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NR. 2931/28.02.2023 
 

 

ANUNȚ 
 
 

 

  Spitalulul Municipal Curtea de Argeș  scoate la concurs, în conformitate cu prevederile 

Ord.M.S.nr.166/2023, următoarele posturi vacante de medici: 

-un post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea urologie - Cabinet Urologie 

Ambulatoriu Integrat de Specialitate; 

-un post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea urologie - Compartiment 

Urologie în cadrul secției chirurgie generală; 

-un post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea gastroenterologie - Cabinet 

Gastroenterologie, Ambulatoriu Integrat de Specialitate; 

-un post cu 0.5 normă de medic specialist, specialitatea psihiatrie - Cabinet Psihiatrie, 

Ambulatoriu Integrat de Specialitate; 

        Conținutul dosarului de înscriere la concurs și locul de înscriere: 

I. Locul de înscriere: Spitalul Municipal Curtea de Argeș, str. Cuza-Vodă, nr. 6-8, Curtea de 

Argeș; 

II. Conținutul dosarului de înscriere: 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 atașată; 

     b)  copie după diploma de licenţă şi certificatul de medic specialist; 

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

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

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

e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

     f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

     g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni 

prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu 

privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 

minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii 

înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, 



precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, 

persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care 

presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

     h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului; 

     i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate 

în termen de valabilitate; 

     j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 

nume, după caz; 

    k) curriculum vitae, model comun european. 

       Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

  a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat 

parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

  c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei; 

  f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii 

naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni 

de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană 

candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 

ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit 

pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii 

ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

  h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a 

unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările 

ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 



1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

  

III. Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialiști: 

- Diplomă de licență; 

- Certificat de medic specialist; 

- Stagiu de rezidențiat terminat. 

      Concursul/examenul va avea loc la sediul spitalului şi va consta în următoarele 

etape: 

1. selecția dosarului pentru înscriere (proba A) și pentru stabilirea punctajului 

rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru 

proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin; 

2. proba scrisă (proba B); 

3. proba practica/clinică (proba C). 

      Calendarul desfășurării concursurilor sunt anexate la prezentul anunț 

      Dosarele se vor depune la serviciul R.U.N.O.S. al spitalului până la data de 

14.03.2023, ora 1300 pentru concursul de ocupare post medic urologie si 15.03.2023, 

ora 1300 pentru concursul de ocupare post medic gastroenterologie si psihiatrie. 

      Rezultatele selecției dosarelor de înscriere, cu menţiunea „admis” sau „respins”, 

se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data din calendarul de desfășurare al 

concursului . 

      Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin 

specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau  

”respins”, prin afișarea la sediul spitalului și pe pagina de internet, în termen de 

maximun o zi lucrătoare de la data finalizării probei. 

      Rezultatele finale se afișează la sediul spitalului precum și pe pagina de internet, 

în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a 

contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui 

candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”.       

       Formularul de înscriere, tematica precum și fișa postului sunt atașate la 

prezentul anunț, se pot ridica și de la serviciul R.U.N.O.S. al spitalului și pot fi 

descărcate și de pe site-ul spitalului www.smca.ro - secțiunea Informații/Anunțuri. 

 Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0248 722 150, interior :2117 
 

 

 

 

 

http://www.smca.ro/


 

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ 

 
Anexa nr.1 

 
 

Formular de înscriere 
 
 
Autoritatea sau instituţia publică: SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEȘ 

Funcţia solicitată:  

Data organizării concursului: 

Numele şi prenumele candidatului: 

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs.):  

Adresa: 

E-mail:  

Telefon: 

Persoane de contact pentru recomandări: 

Numele şi 
prenumele 

Instituţia Funcţia Numărul de telefon 

    
    
 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele în ordinea solicitată din anunț. 

 

Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului. 

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce 

priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele: 

  Îmi exprim consimţământul [ ] 

  Nu îmi exprim consimţământul [ ] 

cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal 

necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare 

a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.  

  Îmi exprim consimţământul [ ] 

  Nu îmi exprim consimţământul [ ] 

 



 

 

ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii certificatul 

de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de 

învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate publică sau privată a cărei 

activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte 

categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a 

unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul 

formular. 

  Îmi exprim consimţământul [ ] 

  Nu îmi exprim consimţământul [ ] 

ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de 

pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului 

acordat prin prezentul formular. 

        Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune 

disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară .................................................... . 

       Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la 

falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

 

 

 

Data: 

  

Semnătura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

 
CALENDAR CONCURS 

 

 

Urologie 

       
 

Data Descrierea acțiunii 

01.03.2023 -

14.03.2023 

Termen  depunerea dosarelor de către candidați (în zilele lucrătoare)  

15.03.2023 Selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din 

analiza și evaluarea activității profesionale 

15.03.2023 Rezultatul selecției și a punctajului rezultat cf. anexa 3, pe pagina de 

internet și la sediul unității 

16.03.2023 Depunere contestații la dosarele respinse și la calculul punctajului 

17.03.2023 Rezultat contestații  

21.03.2023 

Ora: 9.30 

Proba scrisă  

 Afișare rezultat probă scrisă  

22.03.2023  Depunere Contestații  

23.03.2023 Rezultat contestații /rezultate finale probă scrisă 

27.03.2023 

ora: 9.30 

Proba practică/clinică 

 

Afișare rezultat proba practică/clinică 

 

28.03.2023 Depunere contestații probă practică/clinică 

29.03.2023 Rezultat contestații  

30.03.2023 Comunicare rezultate pentru fiecare probă de concurs 

30.03.2023 Punctaje finale 

 

Locul de desfășurare a probelor de concurs : sediul Spitalului Municipal Curtea de Argeș 

Str. Cuza – Vodă , nr. 6-8 , Curtea de Argeș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CALENDAR CONCURS 

 

 

Gastroenterologie 

 

Data Descrierea acțiunii 

02.03.2023-

15.03.2023 

Termen  depunerea dosarelor de către candidați (în zilele lucrătoare)  

 

16.03.2023 

Selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din 

analiza și evaluarea activității profesionale 

17.03.2023 Rezultatul selecției și a punctajului rezultat cf. anexa 3, pe pagina de 

internet și la sediul unității 

20.03.2023 Depunere contestații la dosarele respinse și la calculul punctajului 

20.03.2023 Rezultat contestații  

30.03.2023 

Ora: 9.30 

Proba scrisă 

 Afișare rezultat probă scrisă  

31.03.2023  Depunere Contestații  

03.04.2023 Rezultat contestații /rezultate finale probă scrisă 

04.04.2023 

ora: 9.30 

Proba practică/clinică 

 

Afișare rezultat proba practică/clinică 

 

05.04.2023 Depunere contestații proba practică/clinică 

06.04.2023 Rezultat contestații  

10.04.2023 Comunicare rezultate pentru fiecare probă de concurs 

10.04.2023 Punctaje finale 

Locul de desfășurare a probelor de concurs : sediul Spitalului Municipal Curtea de Argeș 

Str. Cuza – Vodă , nr. 6-8 , Curtea de Argeș. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CALENDAR CONCURS 

 

 

Psihiatrie 

 

Data Descrierea acțiunii 

02.03.2023-

15.03.2023 

Termen  depunerea dosarelor de către candidați (în zilele lucrătoare)  

 

16.03.2023 

Selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din 

analiza și evaluarea activității profesionale 

17.03.2023 Rezultatul selecției și a punctajului rezultat cf. anexa 3, pe pagina de 

internet și la sediul unității 

20.03.2023 Depunere contestații la dosarele respinse și la calculul punctajului 

20.03.2023 Rezultat contestatii  

19.04.2023 

Ora: 9.30 

Proba scrisă 

19.04.2023 Afișare rezultat proba scrisă 

20.04.2023  Depunere Contestații  

21.04.2023 Rezultat contestații /rezultate finale probă scrisă 

24.04.2023 

ora: 9.30 

Proba practică/clinică 

 

Afișare rezultat proba practică/clinică 

 

25.04.2023 Depunere contestații proba practică/clinică 

26.04.2023 Rezultat contestații  

27.04.2023 Comunicare rezultate pentru fiecare probă de concurs 

27.04.2023 Punctaje finale 

Locul de desfășurare a probelor de concurs : sediul Spitalului Municipal Curtea de Argeș 

Str. Cuza – Vodă , nr. 6-8 , Curtea de Argeș. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TEMATICA 

pentru concursul de medic specialist 

specialitatea UROLOGIE 

 

I. PROBA SCRISA 

II. PROBA CLINICA 

III. PROBA PRACTICA (executarea unei tehnici chirurgicale pe cadavru) 

I. PROBA SCRISA 

1. Formarea urinii. 

2. Fiziologia si fiziopatologia hemodinamicii renale. Explorarea hemodinamicii renale. 

3. Factorii renali in reglarea hidroelectrolitica, acido-bazica, metabolica 

4. Teste pentru aprecierea functiei renale (sanghine, urinare, combinate, provocate). 

5. Investigatii vasculare, limfatice ale aparatului urinar si genital masculin (arteriografii, 

renografii, limfografii) si izotopice. 

6. Investigatii imagistice ale aparatului urinar (R.R.V.S, U.I.V, U.P.R, echografie, tomografie 

computerizata, rezonanta magnetica nucleara) 

7. Socul endotoxic M.S.O.F 

8. Tulburarile cantitative ale diurezei. 

9. Insuficienta renala acuta. Anuria obstructiva. 

10. Insuficienta renala cronica de cauza urologica. 

11. Semiologie urinara (polachiuria, disuria, retentia incompleta de urina, retentia completa de 

urina, piuria, hematuria, incontinenta de urina, durerea in afectiunile urologice). 

12. Anomaliile aparatului urogenital 

13. Hidronefrozele 

14. Ptoza renala 

15. Traumatismele aparatului urinar si genital la barbat si femeie. 

16. Pielonefritele acute si cronice de cauza urologica 

17. Pionefritele 

18. Pionefroza 

19. Perinefrita 

20. Sindromul cistitei acute. Pericistitele si cistitele cronice nespecifice. 

21. Uretritele, periuretritele (inclusiv cele cu transmisie genitala). Gangrenele genitale 

22. Prostatoveziculitele acute (abcesul prostatic, emfizemul vezicular etc.) si cronice 

23. Orhiepididimitele acute si cronice. 

24. Litiaza urinara 

25. Tumorile renale parenchimatoase (la adult si copil). 

26. Tumorile cailor urinare superioare. 

27. Tumorile retroperitoneale (la adult si copil) 

28. Tumorile prostatice 

29. Tumorile vezicale 

30. Tumorile uretrale 

31. Tumorile penisului 

32. Tumorile continutului scrotal (testicul, epididim, funicul spermatic, invelisuri). 

33. Tumorile glandei suprarenale. 

34. Hipertrofia benigna de prostata. 

35. Maladiile colului vezical 

36. Tuberculoza urogenitala 

37. Stricturile uretrale. 

38. Hidrocelul si colectiile intravaginale. 

39. Torsiunea cordonului spermatic 

40. Variocelul 

41. Fimoza, parafimoza. 

 

 

 



 

 

42. Priapismul. 

43. Disfunctiile erectile si infertilitatea masculina. 

44. Incontinentele urinare. 

45. Hipertensiunea renovasculara. 

46. Vezica neuropata 

47. Fibroza retroperitoneala 

48. Maladia La Peyronie. 

II. PROBA CLINICA 

Proba clinica de urologie consta in prezentarea unui caz clinic cu patologie cuprinsa in 

tematica probei scrise. 

III. PROBA PRACTICA 

( consta din executarea unei manevre urologice sau tehnici chirurgicale pe cadavru) 

1. Cistoscopia 

2. Cateterismul ureteral (+UPR). 

3. Montare/extragere sonda Cook. 

4. Cistostomie suprapubiana 

5. Nefrostomie percutana 

6. Biosie prostatica. 

7. Biopsie vezicala 

8. Orhidectomie (scrotala, inghinala) 

9. Cura chirurgicala a hidrocelului. 

10. Cura chirurgicala a variocelului 

11. Circumcizia 

12. Nefrectomia 

13. Nefrectomia radicala 

14. Pielolitotomia 

15. Pieloplastia 

16. Ureterocistoneostomia 

17. Ureterostomia cutanata 

18. Cistectomia radicala 

19. Deviatia urinara ureterointestinala 

20. Adenomectomiatransvezicala 

21. Amputatia peniana 

22. Emasculatia 

23. Cura fistulei vezico-vaginale 

24. Coloperinneorafia 

25. TURP 

26. TURV 

27. Litotritia calculului vezical 

28. UOI 

29. Injectarea periuretrala de colagen 

30. Abordul percutan al rinichiului 

31. Uretroscopia retrograda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

TEMATICA 
pentru concursul de ocupare de post 
specialitatea GASTROENTEROLOGIE 

 
 

I. PROBA SCRISA  
II - III. DOUA PROBE CLINICE  
IV. PROBA PRACTICA  
 
I. PROBA SCRISA  
1. Refluxul gastroesofagian. Esofagita de reflux. (1 pg. 238-267, 6)  
2. Acalazia. Patologia esofagiana functionala.(1 pg. 218-227, 6)  
3. Neoplasmul esofagului.(1 pg. 303-322, 6)  
4. Sindroame dispeptice functionale.(1 pg. 71-92, 6)  
5. Gastritele cronice. (2 pg. 72-80, 6)  
6. Ulcerul gastroduodenal.(2 pg. 81-128, 122, 6)  
7. Tumorile benigne ale stomacului.(3, vol I, pg. 359-362, 6)  
8. Cancerul gastric.(2 pg. 123-140, 6)  
9. Suferintele gastrice postoperatorii.(2 pg. 118-121, 6)  
10. Digestia si absorbtia intestinala.(1 pg. 551-570, 6)  
11. Diareele cronice.(2 pg. 167-176, 6)  
12. Enteropatiile disenzimatice si enteropatia glutenica.(4 pg. 134-140, 6)  
13. Boala Crohn si rectocolita ulcerohemoragica. (4 pg. 159-176, 6)  
14. Sindromul de malabsorbtie.(2 pg. 177-203, 6)  
15. Colonul iritabil. Constipatia cronica.(5 pg. 545-567, 627-639, 6)  
16. Polipii colonici.(1 pg. 111-124, 6)  
17. Cancerul de colon.(1 pg. 139-171, 6) 
18. Diverticuloza intestinala.(2 pg. 256-270, 6)  
19. Etiopatogenia si fiziopatologia insuficientei pancreatice exo- si endocrine. (5, pg.1041-1045, 6)  
20. Pancreatite acute.(5, pg. 1013-1041, 6)  
21. Pancreatitele cronice.(5, 1041-1060, 6)  
22. Cancerul pancreatic.(5, pg. 1073-1090, 6)  
23. Colecistitele si angiocolitele acute.(5, 1119-1135, 6)  
24. Litiaza biliara.(5, pg 1091-1118, 6)  
25. Tumorile cailor biliare.(3, vol II pg. 630-642, 6)  
26. Suferintele post-colecistectomie.(3, vol II, pg. 656-665, 6)  
27. Sindromul de hipertensiune portala.(5, pg. 663-680, 6 )  
28. Encefalopatia hepatica.(5, 681-714, 6)  
29. Hepatitele acute virale si medicamentoase.(5, pg. 725-764, 831-847, 6)  
30. Hepatitele cronice.(5, pg 765-830, 6)  
31. Cirozele ficatului si complicatiile sale.(5, pg 904-964, 6)  
32. Ciroza biliara primitiva. (5, 952-955, 6)  
33. Colangita sclerozanta primitiva. Hemocromatoza. Boala Wilson. (5, pg 1136-1140, 959-964, 6)  
34. Patologia hepatica alcool-indusa.(5, pg 848-886, 6)  
35. Chistul hidatic si tumorile benigne hepatice.(5, pg 971-975, 1001-1006, 6)  
36. Cancerul hepatic.(5, pg 978-1001, 6)  
37. Peritonitele acute si cronice.(1, pg. 414-434, 6)  
38. Hemoragiile digestive superioare si inferioare.(4, pg. 86-103, 6)  
 
II. PROBA CLINICA de gastroenterologie  
Pentru proba clinica de specialitate se vor alege bolnavi cu afectiuni din tematica probei scrise.  

 

 

 



 

 

 

 

 
III. PROBA CLINICA de medicina interna 
1. Bronhopatiile obstructive (bronsite cronice, astmul bronsic, bronsiectazia, emfizemul obstructiv).  
2. Cordul pulmonar cronic.  
3. Pleureziile.  
4. Pneumoniile.  
5. Cancerul bronsic.  
6. Cardiopatia ischemica.  
7. Hipertensiunile arteriale.  
8. Insuficienta cardiaca.  
9. Sindromul mediastinal.  
10. Glomerulonefritele acute si cronice.  
11. Pielonefritele acute si cronice.  
12. Diabetul zaharat.  
13. Obezitatea.  
14. Hemopatiile maligne.  
15. Anemii hemolitice.  
16. Anemiile megaloblastice.  
17. Anemia feripriva.  
18. Sindroamele hemoragipare.  
19. Arteriopatiile obstructive periferice.  
20. Poliartrita reumatoida, spondilita anchilopoietica.  
21. Colagenozele. 
  
IV. PROBA PRACTICA  
1. Explorarea esofagului: pH-metrie, manometrie, timpul de tranzit si eliminarea.  
2. Examenul coprologic.  
3. Examenul coproparazitologic (efectuare, interpretare). 
4. Examenul radiologic al tubului digestiv: executare, interpretarea radiografiilor.  
5. Ecografia tubului digestiv.  
6. Colangiopancreatografia endoscopica retrograda.  
7. Interpretarea unei scintigrafii hepatice.  
8. Interpretarea unei angiografii mezenterice superioare, inferioare si de trunchi celiac.  
9. Interpretarea unei electroforeze si imunoelectroforezei proteinelor plasmatice.  
10. Explorarea biochimica a ficatului (metode, tehnici, interpretarea rezultatelor).  
11. Interpretarea unui buletin cu markerii virali ai hepatitelor acute si cronice.  
12. Ecografia ficatului, pancreasului, colecistului si cailor biliare.  
13. Endoscopia digestiva superioara si inferioara: tehnici de examinare, interpretarea imaginilor endoscopice.  
14. Interpretarea rezultatelor histopatologice ale fragmentelor bioptice esofagiene, gastrice, duodenale, jejunale, 
colonice.  
15. Interpretarea rezultatelor histopatologice ale biopsiei hepatice in hepatitele cronice si ciroze.  
16. Interpretarea rezultatelor CT hepatice, pancreatice, retroperitoneale.  
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TEMATICA 

pentru concursul de ocupare de post 
specialitatea PSIHIATRIE 

 
I. PROBA SCRISA  
II - III. DOUA PROBE CLINICE  
IV. PROBA PRACTICA  
 
I. PROBA SCRISA  
1. Conceptia clinico-nosografica in psihiatria contemporana. Clasificarea tulburarilor mintale (ICD-10-WHO, DSM-IV-
APA). Criterii de validitate si credibilitate a diagnosticului psihiatric.(9,13,17,23,24,25,26,28,29)  
2. Normalitate, anormalitate, sanatate si boala psihica.(8,11,17,19,27,28)  
3. Bazele biologice ale psihiatriei. Genetica si psihiatria.(9,17,19)  
4. Bazele biologice ale psihiatriei (6,9,17)  
- neurotransmitatorii  
- neuroanatomie functionala  
5. Doctrine psihopatologice: psihanaliza, cognitivismul, comportamentalismul (behaviourism-ul), configurationismul 
(gestalt-ismul), psihopatologia dezvoltarii, organodinamismul, etc.(5,8,9,17)  
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.(4,9,12,18)  
7. Epidemiologia psihiatrica.(9,17)  
8. Etiopatogeneza generala psihiatrica: tipurile de patogeneza psihiatrica. Vulnerabilitatea si factorii de risc in 
psihiatrie (factorii de "teren").(9,11,12,17)  
9. Influente psiho-sociale stresante in etiopatogenia tulburarilor psihice (psihogeneza/sociogeneza). Conceptul de 
endogeneza si somatogeneza in psihiatrie.(11,12,17)  
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). (1,2,5,15,17) 
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). (1,2,5,15,17)  
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).(1,4,5,9,13,15,18,21,23,24,25,26,28,29)  
13. Tulburari psihopatologice dupa traumatismele cerebrale.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)  
14. Tulburari psihopatologice in ASC si in alte tulburari circulatorii cerebrale. (1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)  
15. Tulburari psihopatologice in infectii (cu localizare cerebrala, generale sau cu alta localizare dar cu afectare 
cerebrala), inclusiv in infectiile HIV si in TBC.(1,4,9,13,18,23,24,25,26,28,29)  
16. Tulburari psihopatologice in tumorile cerebrale.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)  
17. Tulburari psihopatologice in discrinii (endocrinopatii).(1,3,9,13,18,23,24,25,26,28,29)  
18. Tulburari psihopatologice corelate ciclului menstrual, sarcinii si perioadei 
puerperale.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)  
19. Tulburari psihopatologice in epilepsie. (1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)  
20. Alcoolismul: aspecte psihologice si sociale; tulburari psihopatologice si somatice 
(1,4,9,11,12,16,18,23,24,25,26,28,29)  
21. Toxicomaniile altele decat cea alcoolica: aspecte psihologice si sociale; abuzul si dependenta; tulburari 
psihopatologice si somatice.(1,4,13,18,23,24,25,26,28,29)  
22. Psihozele schizofrene, inclusiv tulburarea schizotipala.(1,3,4,5,9,13,14,15,16,17,23,24,25,26,28,30)  
23. Psihozele (delirante) acute si cele persistente.(1,3,4,5,9,13,15,16,17,23,24,25,26,28,29)  



24. Tulburarile dispozitiei: tulburarea bipolara si cea monopolara depresiva (depresia recurenta), inclusiv ciclotimia si 
distimia.(1,3,4,5,7,9,13,15,16,18,23,24,25,26,28,29)  
25. Tulburari de anxietate (tulburarea anxioasa, atacul de panica, fobiile). (1,3,4,5,9,13,15,16,18,23,24,25,26,28,29)  
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 nevrotica, disfunctia 
neurovegetativa somatoforma, algia psihogena; - tulburarea (nevrotica) astenica si cea de depersonalizare. 
Neurastenia. (1,3,4,5,9,13,15,16,18,23,24,25,26,28,29)  
27. Reactia la stress sever (acuta si posttraumatica) si tulburarea de adaptare. (1,4,9,13,23,24,25,26,28,29)  
28. Sindroame comportamentale asociate unei dereglari fiziologice: tulburari ale instinctului alimentar si sexual, ale 
agresivitatii si cele ale somnului. (1,9,13,15,23,24,25,26,28,29)  
29. Tulburari de personalitate.(1,3,4,9,13,15,18,23,24,25,26,28,29)  
30. Suicidul in perspectiva psihiatriei.(3,4,16,20,28)  
31. Psihosomatica (3,4,17,18)  
32. Probleme de psihiatrie in practica medicului de familie.(4,12,18)  
33. Aspecte clinice specifice ciclurilor vietii.(1,4,18,28)  
34. Urgente in psihiatrie.(3,4,16)  
35. Interventia in criza.(3,4,16)  
36. Intarzierea mintala.(1,9,13,18,23,24,25,26,28,29)  
37. Tulburari specifice de dezvoltare in perioada copilariei(9,23,24,25,26,28,29)  
38. Tulburari invadante (pervasive): autismul infantil si tulburarile conexe.(9,23,24,25,26,28,29)  
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 infanto-juvenila). 
(9,23,24,25,26,28,29)  
40. Terapiile psihofarmacologice. (1,3,4,7,14,15,16,19,22)  
41. Terapia electroconvulsivanta.(1,9,17)  
42. Psihoterapiile: terapii comportamental-cognitive, de inspiratie psihanalitica, experientiale (individuale si de 
grup).(1,4,8,12,18,25)  
43. Reabilitare si reinsertie psiho-sociala.(9,12,16,18)  
44. Expertiza psihiatrico-legala.(1,3,4,18,19,20,27,28)  
45. Expertiza capacitatii de munca: boala, deficienta (defect), disabilitate (incapacitate), handicap; programe de 
reabilitare in roluri sociale.(3,9,17)  
46. Reteaua institutiilor psihiatrice.(3,4,18)  
47. Psihiatria comunitara.(12,18)  
48. Psihiatria de legatura.(4) 
 
II - III. DOUA PROBE CLINICE  
Cazurile clinice se vor alege din tematica clinica a probei scrise.  
 
 
IV. PROBA PRACTICA  
1. Examinarea, obtinerea datelor si diagnosticul in psihiatrie. (1,3,4,8,9,23,24,25,26,28,29)  
- 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  
- Diagnosticul pe axe (perspectiva DSM-IV si ICD-10)  
2. Tomografia computerizata, RMN (1,9,17)  
3. Electroencefalografia in psihiatrie. (1,17)  
4. Examenul fundului de ochi in psihiatrie (17)  
5. Teste biochimice in psihiatrie: testul de supresie a dezametazonei (DST), testul de stimulare a tireotopului 
(TRH).(1,17)  
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.).(12,17)  
7. Tehnici proiective de investigare a personalitatii in perspectiva psihiatriei: Rorschach, TAT, Rosenzweig, Szondi, 
Luscher, etc.(12,17)  
8. Chestionare pentru investigarea personalitatii: MMPI, PF16, IPDE interviul OMS, Tyrer, Karolinska, etc.(12,17)  



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.(12)  
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.(12) 
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