
Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament ȘTIINȚE MORFO FUNCȚIONALE I 

Poziția în statul de 

funcții 
40 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Anatomie ( Anatomie și embriologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 40  Anatomie (Anatomie, Anatomie și embriologie) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 
incadrare 

3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 09.00 

Locul susținerii prelegerii Amf Anatomie Mic 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019  05.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07. 2019 10.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

 1.Spermatogeneza și ovogeneza 2.Săptămâna 1 și săptămâna a 2-a embriogenezei 3.Săptămâna a 3-a și săptămâna 
a 4-a a embriogenezei 4.Dezvoltarea organului axial și a membrelor 5.Scheletul centurii scapulare: clavicula și 
omoplatul 6.Scheletul membrului superior liber: humerus, ulna, radius 7.Articulaţia scapulo-humerală și articulația 
cotului 8.Mușchii brațului și ai antebrațului 9.Arterele axilară și humerală 10.Arterele radială și ulnară 11.Arcadele 
arteriale ale mâinii 12.Venele superficiale ale membrului superior 13.Inervația membrului superior: plexul brachial 
14.Inervația membrului superior: nervul median și nervul musculocutanat 15.Inervația membrului superior: nervul 
ulnar și nervul radial 16.Coxalul 17.Scheletul membrului inferior liber: femurul și tibia 18.Scheletul membrului inferior 
liber: fibula, astragalul și calcaneul 19.Articulaţia șoldului și articulația genunchiului 20.Mușchii coapsei 21.Mușchii 
gambei 22.Artera femurală și artera poplitee 23.Arterele tibiale și artera pedioasă 24.Venele superficiale ale 
membrului inferior 25.Inervația membrului inferior: plexul lombar și plexul sacrat 26.Inervația membrului inferior: 
nervul sciatic, nervul tibial și nervul peronier comun 27.Inervația membrului inferior: nervul femural și nervul 
obturator  28.Sfenoidul și etmoidul 29.Temporalul 30.Maxila și mandibular 31.Articulaţia temporo-mandibulară 
32.Trunchiul cerebral: conformație externă și vascularizația arterial 33.Cerebelul: configurația externă și lobulația 
34.Talamusul: configurația externă și organizarea topografică a nucleilor talamici 35.Emisferele cerebrale: configurația 
externă 36.Nucleii centrali: nucleul caudat și nucleul lenticular  37.Comisurile interemisferice mari: corpul calos și 
fornixul 38.Sistemul ventricular 39.Nervii oculomotori 40.Nervul trigemen 41.Nervul facial 42.Nervul glosofaringian 
43.Nervul vag 44.Muşchii masticatori 45.Sistemul arterial carotidian 46.Laringele  47.Faringele 48.Dezvoltarea 



sistemului respirator 49.Traheea și bronhiile 50.Plămânul 51.Dezvoltarea cordului52.Organizarea funcţională a inimii şi 
vaselor53.Cordul 54.Aorta ascendentă și crosa aortei 55.Aorta descendentă56.Mediastinul posterior: esofagul, ductul 
toracic și venele azigos57.Dezvoltarea sistemului digestiv şi a peritoneului (intestinul portal, terminal.şi glandele 
anexe) 58.Stomacul59.Trunchiul celiac60.Artera mezenterică superioară și inferioară61.Duodenul și intestinul 
mezenterial62.Colonul 63.Anexele aparatului digestiv: ficatul și pancreasul64.Dezvoltarea sistemului 
excretor65.Rinichiul și ureteral 66.Vezica urinară și uretra67.Dezvoltarea sistemului de reproducere la 
bărbat68.Dezvoltarea sistemului de reproducere la femeie69.Organele genitale interne la bărbat: testicululele, 

epididimul și ductul deferent 70.Organele genitale interne la a femeie: ovarele, tubele uterine și uterul  
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9.Papilian V: Anatomia omului, vol. I-II, Ed. Didactică, Bucureşti, 1993  

10.Standring S. Gray`s Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. Ed 39, Elsevier Churchill Livingstone, 

Edinburg, 2005.  
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Descrierea procedurii 

de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 

eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 

anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 



domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 

prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 
format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 

obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 
U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament ȘTIINȚE MORFO FUNCȚIONALE I 

Poziția în statul de 
funcții 

41 

Funcție Asistent universitar 



Disciplinele din planul 
de învățământ 

Anatomie ( Anatomie și embriologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 41  Anatomie (Anatomie și embriologie) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 

incadrare 
3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 10.00 

Locul susținerii prelegerii Amf Anatomie Mic 

Perioadă susținere a 

probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019  05.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07. 2019 10.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

 1.Spermatogeneza și ovogeneza 2.Săptămâna 1 și săptămâna a 2-a embriogenezei 3.Săptămâna a 3-a și săptămâna 
a 4-a a embriogenezei 4.Dezvoltarea organului axial și a membrelor 5.Scheletul centurii scapulare: clavicula și 
omoplatul 6.Scheletul membrului superior liber: humerus, ulna, radius 7.Articulaţia scapulo-humerală și articulația 
cotului 8.Mușchii brațului și ai antebrațului 9.Arterele axilară și humerală 10.Arterele radială și ulnară 11.Arcadele 
arteriale ale mâinii 12.Venele superficiale ale membrului superior 13.Inervația membrului superior: plexul brachial 
14.Inervația membrului superior: nervul median și nervul musculocutanat 15.Inervația membrului superior: nervul 
ulnar și nervul radial 16.Coxalul 17.Scheletul membrului inferior liber: femurul și tibia 18.Scheletul membrului inferior 
liber: fibula, astragalul și calcaneul 19.Articulaţia șoldului și articulația genunchiului 20.Mușchii coapsei 21.Mușchii 
gambei 22.Artera femurală și artera poplitee 23.Arterele tibiale și artera pedioasă 24.Venele superficiale ale 
membrului inferior 25.Inervația membrului inferior: plexul lombar și plexul sacrat 26.Inervația membrului inferior: 
nervul sciatic, nervul tibial și nervul peronier comun 27.Inervația membrului inferior: nervul femural și nervul 
obturator  28.Sfenoidul și etmoidul 29.Temporalul 30.Maxila și mandibular 31.Articulaţia temporo-mandibulară 
32.Trunchiul cerebral: conformație externă și vascularizația arterial 33.Cerebelul: configurația externă și lobulația 
34.Talamusul: configurația externă și organizarea topografică a nucleilor talamici 35.Emisferele cerebrale: configurația 
externă 36.Nucleii centrali: nucleul caudat și nucleul lenticular  37.Comisurile interemisferice mari: corpul calos și 
fornixul 38.Sistemul ventricular 39.Nervii oculomotori 40.Nervul trigemen 41.Nervul facial 42.Nervul glosofaringian 
43.Nervul vag 44.Muşchii masticatori 45.Sistemul arterial carotidian 46.Laringele  47.Faringele 48.Dezvoltarea 
sistemului respirator 49.Traheea și bronhiile 50.Plămânul 51.Dezvoltarea cordului52.Organizarea funcţională a inimii şi 
vaselor53.Cordul 54.Aorta ascendentă și crosa aortei 55.Aorta descendentă56.Mediastinul posterior: esofagul, ductul 
toracic și venele azigos57.Dezvoltarea sistemului digestiv şi a peritoneului (intestinul portal, terminal.şi glandele 
anexe) 58.Stomacul59.Trunchiul celiac60.Artera mezenterică superioară și inferioară61.Duodenul și intestinul 
mezenterial62.Colonul 63.Anexele aparatului digestiv: ficatul și pancreasul64.Dezvoltarea sistemului 
excretor65.Rinichiul și ureteral 66.Vezica urinară și uretra67.Dezvoltarea sistemului de reproducere la 
bărbat68.Dezvoltarea sistemului de reproducere la femeie69.Organele genitale interne la bărbat: testicululele, 

epididimul și ductul deferent 70.Organele genitale interne la a femeie: ovarele, tubele uterine și uterul  

BIBLIOGRAFIE 1.Chiriac M, Zamfir M, Antohe DŞt: Anatomia trunchiului, vol. I-II, Litografia UMF, Iaşi, 1995.  

2.Antohe D Şt, Varlam H. Aparatul Locomotor – Scheletul, Colecţia Anatomia Rediviva. Ed. Junimea Iaşi, 2004,  



3.Frasin Gh: Anatomia capului şi gâtului, Litografia UMF, Iaşi, 1979.  

4.Frâncu L. L., H. Varlam. Anatomie regională şi aplicată. Capul şi gâtul. Ed. Junimea, Colecţia Anatomia Rediviva, 2, 

Iaşi, 2003.  

5.Mihalache Gr, Cozma N, Chiriac R. Anatomia descriptivă şi topografică a membrelor, Litografia UMF, Iaşi, 1991  

6.Petrovanu I, Antohe D.Şt, Varlam H: Neuroanatomie clinică. Sistemul nervos central, vol.1, Edit - Dan, Iaşi, 1996.  

7.Petrovanu I, Zamfir M, Păduraru D, Stan C. Emisferele cerebrale. Sisteme informaţionale, Ed. Intact, Bucureşti, 
1999.  

8.Păduraru D, Indrei A, Frâncu LL, Stan C. Anatomia descriptivă şi clinică a organelor de simţ. Ed. “Gr.T. Popa” Iaşi, 

2012 

9.Papilian V: Anatomia omului, vol. I-II, Ed. Didactică, Bucureşti, 1993  

10.Standring S. Gray`s Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. Ed 39, Elsevier Churchill Livingstone, 

Edinburg, 2005.  

11.Frîncu DL, Fătu C, Frîncu LL. Viaţa înainte de naştere. Embriologie umană. Ed. Terra Nostra, Iaşi, 2003  

12.Sadler TW. Langman’s Medical Embriology, 9th edition, Lippincott Williams@Wilkins, 2004 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 

eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 

anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 



m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 

prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 

obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 
U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament ȘTIINȚE MORFO FUNCȚIONALE I 

Poziția în statul de 

funcții 
45 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 

de învățământ 
Anatomie (Anatomie, Anatomie și embriologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 45  Anatomie (Anatomie și embriologie) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 



Salariul minim de 
incadrare 

3709 lei 

Calendarul 
concursului 

 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 11.00 

Locul susținerii prelegerii Amf Anatomie Mic 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019  05.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07. 2019 10.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

 1.Spermatogeneza și ovogeneza 2.Săptămâna 1 și săptămâna a 2-a embriogenezei 3.Săptămâna a 3-a și săptămâna 
a 4-a a embriogenezei 4.Dezvoltarea organului axial și a membrelor 5.Scheletul centurii scapulare: clavicula și 
omoplatul 6.Scheletul membrului superior liber: humerus, ulna, radius 7.Articulaţia scapulo-humerală și articulația 
cotului 8.Mușchii brațului și ai antebrațului 9.Arterele axilară și humerală 10.Arterele radială și ulnară 11.Arcadele 
arteriale ale mâinii 12.Venele superficiale ale membrului superior 13.Inervația membrului superior: plexul brachial 
14.Inervația membrului superior: nervul median și nervul musculocutanat 15.Inervația membrului superior: nervul 
ulnar și nervul radial 16.Coxalul 17.Scheletul membrului inferior liber: femurul și tibia 18.Scheletul membrului inferior 
liber: fibula, astragalul și calcaneul 19.Articulaţia șoldului și articulația genunchiului 20.Mușchii coapsei 21.Mușchii 
gambei 22.Artera femurală și artera poplitee 23.Arterele tibiale și artera pedioasă 24.Venele superficiale ale 
membrului inferior 25.Inervația membrului inferior: plexul lombar și plexul sacrat 26.Inervația membrului inferior: 
nervul sciatic, nervul tibial și nervul peronier comun 27.Inervația membrului inferior: nervul femural și nervul 
obturator  28.Sfenoidul și etmoidul 29.Temporalul 30.Maxila și mandibular 31.Articulaţia temporo-mandibulară 
32.Trunchiul cerebral: conformație externă și vascularizația arterial 33.Cerebelul: configurația externă și lobulația 
34.Talamusul: configurația externă și organizarea topografică a nucleilor talamici 35.Emisferele cerebrale: configurația 
externă 36.Nucleii centrali: nucleul caudat și nucleul lenticular  37.Comisurile interemisferice mari: corpul calos și 
fornixul 38.Sistemul ventricular 39.Nervii oculomotori 40.Nervul trigemen 41.Nervul facial 42.Nervul glosofaringian 
43.Nervul vag 44.Muşchii masticatori 45.Sistemul arterial carotidian 46.Laringele  47.Faringele 48.Dezvoltarea 
sistemului respirator 49.Traheea și bronhiile 50.Plămânul 51.Dezvoltarea cordului52.Organizarea funcţională a inimii şi 
vaselor53.Cordul 54.Aorta ascendentă și crosa aortei 55.Aorta descendentă56.Mediastinul posterior: esofagul, ductul 
toracic și venele azigos57.Dezvoltarea sistemului digestiv şi a peritoneului (intestinul portal, terminal.şi glandele 
anexe) 58.Stomacul59.Trunchiul celiac60.Artera mezenterică superioară și inferioară61.Duodenul și intestinul 
mezenterial62.Colonul 63.Anexele aparatului digestiv: ficatul și pancreasul64.Dezvoltarea sistemului 
excretor65.Rinichiul și ureteral 66.Vezica urinară și uretra67.Dezvoltarea sistemului de reproducere la 
bărbat68.Dezvoltarea sistemului de reproducere la femeie69.Organele genitale interne la bărbat: testicululele, 

epididimul și ductul deferent 70.Organele genitale interne la a femeie: ovarele, tubele uterine și uterul  

BIBLIOGRAFIE  

1.Chiriac M, Zamfir M, Antohe DŞt: Anatomia trunchiului, vol. I-II, Litografia UMF, Iaşi, 1995.  

2.Antohe D Şt, Varlam H. Aparatul Locomotor – Scheletul, Colecţia Anatomia Rediviva. Ed. Junimea Iaşi, 2004,  

3.Frasin Gh: Anatomia capului şi gâtului, Litografia UMF, Iaşi, 1979.  

4.Frâncu L. L., H. Varlam. Anatomie regională şi aplicată. Capul şi gâtul. Ed. Junimea, Colecţia Anatomia Rediviva, 2, 

Iaşi, 2003.  

5.Mihalache Gr, Cozma N, Chiriac R. Anatomia descriptivă şi topografică a membrelor, Litografia UMF, Iaşi, 1991  

6.Petrovanu I, Antohe D.Şt, Varlam H: Neuroanatomie clinică. Sistemul nervos central, vol.1, Edit - Dan, Iaşi, 1996.  

7.Petrovanu I, Zamfir M, Păduraru D, Stan C. Emisferele cerebrale. Sisteme informaţionale, Ed. Intact, Bucureşti, 

1999.  

8.Păduraru D, Indrei A, Frâncu LL, Stan C. Anatomia descriptivă şi clinică a organelor de simţ. Ed. “Gr.T. Popa” Iaşi, 



2012 

9.Papilian V: Anatomia omului, vol. I-II, Ed. Didactică, Bucureşti, 1993  

10.Standring S. Gray`s Anatomy. The Anatomical Basis of Clinical Practice. Ed 39, Elsevier Churchill Livingstone, 

Edinburg, 2005.  

11.Frîncu DL, Fătu C, Frîncu LL. Viaţa înainte de naştere. Embriologie umană. Ed. Terra Nostra, Iaşi, 2003  

12.Sadler TW. Langman’s Medical Embriology, 9th edition, Lippincott Williams@Wilkins, 2004 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 

eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 

anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 
domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 

prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 



către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 

obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs.  

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 
U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament ȘTIINȚE MORFO FUNCȚIONALE I 

Poziția în statul de 
funcții 

14 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Histologie (Histologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 14 Histologie (Histologie) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 

incadrare 
3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 

în Ziarul de Iasi 
07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 



Data susținerii prelegerii 04.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 08.00 

Locul susținerii prelegerii sala LP3 Histologie 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

04.07.2019  06.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

06.07.2019 07.07.2019.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07. 2019 10.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

 1. Ţesutul epitelial 

Caractere generale, clasificare. Ţesutul epitelial de tapetare: tipuri histoarhitectonice (simple, stratificate, 
pseudostratificate), joncţiuni intercelulare. Membrana bazală. Epitelii glandulare exocrine: particularităţi citologice, 
ciclul secretor, modalităţi de eliminare, tipuri de glande exocrine. Epitelii glandulare endocrine: particularităţi 

citologice, tipuri de glande endocrine 

2. Ţesutul conjunctiv 

Caractere generale, clasificare. Componente: celule (proprii, migrate). Componente: matricea extracelulară amorfă şi 
fibrilară. Varietăţi: ţesuturi conjunctive propriu-zise, ţesuturi conjunctive cu proprietăţi speciale (structură histologică, 
localizare). Ţesutul cartilaginos: structură histologică generală, tipuri (cartilagiu hialin, cartilagiu elastic, cartilagiu 

fibros). Ţesutul osos: structură histologică generală, tipuri (ţesut osos compact, ţesut osos spongios), histofiziologie.  

3. Ţesutul muscular  

Caractere generale, clasificare. Ţesutul muscular striat scheletal: celula musculară striată scheletică, mecanismul 
contracţiei, heterogenitate, inervaţie, joncţiunea mio-tendinoasă. Ţesutul muscular striat cardiac: celula musculară 

striată cardiacă, inervaţia. Ţesutul muscular neted: celula musculară netedă, mecanismul contracţiei, inervaţie  

4. Ţesutul nervos  

Caractere generale. Neuronul: structură, tipuri. Fibrele nervoase: tipuri, formarea tecii de mielină. Sinapsa: structură, 

tipuri, histofiziologie. Celulele de susţinere: tipuri, funcţii. Histofiziologia ţesutului nervos  

5. Sistemul cardio-vascular 

Cordul: histoarhitectonie, ţesutul miocardic de conducere, celule endocrine miocardice. Tipuri de vase: clasificare, 

structură histologică, funcţii, particularităţile microcirculaţiei 

6. Sistemul imun  

Organizare generală: organe limfoide centrale şi periferice (definiţie, funcţii). Organe limfoide centrale: timusul 
(histoarhitectonie, populaţii celulare, vascularizaţie, bariera timică, histofiziologie), măduva osoasă hematogenă 
(histoarhitectonie, histofiziologie). Organe limfoide periferice: limfoganglionul (histoarhitectonie, sistemul sinusoidelor 
limfatice, histofiziologie), splina (histoarhitectonie, vascularizaţia, histofiziologie), ţesutul limfoid ataşat mucoaselor – 

amigdalele (histoarhitectonie, histofiziologie) 

7. Sistemul endocrin  

Hipofiza (histoarhitectonie, sistemul hipotalamo-hipofizar, adenohipofiza – tipuri celulare, neurohipofiza – tipuri 
celulare, histofiziologie). Epifiza (histoarhitectonie, tipuri celulare, histofiziologie). Tiroida (histoarhitectonie, tipuri 
celulare, histofiziologie). Paratiroidele (histoarhitectonie, tipuri celulare, histofiziologie). Suprarenala (histoarhitectonie, 

tipuri celulare, histofiziologie). 

8. Sistemul digestiv 

Cavitatea orală: buza, limba, tipuri de mucoase (histoarhitectonie). Organizarea generală a tubului digestiv. Faringe 
(histoarhitectonie, histofiziologie). Esofag, pasaj eso-gastric (histoarhitectonie, histofiziologie). Stomac 
(histoarhitectonie: regiune cardială, regiune fundică, regiune pilorică, histofiziologie). Intestin subţire 
(histoarhitectonie: duoden, jejun, ileon; histofiziologie). Intestin gros (histoarhitectonie: colon, apendice ileo-cecal, 

cec; histofiziologie).  

9. Glande anexe ale tubului digestiv 

Ficatul (histoarhitectonie: vascularizaţie, lobulaţia hepatică; tipuri celulare, histofiziologie). Vezicula biliară 
(histoarhitectonie, histofiziologie). Pancreasul (histoarhitectonie: componentă exocrină şi endocrină, histofiziologie). 

Glandele salivare (tipuri, histoarhitectonie, histofiziologie) 

10. Sistemul respirator 

Organizare generală. Segmentul de conducere: cavităţi nazale, nazofaringe, laringe, trahee, bronhii, bronhiole 
(histoarhitectonie, histofiziologie). Segmentul respirator: bronhiole, alveole (histoarhitectonie, histofiziologie). Unităţi 

morfofuncţionale pulmonare. 



11. Sistemul excretor  

Organizare generală. Rinichiul (histoarhitectonie, histofiziologie). Căile urinare: ureter, vezică urinară, uretră 

(histoarhitectonie, histofiziologie) 

12. Sistemul genital feminin. Glanda mamară 

Organizare generală. Ovarul (histoarhitectonie, foliculi ovarieni în evoluţie şi involuţie, histofiziologie: ciclul ovarian). 
Trompele uterine (histoarhitectonie, histofiziologie). Vaginul (histoarhitectonie, histofiziologie). Uterul 
(histoarhitectonie, histofiziologie: ciclul endometrial, sarcina). Placenta (structură în evoluţia sarcinii, histofiziologie). 

Glanda mamară (histoarhitectonie, histofiziologie).  

13. Sistemul genital masculin  

Organizare generală. Testicolul (histoarhitectonie, tipuri celulare, histofiziologie). Căile genitale extratesticulare 
(histoarhitectonie, histofiziologie). Veziculele seminale (histoarhitectonie, histofiziologie). Prostata (histoarhitectonie, 

histofiziologie). Penisul (histoarhitectonie, histofiziologie) 

14. Pielea 

Pielea (histoarhitectonie, histofiziologie). Receptori senzoriali (terminaţii nervoase libere şi încapsulate) 

BIBLIOGRAFIE 

1.Amălinei C. Histologie specială. Editura Junimea, Iaşi, 2005. 

2.Căruntu ID, Cotuţiu C. Histologie. Ţesuturi fundamentale. Editura Gr. T. Popa Iaşi, 2004. 

3.Ross MH, Pawlina W. Histology: A Text and Atlas with Correlated Cell and Molecular Biology, 7th ed. Wolters Kluwer, 

2015. 

4.Zamfir C. Histologie specială medicală. Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2005. 

 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 
eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 

anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 



către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 

prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 
evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 

obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 
U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament ȘTIINȚE MORFO FUNCȚIONALE II 

Poziția în statul de 
funcții 

12 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Fiziopatologie (Fiziopatologie) 



Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 12, Fiziopatologie (Fiziopatologie) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 
incadrare 

3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 08.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 10.00 

Locul susținerii prelegerii sala Lp Fiziopatologie 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

08.07.2019  10.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 

Început  Sfârșit  

10.07.2019 11.07.2019.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

11.07. 2019 15.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

 TEMATICA PROBA SCRISĂ 

1.Definirea noţiunii de normal şi boală; rezervele organismului •Caracteristicile generale ale stării de boală •Boala: 

evoluţia proceselor morbide. 

2.Etiologia generală a bolilor. •Etiologia generală a bolilor: factori fizici •Etiologia generală a bolilor: factori chimic 

•Etiologia generală a bolilor: factori biologici, •Etiologia generală a bolilor: agenţi ai mediului social.   

3.Patogenia generală a bolilor (I):  •Sindromul general de adaptare, •Sindromul  de  iritaţie vegetativă, •Concepţia 

psihosomatică,  

4.Patogenia generală a bolilor (II):  •Concepţia informaţională în patologie, •Principiul leziunii biochimice ereditare şi 
dobândite.  •Adaptarea celulară  5.Reacţia inflamatorie acută •Modificările vasculare şi celulare din inflamaţia acută 

•Mediatorii chimici celulari ai inflamaţiei•Mediatorii chimici plasmatici ai inflamaţiei 

6.Tulburarea homeostaziei termice •Hipertermia: reacţia febrilă,  •Hipertermia: supraîncălzirea, şocul termic 

•Hipotermia 

7.Fiziopatologia şocului •Tipuri etiologice de şoc •Evoluţia şocului •Sindromul de insuficienţă multiviscerală 

8.Fiziopatologia metabolismului hidraţilor de carbon (I) 

•Etiopatogenia DZ de tip.1 •Etiopatogenia DZ de tip.2 

9.Fiziopatologia metabolismului hidraţilor de carbon (II) •Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor cronice (glicarea 

proteinelor, activarea căii poliol, stresul oxidativ) 

10.Fiziopatologia metabolismului hidraţilor de carbon (III) •Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor acute în evoluţia 
diabetului zaharat : coma cetoacidozică •Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor acute în evoluţia diabetului zaharat : 
coma hiperosmolară •Bazele fiziopatologice ale complicaţiilor acute în evoluţia diabetului zaharat : coma 

hiperlactacidemică 

11.Fiziopatologia metabolismului proteic (I) •Fiziopatologia hipoproteinemiilor,  •Fiziopatologia hiperproteinemiilor,  

•Fiziopatologia  paraproteinemiilor. 

12.Fiziopatologia metabolismului proteic (II) •Fiziopatologia metabolismului acidului uric (etiopatogenia 

hiperuricemiilor primare şi secundare). 

13.Fiziopatologia metabolismului lipidic. •Hiperlipoproteinemiile primare •Hiperlipoproteinemiile secundare 



•Hipolipoproteinemiile  

14.Tulburările echilibrului eritrocitar  •Fiziopatologia anemiilor megaloblastice. •Fiziopatologia anemiilor hipocrome 

15.Fiziopatologia anemiilor hemolitice 

•Fiziopatologia anemiilor hemolitice prin afectarea membranei eritrocitare. •Fiziopatologia anemiilor hemolitice prin 
enzimopatii eritrocitare. •Fiziopatologia anemiilor hemolitice prin afectarea structurii hemoglobinei •Fiziopatologia 

anemiilor hemolitice imunologice. •Fiziopatologia poliglobuliilor     

16.Fiziopatologia echilibrului fluido-coagulant - tulburări ale hemostazei primare •Tulburări ale hemostazei primare: 

sindroame hemoragice vasculare. •Tulburări ale hemostazei primare: sindroame hemoragice plachetare 

17.Fiziopatologia echilibrului fluido-coagulant - tulburări ale hemostazei secundare •Tulburări ale hemostazei 
secundare: tulburări ereditare ale coagulării plasmatice. •Tulburări ale hemostazei secundare: tulburări câştigate ale 

coagulării plasmatice. •Fiziopatologia CID 

18.Fiziopatologia respiraţiei (partea I-a) •Insuficienţa respiratorie (delimitare nosologică), hipoxia hipoxică;  
•Mecanisme fiziopatologice implicate în hipoxia hipoxemică. •Hipoxia de transport şi hipoxia histotoxică. •Dispneea şi 

cianoza.  

19.Fiziopatologia respiraţiei (partea II-a) •Etiopatogenia astmului bronşic •Etiopatogenia emfizemului pulmonar. 

20.Fiziopatologia respiraţiei (partea III-a •Etiopatogenia edemului pulmonar acut. •Etiopatogenia pneumotoraxului. 

21.Fiziopatologia cardio-vasculară (partea I) •Fiziopatologia aterosclerozei: factori de risc aterogen. •Fiziopatologia 

aterosclerozei: etapele de evoluţie. 

22.Fiziopatologia cardio-vasculară (partea II) 

•Etiopatogenia cardiopatiei ischemice cronice •Etiopatogenia IMA 

23.Fiziopatologia cardio-vasculară (partea III-a) 

•Etiopatogenia insuficienţei ventriculare stângi. •Etiopatogenia insuficienţei ventriculare drepte. •Patogenia edemului 

cardiac 

24.Fiziopatologia homeostaziei tensionale •Etiopatogenia hipertensiunii arteriale primare. •Etiopatogenia hipertensiunii 

arteriale secundare.  

25.Fiziopatologia digestiei (I) •Etiopatogenia bolii ulceroase  •Fiziopatologia pancreasului endocrin;  

26.Fiziopatologia digestiei (II) •Sindromul de malabsorbţie. •Fiziopatologia pancreatitelor 

27.Fiziopatologia insuficienţei hepatice •Metabolismul proteinelor și a aminoacizilor •Metabolismul carbohidraților și 
lipidelor •Diateze hemoragice și tulburări hormonale •Fiziopatologia colestazei •Fp. hipertensiunii portale  

•Encefalopatia hepato-portală 

28.Fiziopatologia excreţiei partea generală •Alterarea filtrării glomerulare  •Alterarea funcţiilor tubulare •Fiziopatologia 

sindromului nefrotic. 

29.Fiziopatologia excreţiei : IRA •Etiologia insuficienţei renale acute •Patogenia  insuficienţei renale acute •Evoluţia 

insuficienţei renale acute 

30.Fiziopatologia excreţiei: IRC •Etiologia insuficienţei renale cronice •Patogenia  insuficienţei renale cronice •Evoluţia 

insuficienţei renale cronice •Fiziopatologia marilor sindroame din IRC 

TEMATICA PROBĂ PRACTICĂ 

1.Investigarea răspunsului la o agresiune – inflamaţia: modificări sistemice si modificari locale. 2.Investigarea 
tulburărilor echilibrului leucocitar I - leucograma normală şi patologică3.Investigarea tulburărilor echilibrului leucocitar 
II - teste de diagnostic in leucemii; 4.Investigarea tulburărilor echilibrului eritrocitar - teste screening.5.Investigarea 
tulburărilor echilibrului eritrocitar - teste analitice.6.Investigarea tulburărilor echilibrului fluido-coagulant - hemostaza 
primară; 7.Investigarea tulburărilor echilibrului fluido-coagulant - hemostaza secundară – teste screening şi analitice 
8.Investigarea tulburărilor aparatului respirator: calculul şi interpretarea unei spirograme, diagnosticul disfuncţiilor 
ventilatorii.9.Investigarea tulburărilor aparatului respirator II: teste de bronhomotricitate; analiza schimburilor 
respiratorii 10.Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG patologică: modificări în hipertrofiile atriale şi 
ventriculare 11.Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG patologică: modificări în tulburări de ritm 
(aritmii atriale, jonctionale si ventriculare) 12.Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG patologică: 
modificări în tulburări de conducere (blocuri).13.Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ECG patologică: 
modificări în tulburări de  irigaţie coronariană.14.Investigarea tulburărilor aparatului cardiovascular: ecocardiografia, 
fonocardiograma, carotidograma.15.Explorarea arterelor, venelor, capilarelor.16.Investigarea tulburărilor aparatului 
digestiv: cavitatea bucală, esofag, stomac.17.Investigarea tulburărilor aparatului digestiv: intestin, pancreas. 
18.Investigarea tulburărilor aparatului digestiv: ficat şi căi biliare. 19.Investigarea tulburărilor aparatului excretor: 
teste statice.20.Investigarea tulburărilor aparatului excretor: teste dinamice21.Investigarea tulburărilor 
metabolismului glucidic: sindromul hiperglicemic.22.Investigarea tulburărilor metabolismului glucidic: sindromul 
hipoglicemic23.Investigarea tulburărilor metabolismului proteic. 24.Investigarea tulburărilor metabolismului lipidic. 

25.Investigarea tulburărilor echilibrului acido-bazic.26.Investigarea tulburărilor echilibrului hidroelectrolitic 

Bibliografie obligatorie: 

1.Fiziopatologie Specială, Coordonator Magda Bădescu; Editura “Gr.T.Popa” Iasi, 2011; 2.Fiziopatologie Generală 
(Ediţia II) – Magda Bădescu, Editura Cantes, 2000; 3.Fiziopatologie - lucrări practice, Coordonatori Magda Bădescu, 

Manuela Ciocoiu, Veronica Mocanu, Editura “Gr.T. Popa”, U.M.F. Iaşi, 2016, 227 pagini, ISBN 978-606-544-411-9. 



Bibliografie suplimentară pentru tematica de curs şi lucrări practice  

1.Colev Luca V., Fiziopatologie generală, Editura Bit, Iasi, 2000;2.Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Compendu de 
Fiziopatologie Generală, Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-23-5, Iaşi, 2001;3.Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, 
Compendu de Fiziopatologie Specială, Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-32-4, Iaşi, 2001.;4.Colev V., Mocanu V., 
Dezechilibremetabolice, Editura Bit, Iaşi, 1999; 5.Veronica Colev, Marcela Dinu, Magda Bădescu, Lucrări practice de 
Fiziopatologie ( Ediţia IV) Litografia U.M.F. Iaşi 1990; 6.Veronica Colev, Magda Bădescu, Veronica Călătoru, Manuela 
Ciocoiu, Lucrări practice de Fiziopatologie ( Ediţia V-a) Litografia U.M.F. Iaşi 1994 ; 7.Veronica Colev, Magda Bădescu, 
Veronica Călătoru, Manuela Ciocoiu, Mariana Vornicu, Lucrări practice de Fiziopatologie ( Ediţia VI-a), Litografia U.M.F. 
Iaşi 1998.;8.Veronica Colev-Luca, Magda Bădescu, Veronica Mocanu, Manuela Ciocoiu, Mariana Roşca, Tiberiu 

Mustaţă, Daniel Iacob, Lucrări practice de Fiziopatologie ( Ediţia VII-a), Editura Bit, ISBN 973-9327-66-4, Iaşi 2002. 

9.Cotran R.S., Kumar V., Collins., Robbins pathologic basis of disease, 6th edition, Philadelphia, W.B. Saunders, 1999 

10.Ionescu-Târgovişte C., Diabetologiamodernă, EdituraTehnică, Bucureşti, 1997;11.Porth Carol Marttsen, Matfin 

Glenn, Pathophysiology: concepts of altered health states, New York: Wolters Kluwer 2009, 8th edition 

12.Porth Carol Marttsen, Matfin Glenn, Essentials in pathophysiology: concepts of altered health states, Philadelphia: 
Lippincott Williams &Wi;kins, 2007; 13.Tomlinson S., Heagertz A.M., Weetman A.P., Mechanisms of disease – an 

introduction to clinical science, Cambridge University Press, Cambridge, 1997 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 
2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 

eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 

anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 



m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 

prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 

obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 
U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Științe morfo - funcționale II 

Poziția în statul de 

funcții 
16 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 

de învățământ 

Farmacologie. Farmacologie clinică și algeziologie ( Farmacologie - algeziologie generală; Farmacologie - 

algeziologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post 
Asist. poz. 16 - Farmacologie. Farmacologie clinică și algeziologie ( Farmacologie - algeziologie generală; 
Farmacologie - algeziologie) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 



Salariul minim de 
incadrare 

3568 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 12.00 

Locul susținerii prelegerii sala LP 1 Farmacologie 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019 05.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07.2019 10.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

1. Farmacocinetică generală 2. Farmacodinamie generală 3. Substanţe cu acţiune stimulatoare asupra SNV 
parasimpatic 4. Substanţe cu acţiune inhibitoare asupra SNV parasimpatic 5. Substanţe cu acţiune stimulatoare 
asupra SNV simpatic 6. Substanţe cu acţiune inhibitoare asupra SNV simpatic 7. Substanţe care stimulează 

contracţia musculaturii netede 8. Substanţe care inhibă contracţia musculaturii netede  

9. Posibilităţi de influenţare farmacologică a aminelor biologic active 10. Posibilităţi de influenţare farmacologică a 
polipeptidelor biologic active 11. Posibilităţi de influenţare farmacologică a lipidelor biologic active şi a 
peptidolipidelor  12. Tonice cardiace 13. Antiaritmice 14. Influenţarea farmacologică a tulburărilor de metabolism 
lipidic 15. Diuretice şi antidiuretice 16. Agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul anemiilor 17. Agenţi activi 
farmacologic indicaţi în tratamentul tulburărilor de hemostază 18. Agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul 
bolii peptice 19. Antispastice indicate în tratamentul afecţiunilor gastro-intestinale, prokinetice, antiemetice, 
laxative/purgative, antidiareice, substituenţi ai enzimelor digestive, coleretice şi colagoge, influenţarea farmacologică 
a litiazei biliare, lipotrope, hepatoprotectoare, amoniofixatoare 20. Chimioterapice antibacteriene: peniciline, 
cefalosporine, carbapeneme, monobactame, glicopeptide, fosfomicine, Cicloserina, Bacitracina, Ristocetina, 
polimixine, fenicoli 21. Chimioterapice antibacteriene: aminoglicozide, aminociclitoli, macrolide, ketolide, 
streptogramine, tetracicline, oxazolidinone, nitrofurani, lincosamide, Acid fusidic, Rifampicina, chinolone, 
sulfonamide, Trimetoprim 22. Chimioterapice antituberculoase 23. Chimioterapice antivirale. Chimioterapice 

antifungice. Chimioterapice antiparazitare. 24. Opiacee. 25. Anxiolitice – sedative – hipnotice  

26. Anestezice locale şi anestezice generale 27. Anticonvulsivante  28. Neuroleptice, terapia cu litiu şi alte 
medicamente folosite în tratamentul tulburărilor afective bipolare29. Antidepresive, psihoanaleptice, analeptice 
respiratorii, psihotonice 30. Euforizante şi psihotomimetice 31. Miorelaxante 32. Agenţi activi farmacologic indicaţi în 
tratamentul bolii Parkinson 33. Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene 34. Antireumatismale 
modificatoare ale bolii, imunomodulatoare cu indicaţii în afecţiunile reumatismale, agenţi activi farmacologic indicaţi 
în tratamentul gutei 35. Analogi şi antagonişti ai hormonilor hipotalamici şi hipofizari. 36. Analogi şi antagonişti ai 
hormonilor glucocorticoizi şi mineralocorticoizi 37. Hormonii tiroidieni şi antitiroidienele de sinteză 38. Influenţarea 
farmacologică a homeostaziei fosfocalcice 39. Hormonii pancreatici şi antidiabeticele orale 40. Hormonii sexuali – 

analogi şi antagonişti 41. Contracepţia hormonală.  

Bibliografie: 

1. Arbit B, Nishimura M, Hsu JC. Reversal agents for direct oral anticoagulants: A focused review. Int J Cardiol. 2016, 

223: 244-250.  

2. Brunton LL et al. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition. New York: 

McGraw-Hill, 2011. 

3. Cristea Aurelia Nicoleta. Tratat de farmacologie, Ediţia I, Editura Medicală Bucureşti, 2013.  

4. Devalia V, Hamilton MS, Molloy AM. British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for the diagnosis 

and treatment of cobalamin and folate disorders. Br J Haematol.  2014, 166(4): 496-513.  

5. Etienne-Selloum Nelly, Faure Sébastien. Du mécanisme d'action des médicaments à la thérapeutique. Sciences du 

médicament. Collection sous la direction de Jean-Paul Belon, Elsevier Masson SAS, 2015.   

6. Faure Sébastien, Guerriaud Mathieu, Clère Nicolas. Bases fondamentales en pharmacologie: Sciences du 



médicament. Collection sous la direction de Jean-Paul Belon, Elsevier Masson SAS, 2014.    

7. Fulga Ion. Farmacologie. Editura Medicală Bucureşti, 2010. 

8. Cristina Mihaela Ghiciuc. Pharmacology. „Grigore T. Popa“ Publisher, U.M.F. Iaşi, 2014. 

9. Katzung BG, Masters BS, Trevor JA. Basic and Clinical Pharmacology. 12th Edition, LANGE Basic Science. New 

York: McGraw-Hill, 2012.  

10. Lupuşoru Cătălina Elena, Cristina Mihaela Ghiciuc. Farmacologia în „comprimate“. Ed. Alfa, 2009.  

11. Cătălina Elena Lupușoru, Cristina Mihaela Ghiciuc, Liliana Mititelu-Tarţău, Raoul Vasile Lupușoru. Farmacologie, 

teste de autoevaluare pentru studenții anului III. Ed. Junimea, 2017.  

12. Cătălina Elena Lupușoru, Liliana Mititelu-Tarţău, Cristina Mihaela Ghiciuc, Raoul Vasile Lupușoru. Farmacologie, 

teste de autoevaluare pentru studenții anului IV. Ed. Junimea, 2017.   

13. Mani H, Lindhoff-Last E. New oral anticoagulants in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a review of 

pharmacokinetics, safety, efficacy, quality of life, and cost effectiveness. Drug Des Devel Ther. 2014; 8:789-798. 

14. Neal Michaël. Pharmacologie médicale.  5ème Édition, De Boeck, 2013.       

15. Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's Pharmacology. 8th Edition, Elsevier Churchill 

Livingstone, 2015.  

16. Stahl M. Stephen. The Prescriber's Guide Antidperessants, Stahl's Essential Psychopharmacology. Fourth Edition, 

Cambridge University Press, 2011.  

17. Liliana Mititelu-Tarţău, Cătălina Elena Lupuşoru. Farmacologia efectelor adverse şi toxice. Ed. Junimea, Iaşi, 

2015. 

18. Liliana Mititelu-Tarţău, Cristina Mihaela Ghiciuc. Multiple Choice Questions for fourth year students 

Pharmacology. Ed. Junimea, 2017.    

*** Le Guide des premières Ordonnances. Éditions de Santé, 2012.  

*** NOAC GUIDELINES. Non-Vitamin K Antagonist. Oral Anticoagulant Updated. Clinical Excellence Commission, 

Updated 2017. 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă 
determinată, candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, 
numerotate, așezate în ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către 
candidat, sub sancțiunea eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file 

conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) 

- anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 
3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - 

certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 



h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face 
de către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale 
se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către 
adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există 
copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe 

este prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs 

în format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată 
de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă 
fiecare dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către 
dosarul electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau 
de formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care 
să indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va 
trebui să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de 
lucrări ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în 
conformitate cu postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea 
de cercetare, ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în 

documentul ”Indicatorii de evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va 

semna fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 
comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 
obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 
face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor 

achita o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 
U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Științe morfo - funcționale II 

Poziția în statul de 

funcții 
17 



Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Farmacologie. Farmacologie clinică și algeziologie ( Farmacologie - algeziologie generală; Farmacologie - 
algeziologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post 
Asist. poz. 17 - Farmacologie. Farmacologie clinică și algeziologie ( Farmacologie - algeziologie generală; 
Farmacologie - algeziologie) 

Atributiile/activitatile 

aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 
incadrare 

3568 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 12.00 

Locul susținerii prelegerii sala LP 1 Farmacologie 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019 05.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07.2019 10.07.2019  
 

Tematica probelor de 

concurs 

1. Farmacocinetică generală 2. Farmacodinamie generală 3. Substanţe cu acţiune stimulatoare asupra SNV 
parasimpatic 4. Substanţe cu acţiune inhibitoare asupra SNV parasimpatic 5. Substanţe cu acţiune stimulatoare 
asupra SNV simpatic 6. Substanţe cu acţiune inhibitoare asupra SNV simpatic 7. Substanţe care stimulează 

contracţia musculaturii netede 8. Substanţe care inhibă contracţia musculaturii netede  

9. Posibilităţi de influenţare farmacologică a aminelor biologic active 10. Posibilităţi de influenţare farmacologică a 
polipeptidelor biologic active 11. Posibilităţi de influenţare farmacologică a lipidelor biologic active şi a 
peptidolipidelor 12. Tonice cardiace 13. Antiaritmice 14. Influenţarea farmacologică a tulburărilor de metabolism 
lipidic 15. Diuretice şi antidiuretice 16. Agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul anemiilor 17. Agenţi activi 
farmacologic indicaţi în tratamentul tulburărilor de hemostază 18. Agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul 
bolii peptice 19. Antispastice indicate în tratamentul afecţiunilor gastro-intestinale, prokinetice, antiemetice, 
laxative/purgative, antidiareice, substituenţi ai enzimelor digestive, coleretice şi colagoge, influenţarea farmacologică 

a litiazei biliare, lipotrope, hepatoprotectoare, amoniofixatoare  

20. Chimioterapice antibacteriene: peniciline, cefalosporine, carbapeneme, monobactame, glicopeptide, fosfomicine, 
Cicloserina, Bacitracina, Ristocetina, polimixine, fenicoli 21. Chimioterapice antibacteriene: aminoglicozide, 
aminociclitoli, macrolide, ketolide, streptogramine, tetracicline, oxazolidinone, nitrofurani, lincosamide, Acid fusidic, 
Rifampicina, chinolone, sulfonamide, Trimetoprim 22. Chimioterapice antituberculoase 23. Chimioterapice antivirale. 

Chimioterapice antifungice. Chimioterapice antiparazitare. 24. Opiacee. 25. Anxiolitice – sedative – hipnotice  

26. Anestezice locale şi anestezice generale 27. Anticonvulsivante 28. Neuroleptice, terapia cu litiu şi alte 
medicamente folosite în tratamentul tulburărilor afective bipolare29. Antidepresive, psihoanaleptice, analeptice 
respiratorii, psihotonice 30. Euforizante şi psihotomimetice 31. Miorelaxante 32. Agenţi activi farmacologic indicaţi în 
tratamentul bolii Parkinson 33. Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene 34. Antireumatismale 
modificatoare ale bolii, imunomodulatoare cu indicaţii în afecţiunile reumatismale, agenţi activi farmacologic indicaţi 
în tratamentul gutei 35. Analogi şi antagonişti ai hormonilor hipotalamici şi hipofizari. 36. Analogi şi antagonişti ai 
hormonilor glucocorticoizi şi mineralocorticoizi 37. Hormonii tiroidieni şi antitiroidienele de sinteză 38. Influenţarea 



farmacologică a homeostaziei fosfocalcice 39. Hormonii pancreatici şi antidiabeticele orale 40. Hormonii sexuali – 

analogi şi antagonişti 41. Contracepţia hormonală.  

Bibliografie: 

1. Arbit B, Nishimura M, Hsu JC. Reversal agents for direct oral anticoagulants: A focused review. Int J Cardiol. 2016, 

223: 244-250.  

2. Brunton LL et al. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition. New York: 

McGraw-Hill, 2011. 

3. Cristea Aurelia Nicoleta. Tratat de farmacologie, Ediţia I, Editura Medicală Bucureşti, 2013.  

4. Devalia V, Hamilton MS, Molloy AM. British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for the diagnosis 

and treatment of cobalamin and folate disorders. Br J Haematol.  2014, 166(4): 496-513.  

5. Etienne-Selloum Nelly, Faure Sébastien. Du mécanisme d'action des médicaments à la thérapeutique. Sciences du 

médicament. Collection sous la direction de Jean-Paul Belon, Elsevier Masson SAS, 2015.   

6. Faure Sébastien, Guerriaud Mathieu, Clère Nicolas. Bases fondamentales en pharmacologie: Sciences du 

médicament. Collection sous la direction de Jean-Paul Belon, Elsevier Masson SAS, 2014.    

7. Fulga Ion. Farmacologie. Editura Medicală Bucureşti, 2010. 

8. Cristina Mihaela Ghiciuc. Pharmacology. „Grigore T. Popa“ Publisher, U.M.F. Iaşi, 2014. 

9. Katzung BG, Masters BS, Trevor JA. Basic and Clinical Pharmacology. 12th Edition, LANGE Basic Science. New 

York: McGraw-Hill, 2012.  

10. Lupuşoru Cătălina Elena, Cristina Mihaela Ghiciuc. Farmacologia în „comprimate“. Ed. Alfa, 2009.  

11. Cătălina Elena Lupușoru, Cristina Mihaela Ghiciuc, Liliana Mititelu-Tarţău, Raoul Vasile Lupușoru. Farmacologie, 

teste de autoevaluare pentru studenții anului III. Ed. Junimea, 2017.  

12. Cătălina Elena Lupușoru, Liliana Mititelu-Tarţău, Cristina Mihaela Ghiciuc, Raoul Vasile Lupușoru. Farmacologie, 

teste de autoevaluare pentru studenții anului IV. Ed. Junimea, 2017.   

13. Mani H, Lindhoff-Last E. New oral anticoagulants in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a review of 

pharmacokinetics, safety, efficacy, quality of life, and cost effectiveness. Drug Des Devel Ther. 2014; 8:789-798. 

14. Neal Michaël. Pharmacologie médicale.  5ème Édition, De Boeck, 2013.       

15. Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's Pharmacology. 8th Edition, Elsevier Churchill 

Livingstone, 2015.  

16. Stahl M. Stephen. The Prescriber's Guide Antidperessants, Stahl's Essential Psychopharmacology. Fourth Edition, 

Cambridge University Press, 2011.  

17. Liliana Mititelu-Tarţău, Cătălina Elena Lupuşoru. Farmacologia efectelor adverse şi toxice. Ed. Junimea, Iaşi, 

2015. 

18. Liliana Mititelu-Tarţău, Cristina Mihaela Ghiciuc. Multiple Choice Questions for fourth year students 

Pharmacology. Ed. Junimea, 2017.    
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Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă 
determinată, candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, 
numerotate, așezate în ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către 
candidat, sub sancțiunea eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file 

conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 



 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) 

- anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 

3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - 

certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face 
de către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 
de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale 
se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către 
adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există 
copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe 
este prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs 

în format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată 
de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă 
fiecare dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către 
dosarul electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau 

de formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care 
să indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va 

trebui să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de 
lucrări ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în 
conformitate cu postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea 
de cercetare, ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în 

documentul ”Indicatorii de evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va 

semna fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 
comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 
obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 
face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor 

achita o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 
U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 



 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament MEDICALE I 

Poziția în statul de 

funcții 
23 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Semiologie medicală (Medicină internă; Semiologie medicală) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 23, Semiologie medicală (Medicină internă; Semiologie medicală) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 
incadrare 

3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 07.45 

Locul susținerii prelegerii Spitalul Clinic de Recuperare, Sectia Recuperare Cardiovasculara 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019  05.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07. 2019 10.07.2019  
 



Tematica probelor de 
concurs 

1.Bronsita cronica. Emfizemul pulmonar. Bronhopneumopatia cronica obstructive 2.Pneumoniile 3.Astmul bronsic 

4.Abcesul pulmonary 5.Cancerul bronhopulmonar 6.Tuberculoza pulmonara a adultului (forme clinice, diagnostice, 
principii de tratament) 7.Pleureziile 8.Sindroamele mediastinale 9.Alveolite fibrozante acute si cornice 10.Insuficienta 

respiratory 11.Endocardita bacteriana subacute 12.Valvulopatii mitrale si aortice 

13.Tulburarile de ritm ale inimii 14.Tulburarile de conducere ale inimii 15.Pericarditele 

16.Miocardite si cardiomiopatii17.Cardiopatia ischemica (Angina pectorala stabila si instabila, infarctul miocardic acut) 

18.Edemul pulmonar acut cardiogen si noncardiogen19.Socul cardiogen20.Moartea subita cardiaca21.Cordul pulmonar 
cronic 22.Insuficienta cardiaca congestive23.Tromboembolismul pulmonar24.Hipertensiunea arteriala esentiala si 
secundara 25.Tromboflebitele26.Bolile aortei si arterelor periferice27.Glomerulonefrite acute, rapid progresive si 
cornice 28.Sindromul nefrotic 29.Nefropatii insterstitiale acute si cronice30.Litiaza renala. Infectiile urinare. 

Pielonefritele 31.Insuficienta renala acuta32.Insuficienta renala cronica 

33.Rinichiul de sarcina34.Esofagita de reflux. Hernia hiatala35.Ulcerul gastric si duodenal36.Cancerul gastric 

37.Suferintele stomacului operat38.Colita ulceroasa si boala Crohn39.Cancerul colonului 

40.Cancerul rectal41.Hepatitele virale42.Hepatita cronica43.Cirozele hepatice 

44.Insuficienta hepatica si encefalopatia portalsistemica45.Litiaza biliara46.Icterele47.Pancreatite acute si cronice 

48.Cancerul de pancreas49.Hemoragiile digestive superioare 

50.Anemiile feriprive51.Anemiile megaloblastice52.Anemiile hemolitice53.Leucoza acuta54.Leucoza limfatica cronica 

55.Sindromul mieloproliferativ (leucoza mieloida cronica, policitemia vera, trombocitemia esentiala, metaplazia 
mieloida cu mieloscleroza) 56.Limfoame maligne 57.Sindroame hemoragipare, de cauza trombocitara, vasculara si 
prin tulburari de coagulare 58.Diabetul zaharat 59.Reumatismul articular acut 60.Poliartrita reumatoida 61.Artritele 
seronegative, artritele infectioase si prin microcristale 62.Artrozele 63.Sciatica vertebrala 64.Colagenoze (lupus 
eritematos, sclerodermia, dermato-miozite, boala mixta de tesut conjunctiv 65.Vasculite sistemice 66.Intoxicatia acuta 
barbiturica 67.Intoxicatia acuta cu compusi organo-fosforici68.Sindromul meningeal. Meningita acuta tuberculoasa, 
meningita acuta limfocitara benigna, meningita cerebrospinala meningococica 69.Hipertiroidismul 70.Diagnosticul 

pozitiv si diferential al comelor. Principii de tratament 71.Aterogeneza si ateroscleroza 72.Dislipidemiile 73.Obezitatea 
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2.Tulburari functionale digestive-actualitati – V. Drug, Ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 2015. 

3.Compendiu de hematologie – M. Imohl, Ed. FarmaMedia, 2014. 

4.Reumatologie – E. Rezus,  Ed. “Gr. T. Popa” UMF Iasi, 2014. 

5.Mic tratat de cardiologie, ed. a II-a - C. Ginghina, Ed. Academiei Romane 2017. 

6.Compendiu de toxicologie practica – L. Sorodoc. Ed. Pim, 2009. 

7.Semiologie medicala generala - F. Mitu. Ed “Gr.T. Popa” U.M.F. Iasi 2009. 

8.Actualitati in semiologia respiratorie si cardiovasculara - F. Mitu, Ed “Gr.T. Popa” U.M.F. Iasi 2011. 

9.Semiologie medicala. Aparatul renal, digestiv si sistemul hematopoietic - F. Mitu. Ed “Gr.T. Popa” U.M.F. Iasi, 2013. 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 

eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 



anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 
1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 

prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 

obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 



 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament MEDICALE I 

Poziția în statul de 

funcții 
39 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Medicină internă (Medicină internă: Semiologia aparatului cardiovascular) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 39, Medicină internă (Medicină internă: Semiologia aparatului cardiovascular) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 
incadrare 

3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 09.00 

Locul susținerii prelegerii Sala de Lucrari a Clinicii de Cardiologie, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019  05.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07. 2019 10.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

1. Bronsita cronica. Emfizemul pulmonar. Bronhopneumopatia cronica obstructive 2. Pneumoniile 3. Astmul bronsic  4. 
Cancerul bronhopulmonar  5. Pleureziile 6. Endocardita bacteriana subacuta  7. Valvulopatii mitrale  8. Valvulopatii 
aortice  9. Tulburarile de ritm ale inimii  10. Tulburarile de conducere ale inimii  11. Pericarditele  12. Miocardite si 
cardiomiopatii  12. Angina pectorala stabila si instabila 13. Infarctul miocardic acut 14. Edemul pulmonar acut 
cardiogen 15. Socul cardiogen  16. Moartea subita cardiaca  17. Cordul pulmonar cronic  18. Insuficienta cardiaca 
congestiva 19. Tromboembolismul pulmonar  20. Hipertensiunea arteriala esentiala 21. Hipertensiunea arteriala 
secundara  22. Tromboza venoasa profunda  23. Bolile aortei si arterelor periferice  24. Insuficienta renala acuta  25. 
Insuficienta renala cronica  26. Ulcerul gastric si duodenal  27. Cancerul colo-rectal  28. Hepatita cronica  29. Cirozele 
hepatice  30. Hemoragiile digestive superioare 31. Anemiile feriprive  32. Anemiile megaloblastice  33. Anemiile 
hemolitice  34. Sindroame hemoragipare, de cauza trombocitara, vasculara si prin tulburari de coagulare  35. Diabetul 

zaharat  36. Aterogeneza si ateroscleroza  37. Dislipidemiile  38. Obezitatea  

BIBLIOGRAFIE  

1. Arsenescu-Georgescu C (editor). Compendiu de medicină internă. Ed. “Gr. T. Popa” U.M.F., Iaşi, 20014.  



2. Petriş A. Note de stagiu. Medicină internă. Barem de lucrări practice pentru studenţi. Ed. Pim, Iaşi 2008.  

3. Gherasim L (sub redacţia). Medicină Internă. Ed. Medicală, Bucureşti, 2004.  

4. Ginghină C. Mic tratat de cardiologie. Ed. Academiei Române, Bucuresti 2010.  

5. Stoica V, Scripcariu V. Compendiu de specialităţi medico-chirurgicale. Ed. Medicală, Bucureşti 2018 (vol. I şi II).  

6. Mut Popescu. Hematologie clinică - note de curs. Ediţia a II-a, Ed. Medicală, Bucureşti 2003.  

7. Ungureanu G, Covic M. Terapeutica medicală, Ed. Polirom, Iaşi, 2014.  

8. Pop C, Petriş A, Ţînţ D, Petrescu L, Tatu-Chiţoiu G (editori). Ghid practic de urgenţe cardiovasculare. Editura Media 

Med Publicis Bucureşti, 2014. 

Descrierea procedurii 

de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 

eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 

anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 
de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 
prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 



format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 

obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament MEDICALE II 

Poziția în statul de 
funcții 

27 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 

de învățământ 

Medicină internă,nefrologie, geriatrie ( Metodologia cercetării științifice și medicale, Nefrologie,Semiologia aparatului 

renal) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post 
Asist. dr. poz. 27, Medicină internă,nefrologie, geriatrie ( Metodologia cercetării științifice și medicale, 
Nefrologie,Semiologia aparatului renal)  

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 
incadrare 

3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 07.05.2019 



în Ziarul de Iasi 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 08.00 

Locul susținerii prelegerii Biblioteca – Spital Dr. C I Parhon 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019  05.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07. 2019 10.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

 1.Tulburarile echilibrului hidroelectrolitic (hiponatremia, hipernatremia, hipokalemia, hiperkaliemia, hipocalcemia, 
hipercalcemia, homeostazia fosforului si calciului).  

2.Tulburarile echilibrului acidobazic (acidoza metabolica, alcaloza metabolica, acidoza respiratorie, alcaloza 

respiratorie).  

3.Nefropatii glomerulare primitive. (Glomerulopatia cu leziuni minime; Glomeruloscleroza focala si segmentala; 

Glomerulopatia membranoasa; Nefropatia cu Ig A; Glomerulonefrita membranoproliferativa.  

4. Nefropatii glomerulare secundare; Nefropatia diabetica; Nefrita lupica; Glomerulonefrita 

postinfectioasa.;Glomerulonefrite asociate hepatitei si infectiei HIV.  

5. Vasculitele renale.  6. Bolile renale chistice.  7. Nefropatii ereditare.  8. Nefropatii tubulointestinale.  9. Boala renala 

datorata disproteinemiilor.  10. Hipertensiunea renovasculara, renoparenchimatoasa.  

11. Urgentele hipertensive.  12. Tuberculoza renala.  13. Sindromul hepatorenal.  14. Nefropatiile toxic 

medicamentoase.  15. Insuficienta renala acuta (etiologie, fiziopatologie, diagnostic, tratament).  

16. Insuficienta renala cronica (epidemiologia, prognosticul, stadializarea, fiziopatologia, manifestarile clinicobiologice 

ale bolii renale cronice, tratamentul IRC).  

17. Mijloace supleere renala. Aspecte tehnice ale hemodializei. Indicatii, contraindicatii. Dializa adecvata. Complicatiile 

hemodializei. Aspecte tehnice ale dializei peritoneale. 

Bibliografie:  

1.https://www.uptodate.com 

2.Oxford Textbook of Clinical Nephrology (4 ed.); Edited by Neil N. Turner;  

3.Oxford University Press; 2015.  

4.Brenner and Rector's The Kidney; by Karl Skorecki MD FRCP(C) FASN (Author); Elsevier; 10 edition (November 11, 

2015).  

5.Comprehensive Clinical Nephrology, 5th Edition; By Richard J. Johnson, MD; ISBN: 978-1-4557-5838-8; 2015.  

6.Terapeutica medicala; Gabriel UngureanuAdrian Covic; ISBN: 978-973-46-4804-7; 2016.  

7.Nefrologie. Principii teoretice şi practice. Adrian Covic. Editura Demiurg 2011 

8.Nefrologie. Manual de buzunar pentru medicul de familie. Adrian Covic (coord.). Editura Demiurg 2012.  

9.Hemodializa. Principii teoretice şi practice. Adrian Covic (coord.). Editura Demiurg 2011.  

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 



Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 

eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 

anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 

prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 



obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 
U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament MEDICALE III 

Poziția în statul de 

funcții 
11 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Medicină legală (Medicină legală) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 11, Medicină legală (Medicină legală) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 
incadrare 

3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 08.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 09.00 

Locul susținerii prelegerii Institutul de Medicină Legală 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

08.07.2019  10.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 

Început  Sfârșit  

10.07.2019 11.07.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

11.07. 2019 15.07.2019  
 



Tematica probelor de 
concurs 

1. Tanatologie medico-legală 2. Reacţiile vitale 3. Moartea subită la adult şi la copil 4. Raportul de cauzalitate în 
medicina legală 

5. Traumatologie medico-legală generală (clasificarea agenţilor traumatici, clasificarea leziunilor traumatice 
elementare, mecanisme de producere, aspecte anatomo-patologice) 6. Traumatismul cranio-cerebral 7. Traumatisme 
cranio-faciale (oftalmologice, ORL şi BMF) 8. Traumatismele gîtului, toracelui, abdomenului şi membrelor 9. 
Traumatismele vaselor şi nervilor 10. Accidentele trafic rutier și feroviar 11. Căderea de la același nivel și de la 

înălțime 12. Asfixiile 13. Agenţii fizici 14. Toxice hematice 15. Intoxicaţia cu alcool etilic şi alcool metilic 

16. Intoxicaţia cu substanţe caustice 17. Intoxicaţia cu stupefiante 18. Intoxicaţia cu pesticide 19. Pruncuciderea 

(uciderea nou-născutului de către mamă)- problemele expertizei medico-legale 

20. Violul 

Bibliografie 

Beliş V. Tratat de Medicină Legală (vol.I, II). București: Ed. Medicală, 1995 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 

eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 
anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 



de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 

prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 

obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 

U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Chirurgie II 

Poziția în statul de 
funcții 

9 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 

de învățământ 

Medicină de urgență (Abilități în manopere medicale și prim ajutor;Îngrijiri calificate ale bolnavului critic:urgențe 

medicale și prim ajutor; Medicină de urgență) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post 
Asist. dr. poz. 9 - Medicină de urgență (Abilități în manopere medicale și prim ajutor;Îngrijiri calificate ale bolnavului 

critic:urgențe medicale și prim ajutor; Medicină de urgență) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 
incadrare 

3709 lei 



Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

7.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 08.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 08.00 

Locul susținerii prelegerii Sala de lucrari a UPU-SMURD 

Perioadă susținere a 

probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

08.07.2019 10.07.2019 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

10.07.2019 11.07.2019 
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

11.07.2019 15.07.2019 
 

Tematica probelor de 
concurs 

1. Stopul cardiorespirator: resuscitare cardiopulmonara de baza si avansata  

2. Tulburarile de ritm periresuscitare. Terapia postresuscitare  

3. Starile de soc: fiziopatologie, clasificare, diagnostic, evaluare, terapie: soc hipovolemic, soc traumatic  

4. Starile de soc: fiziopatologie, clasificare, diagnostic, evaluare, terapie: soc anafilactic, soc cardiogen, soc neurogen  

5. Urgente legate de mediu: arsuri si degeraturi, hipotermia, hipertermia, inec, accidente de altitudine si scufundare 

6. Conduita de urgenta in politraumatisme. Evaluarea primara si secundara in prespital si departamentul de urgenta  

7. Starile de coma si intoxicatiile – evaluare si tratament in urgenta  

8. Resuscitarea de baza (Suport vital de baza) la adult si copil  

9. Managementul cailor aeriene  

10. Defibrilare. Cardioversie. Pacing cardiac extern  

11. Abordul venos periferic si central. Fluide utilizate in resuscitare 

12. Resuscitarea cardiorespiratorie si cerebrala avansata 

13. Tulburari de ritm periresuscitare  

14. Terapia vasoactiva. Utilizarea pompelor de perfuzie si a injectomatelor. Monitorizarea invaziva si neinvaziva.  

15. Resuscitarea in situatii special 

16. Probleme practice la pacientul comatos: evaluare, monitorizare, plan de ingrijire 

17. Conduita de urgenta in fata unui pacient intoxicat.  

18. Mica chirurgie de urgenta. Profilaxia antitetanica  

19. Evaluarea primara a pacientului traumatizat  

20. Evaluarea secundara a pacientului traumatizat  

Bibliografie  

1. J. Tintinalli and co. – ,,Medicina de urgenta - Ghid pentru studiu comprehensiv, Tintinalli, editia VIII, 2018 

2. D. Cimpoesu - Protocoale si ghiduri actuale in medicina de urgenta, Ed. Gr.T Popa 2011  

3. Consiliul Roman de Resuscitare – Ghiduri in Resuscitare 2015. Guidelines 2018 www.erc.edu 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 



C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă 
determinată, candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, 
numerotate, așezate în ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către 
candidat, sub sancțiunea eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file 

conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) 

- anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 

3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - 

certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face 
de către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale 
se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către 
adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există 
copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe 

este prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs 

în format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată 
de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă 
fiecare dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către 
dosarul electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau 

de formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care 
să indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va 

trebui să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de 
lucrări ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în 
conformitate cu postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea 
de cercetare, ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în 

documentul ”Indicatorii de evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 



(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va 

semna fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 
comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 
obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 
face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor 

achita o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 
U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Medicina mamei și copilului 

Poziția în statul de funcții 40 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul de 
învățământ 

Obstetrică, ginecologie. Neonatologie ( Obstetrică - ginecologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 40 - Obstetrică, ginecologie. Neonatologie ( Obstetrică - ginecologie) 

Atributiile/activitatile 

aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 
incadrare 

3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului în 
Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 08.30 

Locul susținerii prelegerii Biblioteca Spitalului “Cuza Voda”, Iaşi 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019 05.07.2019 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07.2019 10.07.2019  
 



Tematica probelor de 

concurs 

Tematica pentru proba scrisa 

OBSTETRICĂ 

 A. Fiziologia genitală  

a. Sistemul hipotalamo-hipofizar și corelația sa cu funcțiile genitale (5)  

b. Ciclul sexual (5) c. Hormonii sexuali. Ciclurile hormonale sexuale (ciclul ovarian și endometrial) (5) d. Fecundația, 

Implantarea, Embriogeneza (9)  

e. Noțiuni de reproducere umană asistată (7) f. Noțiuni de genetică umană (1)  

B. Sarcina normală și îngrijirea prenatală (1)  

a. Placenta și anexele fetale (9) b. Creșterea și dezvoltarea fătului (9) c. Modificări adaptative materne (8) d. 

Îngrijirea prenatală (1) e. Examenul ecografic în obstetrică (1)  

C. Hemoragii obstetricale antenatale a. Hemoragiile din prima jumătate a sarcinii (avortul, sarcina extrauterină, boala 

trofoblastică gestațională) (1)  

b. Hemoragiile din a doua jumătate a sarcinii (Placenta previa, Decolarea prematură a placentei normal inserate, 

Ruptura uterină) (1)  

D. Sarcina cu risc obstetrical crescut (complicații medicale și chirurgicale asociate sarcinii)  

a. Diabetul zaharat (1) b. Boli cardiovasculare (1) c. Boli ale aparatului respirator (1)  

d. Boli hematologice (1) e. Boli tromboembolice (1) f. Boli ale aparatului urinar (1)  

g. Boli gastrointestinale (1) h. Boli ale ficatului, căilor biliare și pancreasului (1)  

i. Boli endocrine (1) j. Boli imunologice (Lupusul eritematos sistemic) (1)  

k. Boli infecțioase (1) l. Boli neoplazice (cancerul de sân, cancerul colului uterin) (1)  

m. Boli neurologice (epilepsia, scleroza multiplă) (8) n. Boli cu transmisie sexuală (1)o. Trombofiliile (1) 

E. Monitorizarea fetală antepartum și intrapartum. (1)F. Prezentații. Nașterea normală (1)  

a. Modificările fiziologice și biochimice ale travaliului (1) b. Fazele travaliului (1) c. Prezentații (1) d. Nașterea normală 

(1)  

G. Anomalii ale travaliului  

a. Prezentații distocice (facială, frontală, transversală, distocia de umeri) (1) b. Travaliul distocic (1)  

H. Nașterea vaginală operatorie (forceps, vacuum) (1) I. Operația cezariană (1) J. Izoimunizarea Rh (1)  

K. Patologia anexelor fetale (7,8)  L. Complicații obstetricale 

a. Hipertensiunea arterială gestațională. Preeclampsia. Eclampsia (1)b. Restricția de creștere intrauterină (1) c. 

Nașterea prematură (1) d. Sarcina prelungită/depașită (1) e. Sarcina multiplă (1) f. Moartea fetală in utero (8)  

M. Lăuzia  a. Lăuzia fiziologică (6)b. Hemoragiile postpartum (1)c. Infecțiile puerperale (1)  

N. Șocul în obstetrică (1) O. Anestezia și analgezia în obstetrică (1)  P. Nou-născutul  

a. Nou-născutul sănătos (6) b. Patologia nou-născutului (boli și leziuni traumatice asociate nașterii) (6)  

Q. Noțiuni de teratologie (6) R. Noțiuni demografice (6) S. Noțiuni legislative și de etică în practica obstetricală și 

ginecologică (4) 

GINECOLOGIE  

A. Anatomia clinică a aparatului genital feminin (1)  

B. Diagnosticul afecțiunilor ginecologice (1) C. Noțiuni de ecografie în ginecologie (7) D. Tulburări menstruale (5)  

a. Menoragia b. Metroragii disfuncționale c. Amenoreea d. Dismenoreea  

E. Boala inflamatorie pelvină (1) F. Sarcina extrauterină (1)G. Endometrioza (1)  H. Abdomenul acut de cauză 

ginecologică  

a. Hemoperitoneul (5) b. Torsiunea de organ (5) 

c. Abcesul tubo-ovarian (5) d. Pelviperitonita (5) e. Peritonita generalizată (2)  

I. Incontinența urinară de efort (1)  

J. Tulburările de statică ale organelor genitale (1)K. Anomalii congenitale ale tractului genital (1)  

L. Patologia benignă a aparatului genital feminin (1) M. Leziunile precursoare ale cancerului de col uterin (1) N. 

Patologia ginecologică malignă (1)  

a. Cancerul vulvar b. Cancerul vaginal c. Cancerul colului uterin  

d. Cancerul endometrial e. Cancerul ovarian O. Endoscopia ginecologică (laparoscopia (3), histeroscopia (5))  P. 

Patologia benignă a glandei mamare (2,5) Q. Cancerul de sân (2) R. Menopauza (5)  

S. Infertilitatea cuplului (5)T. Noțiuni de ginecologie pediatrică (5) U. Planificarea familială (5) 

Tematica pentru proba didactica 



MANEVRE OBSTETRICALE SI TEHNICI CHIRURGICALE 

1. Asistența la naștere în prezentațiile craniene și pelviană 2. Aplicația de forceps în OP, OS, OIDA, OISA 3. Aplicația 

vidextractorului 4. Versiunea internă  

5. Operația cezariană 6. Cerclajul colului uterin 7. Lacerațiile perineale postpartum 8. Conizația  

9. Laparoscopia diagnostică 10. Histeroscopia diagnostică  

11. Laparoscopia operatorie (salpingectomie, chistectomie ovariană)  

12. Tratamentul IUE prin bandelete transobturatorii 13. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale sânului 14. 

Colporafia anterioară. Colpoperineorafia. 15. Anexectomia 16. Miomectomia  

17. Histerectomia abdominală în patologia benignă a uterului 18. Histerectomia vaginală 

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ  

1. Tratat de chirurgie, ediția a II-a, sub redacția Irinel Popescu, Constantin Ciuce, vol. V, Ob-stetrică și Ginecologie, 

coordonator Gheorghe Peltecu. Editura Academiei Române, București, 2014. 

 2. Tratat de chirurgie, ediția I, sub redacția Irinel Popescu, vol VIII, partea IB, Chirurgie Generală, coordonator Irinel 

Popescu, Editura Academiei Române, 2008.  

3. Chirurgia endoscopică în Ginecologie, sub redacția Acad. Prof. Dr. Ioan Munteanu, Editura Academiei Române, 

Timișoara, 2008.  

4. Medicină legală materno-fetală, coordonator Gheorghe Alexandrescu, vol I/II, Editura Viața Medicală Româneasca, 

București, 2013.  

5. Williams Ginecologie, ediția a II-a, Hoffman, Schorge, Schaffer, Halvorson, Bradshaw, Cunningham – Radu 

Vlădăreanu, coordonatorul ediției în limba româna, București, 2014. 

 6. Tratat de obstetrică, Ioan Munteanu, vol I și II, Editura Academiei Române, Timișoara, 2006.  

7. Tratat de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, Donald School – ediția a III-a, Asim Kurjak, Frank A. 

Chervenak, Radu Vlădăreanu, Editura Medicală Amaltea 2012  

8. Esențialul în Obstetrică, D. Nanu, B. Marinescu, D. Matei, F. Isopescu, Editura Amaltea 2008  

9. Langman Embriologie Medicală – ediția 10, T.W. Sadler, Editura Medicală Callisto 2008 

Descrierea procedurii de 
concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă 
determinată, candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, 
numerotate, așezate în ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către 
candidat, sub sancțiunea eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file 

conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) 

- anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 



de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 
de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 
prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care 
să indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 
comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 
obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 
face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Medicina mamei și copilului 

Poziția în statul de funcții 44 

Funcție Asistent universitar 



Disciplinele din planul de 
învățământ 

Obstetrică, ginecologie. Neonatologie ( Obstetrică - ginecologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 44 - Obstetrică, ginecologie. Neonatologie ( Obstetrică - ginecologie) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 

incadrare 
3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului în 
Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 08.30 

Locul susținerii prelegerii Biblioteca Spitalului “Cuza Voda”, Iaşi 

Perioadă susținere a probelor 

de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019 05.07.2019 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07.2019 10.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

Tematica pentru proba scrisa 

OBSTETRICĂ 

 A. Fiziologia genitală  

a. Sistemul hipotalamo-hipofizar și corelația sa cu funcțiile genitale (5)  

b. Ciclul sexual (5) c. Hormonii sexuali. Ciclurile hormonale sexuale (ciclul ovarian și endometrial) (5) d. Fecundația, 

Implantarea, Embriogeneza (9)  

e. Noțiuni de reproducere umană asistată (7) f. Noțiuni de genetică umană (1)  

B. Sarcina normală și îngrijirea prenatală (1)  

a. Placenta și anexele fetale (9) b. Creșterea și dezvoltarea fătului (9) c. Modificări adaptative materne (8) d. 

Îngrijirea prenatală (1) e. Examenul ecografic în obstetrică (1)  

C. Hemoragii obstetricale antenatale a. Hemoragiile din prima jumătate a sarcinii (avortul, sarcina extrauterină, boala 

trofoblastică gestațională) (1)  

b. Hemoragiile din a doua jumătate a sarcinii (Placenta previa, Decolarea prematură a placentei normal inserate, 

Ruptura uterină) (1)  

D. Sarcina cu risc obstetrical crescut (complicații medicale și chirurgicale asociate sarcinii)  

a. Diabetul zaharat (1) b. Boli cardiovasculare (1) c. Boli ale aparatului respirator (1)  

d. Boli hematologice (1) e. Boli tromboembolice (1) f. Boli ale aparatului urinar (1)  

g. Boli gastrointestinale (1) h. Boli ale ficatului, căilor biliare și pancreasului (1)  

i. Boli endocrine (1) j. Boli imunologice (Lupusul eritematos sistemic) (1)  

k. Boli infecțioase (1) l. Boli neoplazice (cancerul de sân, cancerul colului uterin) (1)  

m. Boli neurologice (epilepsia, scleroza multiplă) (8) n. Boli cu transmisie sexuală (1)o. Trombofiliile (1) 



E. Monitorizarea fetală antepartum și intrapartum. (1) 

F. Prezentații. Nașterea normală (1)  

a. Modificările fiziologice și biochimice ale travaliului (1) b. Fazele travaliului (1) c. Prezentații (1) d. Nașterea normală 

(1)  

G. Anomalii ale travaliului  

a. Prezentații distocice (facială, frontală, transversală, distocia de umeri) (1) b. Travaliul distocic (1)  

H. Nașterea vaginală operatorie (forceps, vacuum) (1) 

I. Operația cezariană (1)  J. Izoimunizarea Rh (1)  

K. Patologia anexelor fetale (7,8)  L. Complicații obstetricale 

a. Hipertensiunea arterială gestațională. Preeclampsia. Eclampsia (1)b. Restricția de creștere intrauterină (1) c. 

Nașterea prematură (1) d. Sarcina prelungită/depașită (1) e. Sarcina multiplă (1) f. Moartea fetală in utero (8)  

M. Lăuzia a. Lăuzia fiziologică (6)b. Hemoragiile postpartum (1)c. Infecțiile puerperale (1)  

N. Șocul în obstetrică (1)  O. Anestezia și analgezia în obstetrică (1)  

P. Nou-născutul a. Nou-născutul sănătos (6) b. Patologia nou-născutului (boli și leziuni traumatice asociate nașterii) 

(6)  

Q. Noțiuni de teratologie (6) R. Noțiuni demografice (6) S. Noțiuni legislative și de etică în practica obstetricală și 

ginecologică (4) 

GINECOLOGIE  

A. Anatomia clinică a aparatului genital feminin (1)  

B. Diagnosticul afecțiunilor ginecologice (1) C. Noțiuni de ecografie în ginecologie (7) D. Tulburări menstruale (5)  

a. Menoragia b. Metroragii disfuncționale c. Amenoreea d. Dismenoreea  

E. Boala inflamatorie pelvină (1) F. Sarcina extrauterină (1)G. Endometrioza (1)  

H. Abdomenul acut de cauză ginecologică  a. Hemoperitoneul (5) b. Torsiunea de organ (5) 

c. Abcesul tubo-ovarian (5) d. Pelviperitonita (5) e. Peritonita generalizată (2)  

I. Incontinența urinară de efort (1)  J. Tulburările de statică ale organelor genitale (1)K. Anomalii congenitale ale 

tractului genital (1)  

L. Patologia benignă a aparatului genital feminin (1) M. Leziunile precursoare ale cancerului de col uterin (1) N. 

Patologia ginecologică malignă (1)  

a. Cancerul vulvar b. Cancerul vaginal c. Cancerul colului uterin  d. Cancerul endometrial e. Cancerul ovarian  

O. Endoscopia ginecologică (laparoscopia (3), histeroscopia (5))  

P. Patologia benignă a glandei mamare (2,5) Q. Cancerul de sân (2) R. Menopauza (5)  

S. Infertilitatea cuplului (5)T. Noțiuni de ginecologie pediatrică (5) U. Planificarea familială (5) 

Tematica pentru proba didactica 

MANEVRE OBSTETRICALE SI TEHNICI CHIRURGICALE 

1. Asistența la naștere în prezentațiile craniene și pelviană 2. Aplicația de forceps în OP, OS, OIDA, OISA 3. Aplicația 

vidextractorului 4. Versiunea internă  

5. Operația cezariană 6. Cerclajul colului uterin 7. Lacerațiile perineale postpartum 8. Conizația  

9. Laparoscopia diagnostică 10. Histeroscopia diagnostică  

11. Laparoscopia operatorie (salpingectomie, chistectomie ovariană)  

12. Tratamentul IUE prin bandelete transobturatorii 13. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale sânului 14. 

Colporafia anterioară. Colpoperineorafia. 15. Anexectomia 16. Miomectomia  

17. Histerectomia abdominală în patologia benignă a uterului 18. Histerectomia vaginală 

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ  

1. Tratat de chirurgie, ediția a II-a, sub redacția Irinel Popescu, Constantin Ciuce, vol. V, Ob-stetrică și Ginecologie, 

coordonator Gheorghe Peltecu. Editura Academiei Române, București, 2014. 

 2. Tratat de chirurgie, ediția I, sub redacția Irinel Popescu, vol VIII, partea IB, Chirurgie Generală, coordonator Irinel 

Popescu, Editura Academiei Române, 2008.  

3. Chirurgia endoscopică în Ginecologie, sub redacția Acad. Prof. Dr. Ioan Munteanu, Editura Academiei Române, 

Timișoara, 2008.  

4. Medicină legală materno-fetală, coordonator Gheorghe Alexandrescu, vol I/II, Editura Viața Medicală Româneasca, 

București, 2013.  

5. Williams Ginecologie, ediția a II-a, Hoffman, Schorge, Schaffer, Halvorson, Bradshaw, Cunningham – Radu 

Vlădăreanu, coordonatorul ediției în limba româna, București, 2014. 



6. Tratat de obstetrică, Ioan Munteanu, vol I și II, Editura Academiei Române, Timișoara, 2006.  

7. Tratat de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, Donald School – ediția a III-a, Asim Kurjak, Frank A. 

Chervenak, Radu Vlădăreanu, Editura Medicală Amaltea 2012  

8. Esențialul în Obstetrică, D. Nanu, B. Marinescu, D. Matei, F. Isopescu, Editura Amaltea 2008  

9. Langman Embriologie Medicală – ediția 10, T.W. Sadler, Editura Medicală Callisto 2008 

Descrierea procedurii de 
concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă 
determinată, candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, 
numerotate, așezate în ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către 
candidat, sub sancțiunea eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file 

conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) 

- anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 

prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 



dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care 
să indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 
comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 
obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 
face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Medicina mamei și copilului 

Poziția în statul de funcții 40 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul de 

învățământ 
Pediatrie ( Pediatrie ) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 40 -Pediatrie ( Pediatrie ) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 
incadrare 

3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului în 
Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 08.07.2019 



Ora susținerii prelegerii 09.00 

Locul susținerii prelegerii sala de lucrări cl IV, et 7, Spitalul clinic de urgență pentru copii Sf. maria, Iași 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

08.07. 2019  10.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

10.07.2019 11.07.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

11.07.2019 15.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

1. Patologie prenatală: noțiuni de genetică. Anomalii cromozomiale (anomalii numerice, deleții, translocații). Mutații 
genetice, ereditatea mendeleană.2. Pneumonii acute și cronice la copil. 3. Insuficiența cardiacă a sugarului și 
copilului.4. Rahitismul carențial comun, tetania, rahitismele vitamino-D rezistente 5. Colagenoze: Artrita cronică 
juvenilă, Lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita juvenilă, vasculitele imune, boala Kawasaki. 6. Insuficiența 
renală acută și cronică.7. Leucemiile acute și cronice ale copilului. 8. Sindroamele anemice: anemia hipocromă, 
hiposideremică, anemiile hemolitice congenitale și dobândite, corpusculare și extracorpusculare, anemiile hipoplazice și 
aplazice, anemiile prin deturnare, anemiile prin deperdiție.9. Patologia hemostazei: trombocitopenii, coagulopatii, 
trombocitopatii, CDI, fibrinoliza acută. 10. Diabetul zaharat. 11. Stopul cardio-respirator și reanimarea cardio-
respiratorie. 12. Stările comatoase. 13. Intoxicațiile accidentale cu alcoole etilic și metilic; oxid de carbon, hidrocarburi 
volatile, ciuperci otrăvitoare, plumb și derivații, substanțe methemoglobinizante, substanțe corozive, organofosforate, 
atropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substanțe deprimante ale SNC, digitala, antagoniști ai vitaminei K. 14. 
Paralizii cerebrale infantile; retardul mintal. 15. Convulsii accidentale și epilepsia copilului. 16. Sindroame de 
malabsorbție.17. Boala celiacă. 18. Hepatitele cronice și cirozele hepatice. 19. Șocul în pediatrie.20. Tumori solide la 

copil: nefroblastomul, neuroblastomul, histiocitoza X. 

Bibliografie 

1. Ingrith Miron, Pediatrie, Editura Grigore T.Popa UMF Iași, 2016 

2. Robert M. Kliegman, Bonita Stanton, Joseph St. Geme, Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, Elsevier, 2015 

Descrierea procedurii de 
concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 

eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 
anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 



de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția posturilor 
de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele preclinice. În 
situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de către un 
secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de depunerea 

dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile de 
departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 
prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 
comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 
obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se face 
global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita o 

singura taxă de concurs. 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament MEDICINĂ PREVENTIVĂ ȘI INTERDISCIPLINARITATE 

Poziția în statul de 

funcții 
5 

Funcție Asistent universitar 



Disciplinele din planul 
de învățământ 

Medicina muncii și boli profesionale ( Medicina muncii și boli profesionale) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz. 5, Medicina muncii și boli profesionale ( Medicina muncii și boli profesionale) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 

incadrare 
3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 10.00 

Locul susținerii prelegerii disciplina Medicina Muncii, Spital Recuperare Iasi 

Perioadă susținere a 

probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019  05.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07. 2019 10.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

 A. PROBA SCRISA: 

1.Medicina muncii: definitie, evolutia conceptului de medicina muncii, scopuri, domeniile componente. Conditia de 
munca: factori componenti.2.Bolile profesionale: definitie, elemente fundamentale privind etiologia, diagnosticul, 
tratamentul si profilaxia bolilor profesionale. 3.Bolile legate de profesiune: definitie, clasificare, epidemiologie, 
metodologia diagnosticului, legislatie, profilaxie.4.Ambianta termica profesionala; ambianta termica calda 

(microclimatul cald); ambianta termica profesionala rece (microclimat rece) si impactul asupra sanatatii. 

5.Ambianta sonora profesionala (zgomotul profesional) si impactul asupra sanatatii. Muzica si medicina muncii. 

6.Ambianta luminoasa profesionala (iluminatul profesional) si impactul asupra sanatatii. Culorile si medicina muncii. 

7.Toxicele profesionale ca factor etiologic: definitie, clasificare, caile de patrundere in organism, circulatie, depunere in 
organe tinta, eliminare din organism, biotransformarea toxicelor, mecanisme de actiune, actiunea combinata a 
toxicelor, relatia dintre proprietatile fizico-chimice si activitatea toxica, influenta diverselor conditii de munca asupra 
actiunii toxicelor; relatiile doza-efect si doza-raspuns. Concentratii admisibile.8.Intoxicatia profesionala cu metale si 
sarurile lor: plumb, crom, nikel, mercur9.Intoxicatia profesionala cu hidrocarburi aromatice si derivatii nitro- si amino- 
ai hidrocarburilor aromatice: benzen, toluen, nitrobenzen, aminobenzen (anilina), derivati halogenati ai 

acestora.10.Intoxicatia profesionala cu aldehide: formaldehida. 

11.Intoxicatia profesionala cu gaze si vapori iritanti: halogeni (clor, fluor), compusi de sulf (bioxid si trioxid de sulf, 
acid sulfuric, dimetil sulfat), compusi ai azotului (oxizi de azot, amoniac, acid azotic) – manifestari clinice, tratament si 
profilaxie12.Intoxicatia profesionala cu oxid de carbon.13.Pulberile profesionale ca factor etiologic: definitii, clasificari, 
actiunea combinata a pulberilor profesionale; relatia dintre structura mineralogica si chimica a pulberilor si actiunea 
asupra plamanilor; testarea experimentala a pulberilor in experimentul acut, subacut si cronic; relatii doza-efect si 
relatii doza-raspuns. 14.Pneumoconiozele: definitie, etiologie, patogenie generala, clasificare, manifestari clinice 
(silicoza, azbestoza, sideroza).15.Ergonomia medicala: definitii,  etapele unei cercetari ergonomice; relatiile 
ergonomice; disfunctiile sistemului om-masina-mediu; model de check-list ergonomic16.Astmul bronşic profesional: 
definiţie, clasificare, agenti etiologici  profesionali, criterii de profesionalitate, probleme de reorientare și reconversie 

profesională 17.Boli profesionale datorita vibratiilor mecanice (trepidatiilor) profesionale. 

18.Boli profesionale prin suprasolicitarea sistemului musculo-osteo-articular (sindromul de canal carpian, tendinopatia 



coifului rotatorilor, epicondilite, discopatii profesionale)19. Dermatozele profesionale: clasificare, diagnostic, 

tratament, profilaxie 20. Cancerul profesional: agenti etiologici ocupationali, particularitati etiopatogenice 

B. PROBA PRACTICA: 

1.Noxele profesionale: definitie, clasificare, mod de actiune asupra organismului uman, metodologia generala de 
evaluare. 2.Tabelul de boli profesionale declarabile. Semnalarea, declararea, anchetarea si evidenta bolilor 
profesionale.3.Stabilirea diagnosticului de profesionalitate: importanța anamnezei profesionale, a examenului clinic si 
a explorarilor paraclinice.  4.Metodologia de supraveghere a sanatatii lucratorilor(examen medical la incadrare, 
adaptare, control medical periodic, aptitudinea pentru munca).5.Audiometria tonala si vocala in scopurile medicinei 
muncii; metodologie, tehnici, interpretarea unei audiograme.6.Interpretarea modificarilor radiologice pulmonare in 
pneumoconioze(dupa clasificare ILO).7.Explorari functionale respiratorii (pulmonare) in practica medicinei muncii: CV, 

VEMS, DME25-75%CV, volumul rezidual, teste bronhomotorii: metodologie, tehnici, interpretarea de buletine. 

8.Indicatori de expunere si de efect biologic în practica medicinii muncii: metodologie, tehnică, interpretare, limite 
admisibile.9.Evaluarea riscurilor profesionale reprezentate de expunerea la vibratii mecanice la un loc de munca si a 
influentei acestora asupra organismului: metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin. Testul de provocare la rece, 
testul presor la rece.10.Boli profesionale prin suprasolicitare osteomusculoarticulară și boli legate de profesiune 
(patologia cardiovasculară, digestivă, infecțioasă, boli de nutriție): importanţa dispensarizării prin serviciul de medicina 

muncii, întocmirea planului de recuperare, reabilitare și reorientare profesională 

Bibliografie 
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2.Veronica Oprea, Cornelia Mihalache, Brânduşa Constantin, Ergonomie: principii şi aplicaţii în sistemul medical, Ed. 
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3.Veronica Oprea, Ghid practic in medicina muncii, Editura Gr.T. Popa, 2017. 

4.Ion Toma, Medicina muncii, Editura Sitech, Craiova,2006;  

5.Niculescu Toma „Manual de boli profesionale”, Ed. Medmun, Bucureşti Vol I, 2008; 

6.Legea 418/2004– Privind statutul profesional specific medicului de medicina muncii si Legea 48/2007– Privind 

modificarea si completarea Legii 418/2004  

7.Legea 319/2006– Privind securitatea si sanatatea in munca, HG 1425/2006– Privind normele metodologice de 

aplicare a legii 319/2006 si HG 955/2010 – Privind modificarea si completarea Legii 319/2006 si HG 1425/2006  

8.HG 355/2007 – Privind activitatea de supraveghere a sanatatii lucratorilor si HG 1169/2011– Modificare la HG 

355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor. 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 

eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 

anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 



document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 

prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 

obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 

U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie 
 

 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI 

Facultatea Facultatea de Medicina 



Departament MEDICINĂ PREVENTIVĂ ȘI INTERDISCIPLINARITATE 

Poziția în statul de 
funcții 

6 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Medicina muncii și boli profesionale 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asist. dr. poz.  

Atributiile/activitatile 

aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma 
didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an 
indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de 

cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 
incadrare 

3709 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iasi 

07.05.2019 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

07.05.2019  17.06.2019  
 

Data susținerii prelegerii 03.07.2019 

Ora susținerii prelegerii 10.00 

Locul susținerii prelegerii disciplina Medicina Muncii, Spital Recuperare Iasi 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

03.07.2019  05.07.2019  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

05.07.2019 06.07.2019  
 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

08.07. 2019 10.07.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

 A. PROBA SCRISA: 

1.Medicina muncii: definitie, evolutia conceptului de medicina muncii, scopuri, domeniile componente. Conditia de 
munca: factori componenti.2.Bolile profesionale: definitie, elemente fundamentale privind etiologia, diagnosticul, 
tratamentul si profilaxia bolilor profesionale. 3.Bolile legate de profesiune: definitie, clasificare, epidemiologie, 
metodologia diagnosticului, legislatie, profilaxie.4.Ambianta termica profesionala; ambianta termica calda 
(microclimatul cald); ambianta termica profesionala rece (microclimat rece) si impactul asupra sanatatii.5.Ambianta 
sonora profesionala (zgomotul profesional) si impactul asupra sanatatii. Muzica si medicina muncii.6.Ambianta 
luminoasa profesionala (iluminatul profesional) si impactul asupra sanatatii. Culorile si medicina muncii.7.Toxicele 
profesionale ca factor etiologic: definitie, clasificare, caile de patrundere in organism, circulatie, depunere in organe 
tinta, eliminare din organism, biotransformarea toxicelor, mecanisme de actiune, actiunea combinata a toxicelor, 
relatia dintre proprietatile fizico-chimice si activitatea toxica, influenta diverselor conditii de munca asupra actiunii 
toxicelor; relatiile doza-efect si doza-raspuns. Concentratii admisibile.8.Intoxicatia profesionala cu metale si sarurile 
lor: plumb, crom, nikel, mercur9.Intoxicatia profesionala cu hidrocarburi aromatice si derivatii nitro- si amino- ai 
hidrocarburilor aromatice: benzen, toluen, nitrobenzen, aminobenzen (anilina), derivati halogenati ai 
acestora.10.Intoxicatia profesionala cu aldehide: formaldehida.11.Intoxicatia profesionala cu gaze si vapori iritanti: 
halogeni (clor, fluor), compusi de sulf (bioxid si trioxid de sulf, acid sulfuric, dimetil sulfat), compusi ai azotului (oxizi 
de azot, amoniac, acid azotic) – manifestari clinice, tratament si profilaxie12.Intoxicatia profesionala cu oxid de 
carbon.13.Pulberile profesionale ca factor etiologic: definitii, clasificari, actiunea combinata a pulberilor profesionale; 
relatia dintre structura mineralogica si chimica a pulberilor si actiunea asupra plamanilor; testarea experimentala a 
pulberilor in experimentul acut, subacut si cronic; relatii doza-efect si relatii doza-raspuns. 14.Pneumoconiozele: 
definitie, etiologie, patogenie generala, clasificare, manifestari clinice (silicoza, azbestoza, sideroza).15.Ergonomia 



medicala: definitii,  etapele unei cercetari ergonomice; relatiile ergonomice; disfunctiile sistemului om-masina-mediu; 
model de check-list ergonomic16.Astmul bronşic profesional: definiţie, clasificare, agenti etiologici  profesionali, criterii 
de profesionalitate, probleme de reorientare și reconversie profesională 17.Boli profesionale datorita vibratiilor 
mecanice (trepidatiilor) profesionale.18.Boli profesionale prin suprasolicitarea sistemului musculo-osteo-articular 
(sindromul de canal carpian, tendinopatia coifului rotatorilor, epicondilite, discopatii profesionale)19. Dermatozele 
profesionale: clasificare, diagnostic, tratament, profilaxie 20. Cancerul profesional: agenti etiologici ocupationali, 
particularitati etiopatogenice 

B. PROBA PRACTICA: 

1.Noxele profesionale: definitie, clasificare, mod de actiune asupra organismului uman, metodologia generala de 
evaluare. 2.Tabelul de boli profesionale declarabile. Semnalarea, declararea, anchetarea si evidenta bolilor 
profesionale.3.Stabilirea diagnosticului de profesionalitate: importanța anamnezei profesionale, a examenului clinic si 
a explorarilor paraclinice.  4.Metodologia de supraveghere a sanatatii lucratorilor(examen medical la incadrare, 
adaptare, control medical periodic, aptitudinea pentru munca).5.Audiometria tonala si vocala in scopurile medicinei 
muncii; metodologie, tehnici, interpretarea unei audiograme.6.Interpretarea modificarilor radiologice pulmonare in 
pneumoconioze(dupa clasificare ILO).7.Explorari functionale respiratorii (pulmonare) in practica medicinei muncii: CV, 
VEMS, DME25-75%CV, volumul rezidual, teste bronhomotorii: metodologie, tehnici, interpretarea de 
buletine.8.Indicatori de expunere si de efect biologic în practica medicinii muncii: metodologie, tehnică, interpretare, 
limite admisibile.9.Evaluarea riscurilor profesionale reprezentate de expunerea la vibratii mecanice la un loc de munca 
si a influentei acestora asupra organismului: metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin. Testul de provocare la 
rece, testul presor la rece.10.Boli profesionale prin suprasolicitare osteomusculoarticulară și boli legate de profesiune 
(patologia cardiovasculară, digestivă, infecțioasă, boli de nutriție): importanţa dispensarizării prin serviciul de medicina 

muncii, întocmirea planului de recuperare, reabilitare și reorientare profesională 

Bibliografie 
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3.Veronica Oprea, Ghid practic in medicina muncii, Editura Gr.T. Popa, 2017. 

4.Ion Toma, Medicina muncii, Editura Sitech, Craiova,2006;  

5.Niculescu Toma „Manual de boli profesionale”, Ed. Medmun, Bucureşti Vol I, 2008; 

6.Legea 418/2004– Privind statutul profesional specific medicului de medicina muncii si Legea 48/2007– Privind 

modificarea si completarea Legii 418/2004  

7.Legea 319/2006– Privind securitatea si sanatatea in munca, HG 1425/2006– Privind normele metodologice de 

aplicare a legii 319/2006 si HG 955/2010 – Privind modificarea si completarea Legii 319/2006 si HG 1425/2006  

8.HG 355/2007 – Privind activitatea de supraveghere a sanatatii lucratorilor si HG 1169/2011– Modificare la HG 

355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor. 

Descrierea procedurii 

de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 mai 

2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă determinată, 
candidatul întocmește un dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în 
ordinea în care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 

eliminării din concurs. La finalul dosarului candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la dosar.  

(2) Dosarul conține următoarele documente: 

 a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) - 

anexa 1; 

b) chitanța care atestă achitarea taxei de concurs; 

c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta menționează în mod expres postul didactic și 

poziția/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; 



e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 

1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt 

document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat 

de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de 
către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, înainte de 

depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al 
cercetării științifice; propunerea este redactată de candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile 

de departajare a candidaţilor; 

m) Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs, în format tipărit și electronic. Forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu standardele minimale se 
face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către adresa 
de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în care există copii 
scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este 

prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în 

format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. Forma tipărită va fi completată şi semnată de 
către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare 
dintre activităţile menţionate cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul 
electronic depus de candidat în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de 

formare profesională - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru fiecare din cele 10 documente 
menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie atestată publicarea, precum şi o dovadă care să 
indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost 
publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui 

să semneze pe fiecare din filele documentelor tipărite. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de lucrări 
ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în conformitate cu 
postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare, 
ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în documentul ”Indicatorii de 

evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va semna 

fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 

obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor achita 

o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 
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