., Niparko J. K., Richardson M. A., Robbins K. T., Thomas
J. R. Mosby – Elsevier Publishing House, 2016.
6. ENT-HEAD AND NECK SURGERY: ESSENTIAL PROCEDURES. Theissing J.,
Rettinger G., Werner J. Ed. Thieme Verlag, 2011.
7. OTOLARYNGOLOGY AND HEAD AND NECK SURGERY. Warner G., Burgess A.,
Patel S., Martinez-Devesa P., Corbridge R. OXFORD University Press, 2009
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Departamentul nr. 1 - Chirurgie Maxilo Facială și Radiologie - Disciplina Chirurgie Maxilo - Facială
și Implantologie
Asistent universitar, pozițiile 33, 34, 35 și 40
Tematica:
1. Anestezia în medicina dentară:
- Noţiuni de fiziologie a transmiterii nervoase;
- Substanţe anestezice utilizate în anestezia locală;
- Instrumentarul folosit pentru anestezia loco-regională;
- Tehnici folosite în anestezia loco-regională;
- Accidente şi complicaţii ale anesteziei loco-regionale;
- Analgezie-sedare conştinetă inhalatorie cu protoxid de azot-oxigen în medicina dentară şi chirurgia oromaxilo-facială.
2. Extracţia dentară:
- Indicaţiile extracţiei dentare;
- Contraindicaţii în extracţia dentară;
- Examenul clinic şi examenul radiologic;
- Pregătiri preextracţionale;
- Instrumentarul pentru extracţie;
- Principii generale ale tehnicilor de extracţie dentară;
- Tehnica extracţiei dentare pe grupe de dinţi;
- Consideraţii generale privind extracţia cu elevatorul;
- Extracţia dentară cu separaţie interradiculară;
- Extracţia resturilor radiculare;
- Principii de tehnică pentru extracţia dinţilor temporari;
- Accidente şi complicaţii ale extracţiei dentare.
3. Patologia erupţiei dentare:
- Noţiuni de embriogeneză şi organogeneză dentară;
- Cronologia dezvoltării dentare;
- Tulburările erupţiei dentare;
- Patologia molarului de minte;
- Incluzia caninului superior;
- Incluzia caninilor şi premolarilor inferiori.
4. Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale:
- Rezecţia apicală;
- Chiuretajul periapical;
- Amputaţia radiculară.
5. Tratamentul chirurgical preprotetic:
- Tratamentul chirurgical preprotetic al părţilor moi;
- Tratamentul chirurgical preprotetic al substratului osos.
6. Tratamentul chirurgical preimplantar:
- Tehnici chirurgicale preimplantare în tratamentul atrofiei osoase.
7. Infecţii oro-maxilo-facaiale:
- Etiologie;
- Forme anatomo-patologice;
- Principii generale de tratament în supuraţiile oro-maxilo-faciale;
- Clasificarea infecţiilor oro-maxilo-faciale;
- Infecţii periosoase;
- Infecţiile spaţiilor fasciale;
- Supuraţii difuze;
- Fasciite necrozante;
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- Complicaţiile infecţiilor oro-maxilo-faciale;
- Limfadenitele cervico-faciale nespecifice;
- Infecţiile nespecifice ale oaselor maxilare;
- Infecţii specifice.
8. Afecţiuni de origine dentară ale sinusului maxilar:
- Generalităţi. Noţiuni de anatomie;
- Sinuzita maxilară de cauză dentară;
- Comunicarea oro-sinuzală.
9. Traumatologie oro-maxilo-facaială:
- Plăgile oro-maxilo-faciale;
- Fracturile mandibulei;
- Fracturile etajului mijlociu al feţei;
- Traumatisme dento-alveolare.
10. Chisturi şi tumori benigne ale părţilor moi orale şi cervico-faciale:
- Definiţii;
- Clasificare;
- Chisturile părţilor moi orale şi cervico-faciale;
- Tumorile benigne ale părţilor moi orale şi cervico-faciale.
11. Chisturi, tumori benigne şi osteopatii ale oaselor maxilare:
- Dezvoltarea dintelui (odontogeneza);
- Chisturile oaselor maxilare;
- Tumorile benigne ale oaselor maxilare;
- Aspecte comparative ale chisturilor, tumorilor benigne şi osteopatiilor oaselor maxilare;
- Principii de tratament chirurgical al chisturilor şi tumorilor benigne ale oaselor maxilare.
12. Tumori maligne oro-maxilo-faciale:
- Biologia procesului tumoral malign în teritoriul oro-maxilo-facial;
- Factori de risc în apariţia tumorilor mligne oro-maxilo-faciale;
- Aspecte clinice şi diagnosticul tumorilor mligne oro-maxilo-faciale;
- Principii generale de tratament multimodal în tumorile maligne oro-maxilo-faciale;
- Tumorile maligne ale buzelor;
- Tumorile maligne ale porţiunii orale a limbii şi ale planşeului bucal;
- Tumorile maligne ale mucoasei jugale;
- Tumorile maligne ale comisurii intermaxilare (trigonul retromolar);
- Tumorile maligne ale mucoasei gingivale;
- Tumorile maligne ale fibromucoasei palatului dur;
- Tumorile maligne ale vălului palatin;
- Tumorile maligne ale mandibulei;
- Tumorile maligne ale maxilarului;
- Tumorile maligne ale tegumentelor cervico-faciale;
- Complicaţii şi sechele ale tratamentului multimodal al tumorilor maligne oro-maxilo- faciale.
13. Patologia articulaţiei temporo-mandibulare:
- Anatomia şi biomecanica articulaţiei temporo-mandibulare;
- Patologia extraarticulară – sindromul algodisfuncţional (SAD);
- Patologia intraarticulară;
- Tratamentul chirurgical al afecţiunilor ATM.
14. Patologia glandelor salivare:
- Variante anatomice şi malformaţii ale glandelor salivare;
- Plăgile glandelor salivare şi canalelor de excreţie ale acestora;
- Tulburările secreţiei salivare;
- Tulburări de cauză obstructivă ale glandelor salivare;
- Infecţiile glandelor salivare;
- Parotidomegalii sistemice;
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- Alte afecţiuni ale glandelor salivare;
- Patologia tumorală a glandelor salivare.
15. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe:
- Principii generale;
- Protocolul standard privind etapizarea tratamentului anomaliilor dento-maxilare severe;
- Elongarea dirijată în anomaliile dento-maxilare.
16. Despicături labio-maxilo-palatine:
- Embriologie;
- Etiopatogonie;
- Diagnosticul prenatal;
- Clasificarea despicăturilor de buză;
- Tratamentul despicăturilor de buză;
- Despicătura palatină; Sechele după despicături labio-maxilo-palatine;
- Deformaţii complexe ale regiunii nazale;
- Insuficienţa velo-palatină;
- Anomalii dento-faciale complexe.
17. Aparate şi proteze în chirurgia oro-maxilo-facială:
- Aparate şi proteze utilizate postextracţional;
- Aparate şi proteze utilizate în chirurgia preprotetică;
- Aparate utilizate în patologia traumatismelor oro-maxilo-faciale;
- Aparate şi proteze utilizate în defecte osoase;
- Aparate şi proteze utilizate în patologia articulaţiei temporo-mandibulare.
18. Durerea în teritoriul oro-maxilo-facial. Nevralgia de trigemen:
- Aspecte ale anatomiei căilor durerii;
- Aspecte ale fiziologiei durerii;
- Aspecte clinice şi psihologice ale durerii;
- Entităţi clinice asociate cu durerea oro-maxilo-facială.
II. – III. DOUĂ PROBE CLINICE: Se vor alege cazuri din tematica probei scrise.
IV. PROBA PRACTICĂ
1. Extracţia alveoloplastică;
2. Odontectomia dinţilor incluşi;
3. Rezecţia apicală;
4. Metode chirurgicale preprotetice/preimplantare.
5. Inserarea implanturilor dentare
6. Tratamentul chirurgical al infecţiilor oro-maxilo-faciale:
-infecţii nespecifice:
- periosoase;
- spaţii fasciale primare şi secundare maxilo-mandibulare;
- supuraţii difuze;
- fasciite necrozante;
- limfadenite;
- infecţii osoase.
-infecţii specifice (actinomicoză, sifilis, TBC).
7. Cura radicală a sinusului maxilar şi plastia comunicării oro-sinuzale.
8. Tratamentul plăgilor orale şi cervico-faciale.
9. Ligaturi vasculare (artera carotidă externă şi ramurile sale).
10. Tratamentul de urgeţă/definitiv al fracturilor maxilo-mandibulare şi al complicaţiilor acestora.
11. Tratamentul chirurgical al fracturilor complexului orbito-zigomatic.
12. Tratamentul chirurgical al chisturilor şi tumorilor benigne ale părţilor moi orale şi cervico-faciale
13. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale oaselor maxilare.
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14. Extirparea chirurgicală a tumorilor maligne oro-maxilo-faciale şi plastia reconstructivă primară a
defectelor postoperatorii.
15. Evidarea cervicală în chirurgia tumorală malignă oro-maxilo-facială (evidare supraomohioidiană,
evidare cervicală radicală, evidare cervicală radicală modificată tip I, tip II, tip III).
16. Tratamentul chirurgical al anchilozei temporo-mandibulare.
17. Tratamentul chirurgical al afecţiunilor glandelor salivare.
18. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare.
19. Tratamentul chirurgical al despicăturilor labio-maxilo-palatine.
20. Realizarea diferitelor tipuri de lambouri utilizate în reconstrucţia defectelor oromaxilo-cervico-faciale.
Departamentul nr. 1 - Chirurgie Maxilo Facială și Radiologie - Disciplina Chirurgie Orală și Cranio
Maxilo Facială
Asistent universitar, poziția 48
Tematica:
1. Anestezia în medicina dentară:
- Noţiuni de fiziologie a transmiterii nervoase;
- Substanţe anestezice utilizate în anestezia locală;
- Instrumentarul folosit pentru anestezia loco-regională;
- Tehnici folosite în anestezia loco-regională;
- Accidente şi complicaţii ale anesteziei loco-regionale;
- Analgezie-sedare conştinetă inhalatorie cu protoxid de azot-oxigen în medicina
dentară şi chirurgia oro-maxilo-facială.
2. Extracţia dentară:
- Indicaţiile extracţiei dentare;
- Contraindicaţii în extracţia dentară;
- Examenul clinic şi examenul radiologic;
- Pregătiri preextracţionale;
- Instrumentarul pentru extracţie;
- Principii generale ale tehnicilor de extracţie dentară;
- Tehnica extracţiei dentare pe grupe de dinţi;
- Consideraţii generale privind extracţia cu elevatorul;
- Extracţia dentară cu separaţie interradiculară;
- Extracţia resturilor radiculare;
- Principii de tehnică pentru extracţia dinţilor temporari;
- Accidente şi complicaţii ale extracţiei dentare.
3. Patologia erupţiei dentare:
- Noţiuni de embriogeneză şi organogeneză dentară;
- Cronologia dezvoltării dentare;
- Tulburările erupţiei dentare;
- Patologia molarului de minte;
- Incluzia caninului superior;
- Incluzia caninilor şi premolarilor inferiori.
4. Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale:
- Rezecţia apicală;
- Chiuretajul periapical;
- Amputaţia radiculară.
5. Tratamentul chirurgical preprotetic:
- Tratamentul chirurgical preprotetic al părţilor moi;
- Tratamentul chirurgical preprotetic al substratului osos.
6. Tratamentul chirurgical preimplantar:
- Tehnici chirurgicale preimplantare în tratamentul atrofiei osoase.
7. Infecţii oro-maxilo-facaiale:
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- Etiologie;
- Forme anatomo-patologice;
- Principii generale de tratament în supuraţiile oro-maxilo-faciale;
- Clasificarea infecţiilor oro-maxilo-faciale;
- Infecţii periosoase;
- Infecţiile spaţiilor fasciale;
- Supuraţii difuze;
- Fasciite necrozante;
- Complicaţiile infecţiilor oro-maxilo-faciale;
- Limfadenitele cervico-faciale nespecifice;
- Infecţiile nespecifice ale oaselor maxilare;
- Infecţii specifice.
8. Afecţiuni de origine dentară ale sinusului maxilar:
- Generalităţi. Noţiuni de anatomie;
- Sinuzita maxilară de cauză dentară;
- Comunicarea oro-sinuzală.
9. Traumatologie oro-maxilo-facaială:
- Plăgile oro-maxilo-faciale;
- Fracturile mandibulei;
- Fracturile etajului mijlociu al feţei;
- Traumatisme dento-alveolare.
10. Chisturi şi tumori benigne ale părţilor moi orale şi cervico-faciale:
- Definiţii;
- Clasificare;
- Chisturile părţilor moi orale şi cervico-faciale;
- Tumorile benigne ale părţilor moi orale şi cervico-faciale.
11. Chisturi, tumori benigne şi osteopatii ale oaselor maxilare:
- Dezvoltarea dintelui (odontogeneza);
- Chisturile oaselor maxilare;
- Tumorile benigne ale oaselor maxilare;
- Aspecte comparative ale chisturilor, tumorilor benigne şi osteopatiilor oaselor maxilare;
- Principii de tratament chirurgical al chisturilor şi tumorilor benigne ale oaselor
maxilare.
12. Tumori maligne oro-maxilo-faciale:
- Biologia procesului tumoral malign în teritoriul oro-maxilo-facial;
- Factori de risc în apariţia tumorilor mligne oro-maxilo-faciale;
- Aspecte clinice şi diagnosticul tumorilor mligne oro-maxilo-faciale;
- Principii generale de tratament multimodal în tumorile maligne oro-maxilo-faciale;
- Tumorile maligne ale buzelor;
- Tumorile maligne ale porţiunii orale a limbii şi ale planşeului bucal;
- Tumorile maligne ale mucoasei jugale;
- Tumorile maligne ale comisurii intermaxilare (trigonul retromolar);
- Tumorile maligne ale mucoasei gingivale;
- Tumorile maligne ale fibromucoasei palatului dur;
- Tumorile maligne ale vălului palatin;
- Tumorile maligne ale mandibulei;
- Tumorile maligne ale maxilarului;
- Tumorile maligne ale tegumentelor cervico-faciale;
- Complicaţii şi sechele ale tratamentului multimodal al tumorilor maligne oro-maxilofaciale.
13. Patologia articulaţiei temporo-mandibulare:
- Anatomia şi biomecanica articulaţiei temporo-mandibulare;
- Patologia extraarticulară – sindromul algodisfuncţional (SAD);
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- Patologia intraarticulară;
- Tratamentul chirurgical al afecţiunilor ATM.
14. Patologia glandelor salivare:
- Variante anatomice şi malformaţii ale glandelor salivare;
- Plăgile glandelor salivare şi canalelor de excreţie ale acestora;
- Tulburările secreţiei salivare;
- Tulburări de cauză obstructivă ale glandelor salivare;
- Infecţiile glandelor salivare;
- Parotidomegalii sistemice;
- Alte afecţiuni ale glandelor salivare;
- Patologia tumorală a glandelor salivare.
15. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe:
- Principii generale;
- Protocolul standard privind etapizarea tratamentului anomaliilor dento-maxilare severe;
- Elongarea dirijată în anomaliile dento-maxilare.
16. Despicături labio-maxilo-palatine:
- Embriologie;
- Etiopatogonie;
- Diagnosticul prenatal;
- Clasificarea despicăturilor de buză;
- Tratamentul despicăturilor de buză;
- Despicătura palatină;
- Sechele după despicături labio-maxilo-palatine;
- Deformaţii complexe ale regiunii nazale;
- Insuficienţa velo-palatină;
- Anomalii dento-faciale complexe.
17. Aparate şi proteze în chirurgia oro-maxilo-facială:
- Aparate şi proteze utilizate postextracţional;
- Aparate şi proteze utilizate în chirurgia preprotetică;
- Aparate utilizate în patologia traumatismelor oro-maxilo-faciale;
- Aparate şi proteze utilizate în defecte osoase;
- Aparate şi proteze utilizate în patologia articulaţiei temporo-mandibulare.
18. Durerea în teritoriul oro-maxilo-facial. Nevralgia de trigemen:
- Aspecte ale anatomiei căilor durerii;
- Aspecte ale fiziologiei durerii;
- Aspecte clinice şi psihologice ale durerii;
- Entităţi clinice asociate cu durerea oro-maxilo-facială.
II. PROBA CLINICǍ:
Se vor alege cazuri din tematica probei scrise.
III. PRELEGEREA PUBLICǍ
Bibliografie
 Bucur A: Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială, Quintessence, Bucureşti, 2009;
 Burlibaşa C: Chirurgie orală şi maxilofacială, Editura Medicală, Bucureşti, 2007;
 Rotaru A, Băciuţ Gr, Rotaru H: Chirurgie maxilo-facială, Vol. 1, Editura Medicală Universitară
“Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca , 2003;
 Fragiskos D. Fragiskos – Oral surgery, Springer, Berlin, 2011;
 Lindhe J: Clinical periodontology and implant dentistry, Wiley-Blackwell, Oxford, 2008;
 Guyot L, Seguin P, Benateau H: Techniques en chirurgie maxillo-faciale et plastique de la face,
Springer Verlag France, 2010 ;
 Lucia Hurubeanu: “Stomatologie şi Chirurgie oro-maxilofacială”. Editura Medicală Universitară
“Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2002;
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Lucia Hurubeanu, Horaţiu Rotar: “Curs de Anestezie Locală şi Locoregională în Medicina
Dentară” –script-, Editura Universitară UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2009.

Departamentul nr. 2 - Odontologie conservativă, Disciplina Pedodonție
Asistent universitar, poziția 53
Tematica:
1. Introducere, noțiuni de psihologie necesare pentru colaborarea cu pacientul copil și adolescent.
2. Erupția dentară-accidente și tulburari de erupție.
3. Evoluția relațiilor de ocluzie normale.
4. Particularități ale dinților temporari și permanenți în perioada de creștere.
5. Caria simplă a dinților temporari.
6. Caria complicată a dinților temporari.
7. Caria simplă a dinților permanenți în perioada de creștere.
8. Caria complicată a dinților permanenti in perioada de creștere.
9. Traumatismele dinților temporari-forme clinice, diagnostic, tratament.
10. Traumatismele dinților permanenți tineri-forme clinice, diagnostic, tratament.
11. Afecțiunile mucoasei bucale la copii și adolescenți-forme clinice, diagnostic, tratament.
12. Controlul durerii în medicina dentară pediatrică: anestezia: locală, loco-regională, general, sedarea.
13. Medicația la copii și adolescenți.
14. Extracția dentară în medicina dentară pediatrică-indicaţii, contraindicaţii, pregătire preoperatorie,
controlul postoperator, complicaţii locale, generale, monitorizare
15. Tratamentul protetic la copii şi tineri-menţinătoare de spaţiu, tratamentul protetic adjunct,
tratamentul protetic conjunct, restaurări complexe
16. Urgențe generale în cabinetul de medicină dentară pediatrică.
17. Elaborarea planului de tratament în medicina dentară pediatrică.
Bibliografie
 MICHAELA MESAROS, ALEXANDRINA MUNTEAN, Medicină Dentară Pediatrică, Ed. Medicală
Universitară ” Iuliu Hațieganu”, 2016
 CHANTAL NAULIN-IFI : Odontologie pédiatrique clinique, Edition CdP, ISBN 978-2-84361-154-4,
ISSN 1294-0585
 COCÂRLĂ E.; Stomatologie pediatrică, Ed. Medicala Universitara “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,
2000
 Mc DONALD, AVERY D.R., DEAN J.A., Dentistry for the Child and Adolescent, Eighth edition,
Mosby,2004
 BRATU E, GLAVAN F, Practica pedodontică , Editia. III, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara
2005
 MESAROS M, LILIAC G, Ortodonție-Pedodonție, Curs pentru asistenții de profilaxie Dentară, Ed.
Medicală Universitară”Iuliu Hațieganu” 2005
 MESAROS M., Noțiuni practice de ortodonție, Editura Medicală Universitară”Iuliu Hațieganu” ClujNapoca 2003
 MILICESCU V, MILICESCU D.I., Creșterea și dezvoltarea generală și cranio-facială la copii, Ed.
Med. Rom, București, 2001
 COHEN S, HARGREAVES K, KEISER K, Pathways of the Pulp, Ninth Edition , Elsevier Mosby,
2006
ȚĂRMURE V, Hipodonția . Diagnostic și posibilități terapeutice, Ed. Med. Univ. “Iuliu Hațieganu” 2006

61

Departamentul nr. 3 - Reabilitare orală, Disciplina Paradontologie
Asistent universitar, poziția 47
Tematica
I. PROBA SCRISĂ
1. Introducere. Istoricul Parodontologiei. Obiectul Parodontologiei – ramură medico-chirurgicală
a ştiinţelor stomatologice. Stadiul actual al cunoştinţelor de specialitate în Parodontologie.
Terminologie.
2. Evoluţia filogenetică a sistemului de fixare a dinţilor de structurile maxilare.
Dezvoltarea embrionară a dinţilor şi a parodonţiului marginal. Consideraţii privind structurarea
funcţională a cementului , desmodonţiului şi osului alveolar
3. Structura funcţională a parodonţiului de înveliş. Comportamentul funcţional al componentelor
gingivale: epiteliu, corion şi sistemul ligamentelor supraalveolare
Structura funcţională a parodonţiului de susţinere. Comportamentul funcţional al componentelor
profunde: cement radicular, desmodonţiu şi os alveolar.
4. Epidemiologia bolii parodontale.Particularităţi şi semnificaţii ale anchetei epidemiologice la
bolnavi parodontopaţi cu afecţiuni sistemice.
Rolul plăcii bacteriene în producerea parodontopatiilor marginale cronice ( P.M.C. )
Rolul factorilor locali favorizanţi în producerea P.M.C.
Rolul factorilor generali în producerea PMC.
5. Concepţii moderne asupra mecanismelor de patogenitate microbiană şi al altor mecanisme
implicate în perioada actuală în producerea bolii parodontale
6. Modalităţi conceptuale privind etapele examenului clinic obiectiv al parodonţiului marginal în
condiţii de sănătate şi de îmbolnăvire.
Indici de evaluare a igienei bucale şi a stării de îmbolnăvire parodontală.
7. Criterii moderne de diagnostic în gingivite şi parodontite.
Teste moderne de identificare a patogenilor parodontali pentru un diagnostic corect şi un
tratament antimicrobian specific.
Concepţia actuală privind ierarhizarea nosologică a diferitelor forme clinice de îmbolnăvire a
parodonţiului marginal.
8. Particularităţi nosologice ale formelor clinice şi a simptomatologie gingivitelor cronice în
contextul recunoaşterii etiologiei microbiene şi a altor factori locali şi generali asociaţi.
9. Parodontita marginală cronică superficială entitate nosologică rezultată din evoluţia
ontogenetică a gingivitelor cronice - forme clinice şi simptomatologie.
Modificări morfopatologice în parodontita marginală cronică superficială.
10. Semnificaţii actuale privind existenţa ca forme nosologice diferenţiate între parodontitele
agresive şi parodontitele marginale cronice.
Modificări morfopatologice în parodontitele marginale profunfe.
11. Consideraţii moderne privind clinica şi tratamentul retracţiilor gingivale.
Corelaţii între patologia endodontică şi a parodonţiului marginal.
Complicatiile parodontopatiilor marginale cornice.
12. Orientări, direcţii şi etape principale ale tratamentului parodontal.
Profilaxia prin igienizare în inflamaţiile parodonţiului marginal.Importanţa debridării gingivoparodontale
în prevenirea îmbolnăvirilor parodonţiului marginal şi pentru pregătirea unei stări
morfofuncţionale susceptibile unui eficient răspuns regenerativ.
13. Particularităţi ale tratamentului medicamentos antimicrobian şi antiinflamator în gingivitele
cronice şi al parodontopatiile marginale cronice şi agresive.
14. Modalităţi de aplicare a substanţelor medicamentoase în tratamentul antimicrobian şi
antiinflamator al gingivitelor şi parodontitelor marginale cronice şi agresive.
15 Modalităţi terapeutice moderne de rezolvare chirurgicală a parodontopatiilor
marginale.Metode fundamentale de rezolvare chirurgicală a îmbolnăvirilor parodonţiului
marginal: chiuretajul gingival, chiuretajul subgingival: indicaţii, contraindicaţii, tehnică.
16. Gingivectomia gingivoplastică: indicaţii, contraindicaţii, tehnică.
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17.Priorităţi de tratament chirurgical în vederea regenerării parodontale prin operaţiile cu
lambou: indicaţii, contraindicaţii, tehnică.
18. Tehnici de adiţie în tratamentul chirurgical al parodontitelor marginale.
19. Regenerarea tisulară parodontală – principii şi tehnici de tratament.Regenerarea tisulară
ghidată – metodă particulară de restaurare morfofuncţională a prodonţiului marginal.
20. Procedee specifice şi modalităţi particulare de echilibrare ocluzală şi funcţională în
parodontopatiile margimale.
21. Metode de imobilizare temporară a dinţilor mobili parodontotici
Metode de imobilizare permanentă a dinţilor mobili parodontotici
22. Terapia de bioreactivare parodontală.
23. Orientări terapeutice principale şi scheme de tratament în boala parodontală.
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Departamentul nr. 4 - Protetică și materiale dentare, Disciplina Propedeutică dentară, estetică
Asistent universitar, pozițiile 58 și 59
Tematica
1. Implicatiile sistemului oro-facial in gnatologie ( 1. p.5-14)
1. Functiile esentiale ale sistemului oro-facial ( 1. p. 15-24)
2. Factorii si fortele care determina pozitia dintilor pe arcade. Determinantii ocluziei si criteriile ocluziei
functionale. (1 p. 25-43)
3. Pozitii fundamentale cranio-mandibulare (1 p. 44-58)
4. Cinematica mandibulara (1.p.59-88)
5. Examene clinice si paraclinice in leziunile odontale coronare si edentatia partial redusa.( 1, p.147-169)
6. Restaurări unidentare intracoronare si extracoronare( 1 p 170-398), 4 p.110-178
7. Forme clinice ale edentatiei partiale (1 p.401- 413)
8. Elemente structurale ale punţilor dentare(1. p434-499)
9. Principiile de tratament in restaurările unidentare si prin punţi dentare( 1 p.500-540)
10. Pregatirea santului gingival in vederea amprentarii (1 p. 611-629)
11. Etape ale terapiei prin punţi dentare:Amprentarea (1,p.630-690)
12. Etape ale terapiei prin punţi dentare: înregistrarea relaţiilor mandibulo-craniene (1p.690-740)
13. Realizarea modelului (4 p 42-58, 5 p 86-97),
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14. Permanentizarea relatiilor intermaxilare prin montarea modelelor in simulatoare ale ADM. (4 p.5967, 5 p 98-120)
15. Macheta (4 p.68-78 5 p 123-137)
16. Pregatirea pentru ambalare, ambalarea, topirea si turnarea microprotezelor metalice (4 p 79-99)
17. Deazambalarea si prelucraea mecanica apieselor protetice turnate (4 p.94-99 5 p 137-154)
18. 19.Examene clinice si paraclinice in edentatia parţiala si edentatia totala( 2,p.32-83)
19. 20.Proteza partial acrilica mobi!izabila.Elemente componente. (2,p.84-104)
20. Elementele structurale ale protezelor parţiale scheletate(2, p .116-173,)
21. Etape ale terapiei prin proteze partial mobilizabile scheletate:Amprentarea (2,p. 279-293)
22. Etape ale terapiei prin proteze partial mobilizabile scheletate: înregistrarea relaţiei intermaxilare
(2,p.295-308)
23. Ralizarea modelului in edentatia partiala, analiza modelului la paralelograf, duplicarea modelului (7.
p. 49-66, 129-151)
24. Realizarea machetei, realizarea componentei metalice a protezei scheletate ( 7 p 151-179)
25. Realizarea componetei acrilice (7 p. 213-252)
26. Etape ale terapiei prin proteze totale:Amprentarea (2,p.465-544)
27. Etape ale terapiei prin proteze totale: Determinarea relaţiilor intermaxilare(2 p. 550-564)
28. Etape ale terapiei prin proteze totale. Proba machetelor (2 ,p.568-582)
29. Verificarea si adaptarea protezelor mobile.(2 p.583-593)
30. Reoptimizarea protezelor mobile.(2 p.693-703)
31. Notiuni de morfologie dentara. (3 –p. 5 -37.)
32. Morfologia normală a dinţilor premanenţi si a arcadelor permanente (3 p.63-169)
33. Morfologia normală a arcadelor dentare si a dintilor temporari (3 p. 45-61)
34. Notiuni de estetica dento-faciala 6 p 107-143
35. Notiuni de estetica dentara 6 p 146-160
36. Proprietati optice ale dintilor 6 p 163-200
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Departamentul nr. 4 - Protetică și materiale dentare, Disciplina Protetică Dentară
Asistent universitar, poziția 66
Tematica
1. Clasificarea edentatiei partiale
2. Examenul clinic al edentatului partial
3. Tratamentul preprotetic nespecific si specific (proprotetic) al edentatului partial in vederea protezarii prin
proteze partiale mobilizabile scheletate
4. Tratamentul edentatiei partiale prin proteze partiale mobilizabile acrilice
5. Elementele structurale ale protezei partiale scheletate
6. Biodinamica protezei partiale scheletate
7. Conceperea planului de tratament protetic prin PPMS al edentatiei partiale in diferite clase de edentatie.
8. Proba scheletului metalic al protezei partiale mobilizabile scheletate
9. Amprentarea functionala compresiva in tratamentul mobilizabil al edentatiei partiale
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10. Aplicarea si adaptarea protezei partiale mobilizabile scheletate.
11. Controlul adaptarii pacientului cu proteza partiala scheletata
12. Principii de baza in prepararea dintilor si in realizarea protezelor fixe unidentare
13. Metoda acoperirii.. Tipuri de coroane de invelis.
17. Zonele functionale ale campului protetic edentat total
18. Amprentarea campului protetic edentat total
19. Determinarea relatiilor intermaxilare la edentatul total bimaxilar
20. Proba machetelor protezelor totale
21. Pozitiile si miscarile fundamentale ale mandibulei
22. Criteriile ocluziei functionale
23. Examinarea clinica si paraclinica a ocluziei dentare
24. Managementul pacientilor cu disfunctie cranio-mandibulara
25. Concepte ocluzale: evolutie, utilitate clinica, evaluare critica
26. Tratamentul edentatiei partiale prin proteze partiale fixe in diferite clase de edentatie
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FACULTATEA DE FARMACIE
Departamentul nr. 4 - Farmacie - Disciplina Dispozitive medicale. Practică farmaceutică
Asistent universitar, poziția 31
Tematica:
Proba scrisă
1. Locul şi rolul produselor tehnico-medicale în asistenţa farmaceutică: rolul şi aplicaţiile dispozitivelor
medicale. Introducere. Diferente dispozitiv medical-medicament.
2. Aspecte legislative privind dispozitivele medicale. Definiţii. Clasificarea dispozitivelor medicale.
Marcarea C.E. Statutul legislativ al dispozitivelor medicale în România. Vigilenta privind dispozitivele
medicale (Materiovigilenţa).
3. Dispozitive pentru calea parenterală de administrare a medicamentelor: seringi; ace pentru seringi;
catetere; microperfuzoare; truse de perfuzie / transfuzie.
4. Dispozitive pentru administrarea insulinei: seringi standard de insulină, pen-uri reîncarcabile şi
preumplute, pompe de insulină, tehnologii în dezvoltare pentru administrarea insulinei
5. Dispozitive medicale utilizate în chirurgie: dispozitive pentru incizia chirurgicală; dispozitive pentru
sutura chirurgicală. Instrumentar. Materiale de sutură: clasificare, proprietăţi, aplicaţii, alegere. Materiale şi
echipamente de protecţie: măşti chirurgicale. mănuşi medicale; câmpuri chirurgicale.
6. Materiale de pansament: Leziunile pielii şi etapele vindecării plăgii. Caracteristicile pansamentului.
Clasificarea pansamentelor. Materiale de fixare a pansamentelor. Terapia umeda a plăgii - Tipuri de
pansamente utilizate: alginat, hidrocoloid, hidrogel, spume, film poliuretan, pansamente impregnate, etc
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7. Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (dispozitive de autotestare): termometre medicale;
stetoscop; tensiometre; glucometre; Auto-teste: Teste de sarcină, teste de ovulație, teste depistare diverse
afectiuni etc
8. Dispozitive medicale utilizate în terapia afecţiunilor respiratorii: Aerosoli medicamentoși - aspecte
generale. Nebulizatoare. Spacere. Inhalatoare. Tipuri de dispozitive inhalatorii.
9. Produse pentru protecţie sexuală şi control al concepţiei: Contracepţia prin metode de barieră. Rolul in
preventia BTS: prezervativul masculin; prezervativul feminin; diafragma vaginală; diafragma (cupola)
cervicală; buretele contraceptive; spermicidele. Dispozitivul intrauterin
10. Produse de puericultură: biberoane, tetine şi suzete; scutece absorbante pentru copii;, aspiratoare nazale.
Proba practică
1. Dispozitive medicale în farmacia comunitară. Produse de frontieră
2. Cunoaşterea caracteristicilor si a modului de alegere a DM utilizate pt calea parenterală
3. Dispozitive medicale de diagnostic in vitro utilizate în îngrijirea şi monitorizarea pacientului
4. Dispozitive medicale utilizate în managementul pacientului diabetic
5. Pansamente în îngrijirea şi vindecarea plăgilor
6. Dispozitive medicale utilizate în terapia și monitorizarea afecţiunilor respiratorii
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