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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Științe morfo funcționale I 

Poziția în statul de 

funcții 

42 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Anatomie (Anatomie; Anatomie și embriologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 42, 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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 2020-01-26 

Ora susținerii prelegerii 9.00 

Locul susținerii prelegerii Amf. Anatomie mic 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-26 2020-01-28 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
Început Sfârșit 

2020-01-28 2020-01-29 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 



2020-01-29 2020-01-31 
 

Tematica probelor de 
concurs 

1. Spermatogeneza. 2. Ovogeneza 3. Fertilizarea 4. Săptămâna 1 a embriogenezei 5. Săptămâna a 2-
a a embriogenezei 6. Săptămâna a 3-a a embriogenezei. 7. Săptămâna a 4-a a embriogenezei 8. 
Derivatele foiţelor embrionare 9. Anexele embriofetale 10. Dezvoltarea neurocraniului 11. Dezvoltarea 
viscerocraniului 12. Dezvoltarea organului axial 13. Dezvoltarea membrelor 14. Sfenoidul 15. 
Etmoidul 16. Temporalul 17. Maxila 18. Mandibula 19. Articulaţia temporo-mandibulară 20. 
Articulaţiile capului cu coloana cervicală 21. Clavicula 22. Scapula 23. Humerusul 24. Radiusul 25. 
Ulna 26. Articulaţia scapulo-humerală 27. Articulaţiile dintre oasele antebraţului 28. Coxalul 29. 
Femurul 30. Tibia 31. Fibula 32. Calcaneul 33. Articulaţia coxo-femurală 34. Articulaţia genunchiului 
35. Muşchii masticatori 36. Muşchii gâtului 37. Muşchii braţului 38. Muşchii anteriori ai antebraţului 
39. Muşchii laterali ai antebraţului 40. Muşchii posteriori ai antebraţului 41. Muşchii anteriori ai 
coapsei 42. Muşchii mediali ai coapsei 43. Muşchii ischiogambieri 44. Muşchii pelvitrohanterieni 45. 
Muşchii anterolaterali ai gambei 46. Muşchii posteriori ai gambei 47. Muşchii peretelui anterolateral al 
abdomenului 48. Dezvoltarea sistemului respirator 49. Organizarea funcţională a plămânilor 50. 
Laringele 51. Traheea 52. Plămânul 53. Dezvoltarea cordului 54. Organizarea funcţională a inimii şi 
vaselor 55. Cordul 56. Aorta 57. Artera carotidă comună 58. Artera carotidă internă 59. Artera 
carotidă externă 60. Artera subclavie 61. Artera axilară 62. Artera brahială 63. Artera radială 64. 
Artera ulnară 65. Arcadele arteriale ale mîinii 66. Venele superficiale ale membrului superior 67. 
Artera iliacă internă 68. Artera femurală 69. Artera poplitee 70. Artera tibială posterioară 71. Artera 
peronieră 72. Artera tibială anterioară 73. Artera pedioasă 74. Venele superficiale ale membrului 
inferior 75. Trunchiul celiac 76. Artera mezenterică superioară 77. Artera mezenterică inferioară 78. 
Vena jugulară internă 79. Vena portă 80. Venele cave 81. Dezvoltarea sistemului digestiv şi a 
peritoneului (intestinul portal, terminal.şi glandele anexe) 82. Dezvoltarea intestinului anterior 83. 
Organizarea funcţională a sistemului digestive 84. Faringele 85. Esofagul 86. Stomacul 87. Duodenul 
88. Intestinul mezenterial 89. Mezenterul 90. Colonul 91. Rectul 92. Ficatul 93. Pancreasul 94. 
Dezvoltarea sistemului excretor 95. Organizarea funcţională a rinichilor şi căilor urinare 96. Rinichiul 
97. Ureterul 98. Vezica urinară 99. Uretra 100. Dezvoltarea sistemului de reproducere la bărbat 101. 
Dezvoltarea sistemului de reproducere la femeie 102. Organizarea funcţională a sistemului de 
reproducere la bărbat 103. Organizarea funcţională a sistemului de reproducere la femeie 104. 
Prostata 105. Anexele uterine 106. Uterul 107. Organizarea funcţională a cornului ventral medular 
108. Organizarea funcţională a cornului dorsal medular 109. Organizarea funcţională a zonei 
fundamentale medulare 110. Sistemul cordonului anterolateral al măduvei spinării. 111. Sistemul 
cordonului posterior al măduvei spinării. 112. Coloana nucleară motorie somatică. 113. Coloana 
nucleară motorie branhiomerică. 114. Coloana nucleară motorie viscerală 115. Coloana nucleară 
senzitivă somatică. 116. Coloana nucleară aferentă somatică generală. 117. Tracturile descendente 
din trunchiul cerebral. 118. Tracturile ascendente din trunchiul cerebral. 119. Cerebelul 120. 
Organizarea funcţională a nucleilor talamici. 121. Topografia nucleilor hipotalamici. 122. Scoarţa 
cerebrală. 123. Nucleii bazali. 124. Sistemul eferent al motilităţii voluntare. 125. Sistemul ventricular 
cerebral 126. Nervii oculomotori 127. Nervul trigemen 128. Nervul facial 129. Nervul glosofaringian 
130. Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median 134. Nervul 
ulnar 135. Nervul radial 136. Plexul lombosacrat 137. Nervul femural 138. Nervul obturator 139. 
Nervul ischiatic şi peronier comun 140. Nervul tibial 141. Regiunea temporală 142. Regiunea 
parotideo-maseterină 143. Regiunea carotidiană 144. Regiunea axilară 145. Regiunea palmară 146. 

Regiunea inghino-abdominală 147. Regiunea posterioară a genunchiului 
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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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Presedinte: Conf.dr. Cristinel Ionel Stan 

Membri:Prof.dr. Anca Sava 

Conf.dr.Mihaela Moscu 

Conf. dr. Cristina Furnică  

Sef lucr.dr. Cristina Tarniceriu 

Membri supleanţi: Sef lucr.dr. Alin Horațiu Nedelcu 

Sef lucr.dr. Corina Ciupilan 

Secretar: Asist.dr. Marius Moraru 

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Științe morfo funcționale I 

Poziția în statul de 

funcții 

43 



Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Anatomie (Anatomie și embriologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 43, 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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 26.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 10.00 

Locul susținerii prelegerii Amf. Anatomie mic 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-26 2020-01-28 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
Început Sfârșit 

2020-01-28 2020-01-29 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-01-29 2020-01-31 
 

Tematica probelor de 

concurs 

1. Spermatogeneza. 2. Ovogeneza 3. Fertilizarea 4. Săptămâna 1 a embriogenezei 5. Săptămâna a 2-
a a embriogenezei 6. Săptămâna a 3-a a embriogenezei. 7. Săptămâna a 4-a a embriogenezei 8. 
Derivatele foiţelor embrionare 9. Anexele embriofetale 10. Dezvoltarea neurocraniului 11. Dezvoltarea 
viscerocraniului 12. Dezvoltarea organului axial 13. Dezvoltarea membrelor 14. Sfenoidul 15. 
Etmoidul 16. Temporalul 17. Maxila 18. Mandibula 19. Articulaţia temporo-mandibulară 20. 
Articulaţiile capului cu coloana cervicală 21. Clavicula 22. Scapula 23. Humerusul 24. Radiusul 25. 
Ulna 26. Articulaţia scapulo-humerală 27. Articulaţiile dintre oasele antebraţului 28. Coxalul 29. 
Femurul 30. Tibia 31. Fibula 32. Calcaneul 33. Articulaţia coxo-femurală 34. Articulaţia genunchiului 



35. Muşchii masticatori 36. Muşchii gâtului 37. Muşchii braţului 38. Muşchii anteriori ai antebraţului 
39. Muşchii laterali ai antebraţului 40. Muşchii posteriori ai antebraţului 41. Muşchii anteriori ai 
coapsei 42. Muşchii mediali ai coapsei 43. Muşchii ischiogambieri 44. Muşchii pelvitrohanterieni 45. 
Muşchii anterolaterali ai gambei 46. Muşchii posteriori ai gambei 47. Muşchii peretelui anterolateral al 
abdomenului 48. Dezvoltarea sistemului respirator 49. Organizarea funcţională a plămânilor 50. 
Laringele 51. Traheea 52. Plămânul 53. Dezvoltarea cordului 54. Organizarea funcţională a inimii şi 
vaselor 55. Cordul 56. Aorta 57. Artera carotidă comună 58. Artera carotidă internă 59. Artera 
carotidă externă 60. Artera subclavie 61. Artera axilară 62. Artera brahială 63. Artera radială 64. 
Artera ulnară 65. Arcadele arteriale ale mîinii 66. Venele superficiale ale membrului superior 67. 
Artera iliacă internă 68. Artera femurală 69. Artera poplitee 70. Artera tibială posterioară 71. Artera 
peronieră 72. Artera tibială anterioară 73. Artera pedioasă 74. Venele superficiale ale membrului 
inferior 75. Trunchiul celiac 76. Artera mezenterică superioară 77. Artera mezenterică inferioară 78. 
Vena jugulară internă 79. Vena portă 80. Venele cave 81. Dezvoltarea sistemului digestiv şi a 
peritoneului (intestinul portal, terminal.şi glandele anexe) 82. Dezvoltarea intestinului anterior 83. 
Organizarea funcţională a sistemului digestive 84. Faringele 85. Esofagul 86. Stomacul 87. Duodenul 
88. Intestinul mezenterial 89. Mezenterul 90. Colonul 91. Rectul 92. Ficatul 93. Pancreasul 94. 
Dezvoltarea sistemului excretor 95. Organizarea funcţională a rinichilor şi căilor urinare 96. Rinichiul 
97. Ureterul 98. Vezica urinară 99. Uretra 100. Dezvoltarea sistemului de reproducere la bărbat 101. 
Dezvoltarea sistemului de reproducere la femeie 102. Organizarea funcţională a sistemului de 
reproducere la bărbat 103. Organizarea funcţională a sistemului de reproducere la femeie 104. 
Prostata 105. Anexele uterine 106. Uterul 107. Organizarea funcţională a cornului ventral medular 
108. Organizarea funcţională a cornului dorsal medular 109. Organizarea funcţională a zonei 
fundamentale medulare 110. Sistemul cordonului anterolateral al măduvei spinării. 111. Sistemul 
cordonului posterior al măduvei spinării. 112. Coloana nucleară motorie somatică. 113. Coloana 
nucleară motorie branhiomerică. 114. Coloana nucleară motorie viscerală 115. Coloana nucleară 
senzitivă somatică. 116. Coloana nucleară aferentă somatică generală. 117. Tracturile descendente 
din trunchiul cerebral. 118. Tracturile ascendente din trunchiul cerebral. 119. Cerebelul 120. 
Organizarea funcţională a nucleilor talamici. 121. Topografia nucleilor hipotalamici. 122. Scoarţa 
cerebrală. 123. Nucleii bazali. 124. Sistemul eferent al motilităţii voluntare. 125. Sistemul ventricular 
cerebral 126. Nervii oculomotori 127. Nervul trigemen 128. Nervul facial 129. Nervul glosofaringian 
130. Nervul vag 131. Plexul brachial 132. Nervul musculocutanat 133. Nervul median 134. Nervul 
ulnar 135. Nervul radial 136. Plexul lombosacrat 137. Nervul femural 138. Nervul obturator 139. 
Nervul ischiatic şi peronier comun 140. Nervul tibial 141. Regiunea temporală 142. Regiunea 
parotideo-maseterină 143. Regiunea carotidiană 144. Regiunea axilară 145. Regiunea palmară 146. 

Regiunea inghino-abdominală 147. Regiunea posterioară a genunchiului 
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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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Presedinte: Conf.dr. Cristinel Ionel Stan 

Membri:Prof.dr. Anca Sava 

Conf.dr. Mihaela Moscu 

Conf. dr. Cristina Furnică  

Sef lucr.dr. Cristina Tarniceriu 

Membri supleanţi: Sef lucr.dr. Alin Horațiu Nedelcu 

Sef lucr.dr. Corina Ciupilan 

Secretar: Asist.dr. Marius Moraru 
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Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Științe morfo funcționale I 

Poziția în statul de 

funcții 

15 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Morfopatologie (Morfopatologie) 

Domeniu stiintific Medicină 



Descriere post Asistent universitar, poz. 15, Morfopatologie (Morfopatologie) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 29.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 9.00 

Locul susținerii prelegerii Sala LP Disciplina Morfopatologie 

Perioadă susținere a 

probelor de concurs 
Început Sfârșit 

2020-01-29 2020-01-31 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2020-01-31 2020-02-01 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-02-03 2020-02-05 
 

Tematica probelor de 
concurs 

1.Leziuni hemodinamice (edem, hiperemie şi congestie, hemoragie, hemostaza şi tromboza, 
embolism, infarct, şoc).2.Inflamaţia acută.3.Inflamaţia cronică granulomatoasă.4.Procese de 
vindecare: regenerarea şi repararea conjunctivă.5.Reacţii adaptative (atrofie, hipertrofie, hiperplazie 
şi metaplazie).6.Acumulări intracelulare prin tulburări de metabolism (proteic, glucidic, lipidic, 

pigmenţi, substanţe minerale).7.Leziuni celulare reversibile şi ireversibile. Necroza şi apoptoza. 

8.Leziuni extracelulare: hialinoza, amiloidoza.9.Neoplazii: generalităţi (etiopatogeneză, evenimente 
genetice, clasificări, gradare, stadializare, markeri tumorali, macroscopie, microscopie, extindere, 

efecte locale şi sistemice). 

10.Tumori epiteliale benigne şi maligne: caractere generale, clasificare, aspecte macroscopice şi 
microscopice.11.Tumori de părţi moi (tumori fibrohistiocitare, tumori ale ţesutului adipos, tumori ale 

ţesutului muscular neted şi striat, tumori vasculare). 

12.Patologie tumorală osoasă.13.Tumori benigne şi maligne ale  ţesutului melanoformator. 

14.Malformaţii congenitale cardiace.15.Cardiopatia ischemică acută şi cronică. Modificările cordului în 
hipertensiunea arterială sistemică.16.Valvulopatii.17.Reumatismul cardiac acut şi 
cronic.18.Endocardite.19.Cardiomiopatii primare (dilatativă, hipertrofică, restrictivă) şi secundare. 



Miocardite.  

20.Patologia pericardului.21.Ateroscleroza. Modificările morfologice vasculare în hipertensiune.  

22.Patologia venelor.23.Atelectazia. Bronhopneumopatia cronică obstructivă. 

24.Infecţii pulmonare: Pneumonia lobară. Bronhopneumonia. Pneumoniile interstiţiale (pneumonia 

atipică primară). Bronhopneumonia de aspiraţie. Abcesele pulmonare. 

25.Tuberculoza pulmonară: tuberculoza pulmonară primară, tuberculoza pulmonară secundară. 

26.Boli interstiţiale difuze: pneumoconioze (pneumoconioze la lucrătorii în minele de cărbune, 

silicoza), sarcoidoza, fibroza pulmonară idiopatică. 

27.Tumorile bronho-pulmonare: carcinom bronhogenic, sindroame paraneoplazice, carcinom 

bronhiolo-alveolar, tumori neuroendocrine, metastaze pulmonare. 

28.Patologia pleurei: Revărsatele pleurale inflamatorii şi acumulări de lichide patologice în cavitatea 

pleurală. Pneumotorax. Tumori pleurale primare şi secundare 

29.Patologia esofagului: anomalii congenitale, esofagite şi tumori.30.Gastrite acute şi cronice. 

31.Ulcerul gastro-duodenal.  

32.Patologie tumorală gastrică.33.Anomalii congenitale ale intestinului subţire şi colonului.  

34.Patologie inflamatorie a intestinului subţire şi colonului: Diverticuloza. Enterocolite infecţioase şi 
neinfecţioase. Sindroame de malabsorbţie. Boli inflamatorii cronice idiopatice: boala Crohn, 
rectocolita ulcero-hemoragică. Afecţiuni intestinale vasculare. 35.Tumorile intestinului subţire şi 
colonului.36.Hepatite acute şi cronice.37.Ciroze hepatice.38.Patologie tumorală hepatică.39.Patologia 

colecistului şi căilor biliare extrahepatice. 

40.Patologia pancreasului exocrin: fibroza chistică, pancreatita acută şi cronică. Tumori benigne şi 

maligne.41.Anomalii congenitale ale aparatului urinar. 

42.Nefropatii glomerulare.43.Nefropatii tubulo-interstiţiale.44.Patologia tumorală renală. 

45.Patologia vezicii urinare şi a căilor urinare.46.Uropatia obstructivă.47.Leucemii acute şi 

cronice48.Limfoame non – Hodgkin.49.Limfomul Hodgkin. 

50.Hiperplazia şi carcinomul de prostată.51.Carcinomul de col uterin şi leziuni intraepiteliale. 

52.Hiperplaziile endometrului.53.Tumorile corpului uterin.54.Tumorile ovarului.55.Boala trofoblastică 

gestaţională. 

56.Glanda mamară - transformarea fibro-chistică.57.Tumori mamare benigne şi maligne. 
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3. Curs studenţi: Morfopatologie, vol II, S. Teleman, Maria-Sultana Mihailovici, Editura Dan, Iaşi, 

2003.  
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Sultana Mihailovici, Doina Butcovan, Sergiu Teleman, Ivona Pandrea, Petru Plămădeală, Atelierul 
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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. 

http://www.pathologyatlas.ro/


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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Președinte: Conf.dr. Cristinel Ionel Stan 

Membri : Conf. Dr. Sergiu Teleman  

Conf. Dr. Doina Butcovan  

Conf. Dr. Mihai Danciu  

Șef lucr. Dr. Elena Cojocaru  

Membri supleanți: Conf. Dr. Delia Ciobanu  

Șef lucr. Dr. Simona Eliza Giușcă  

Secretar: Asist Dr. Loredana Beatrice Ungureanu 

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Științe morfo - funcționale II 

Poziția în statul de 

funcții 

20 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Biochimie (Biochimie; Biochimie clinică) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 20, Biochimie (Biochimie; Biochimie clinică) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 26.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 11.00 

Locul susținerii prelegerii biblioteca Disciplinei de Biochimie 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-26 2020-01-28 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2020-01-28 2020-01-29 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-01-29 2020-01-31 
 

Tematica probelor de 
concurs 

1.Aminoacizi. Peptide.2.Proteine: structura proteinelor. Hemoproteine. 

3.Enzime: rol, clasificare, structura si specificitate.4.Cinetica enzimatica: cinetica Michaelis-Menten. 

Inhibitia  activitatii enzimatice, tipuri de inhibitori. Cinetica sinusoidala. 

5.Reglarea activitatii enzimatice: mecanisme de reglare.6.Enzime: Izoenzime. Semnificatia clinica a 

dozarilor enzimatice. 

7.Metabolismul glucidic - glicoliza. 8.Ciclul acizilor tricarboxilici. Calea pentoz-fosfatilor. 

9.Metabolismul glucidic: gluconeogeneza. 10.Metabolismul glicogenului. 11.Metabolismul lipidic:  

metabolismul acizilor grasi.  

12.Metabolismul lipidic: metabolismul corpilor cetonici; relevanta clinica. Metabolismul trigliceridelor.  

13.Metabolismul lipidic: metabolismul colesterolului. 

14.Lipoproteine plasmatice.15.Metabolismul proteic: Digestia si absorbtia proteinelor. Cai comune de 

degradare a aminoacizilor.  

16.Cai particulare de metabolizare a aminoacizilor.17.Metabolismul proteic: Metabolismul 

amoniacului. Ureogeneza. 18.Metabolismul hemului.19.Metabolismul nucleotidelor purinice. 

20.Hormoni hidrosolubili: hormoni peptidici (insulina, glucagon) si catecolamine.  

21.Hormoni liposolubili: calcitriolul, hormonii tiroidieni 22.Acizi nucleici: ADN- structura, replicare.  

Bibliografie:  

1.Veronica Dinu, Aurora Popescu, E.Truţia. Biochimie Medicală – Mic tratat. Editura Medicală, 

Bucureşti, 2002. 

2.Cristiana Filip. Enzime şi coenzime. Editura PIM, Iaşi, 2007. 

3.Pamela C. Champe, Richard A. Harvey, Denise R. Ferrier. Lippincott’s Illustrated Reviews – 

Biochemistry. 4th edition, 2008. 

4.Robert K. Murray, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Victor W. Rodwell. Harper’s Illustrated 

Biochemistry. 28th edition, 2009.  

5.Thomas M. Devlin. Textbook of Biochemistry with Clinical correlations. 6th edition, 2005. 

PROBA PRACTICĂ 



1.Determinarea activităţii transaminazelor în ser. Valoare diagnostică 

2.Determinarea activităţii fosfatazei alcaline în ser. Valoare diagnostică3.Determinarea activităţii γ-

glutamil transferazei în ser. Utilitate clinică. 

4.Determinarea glicemiei. Utilitate clinică.5.Dozarea trigliceridelor serice. Utilitate clinică. 

6.Dozarea colesterolului total în ser. Utilitate clinică. 

7.Dozarea proteinelor totale în ser. Utilitate clinică.8.Dozarea ureei în ser. Utilitate clinică. 

9.Dozarea creatininei în ser. Utilitate clinică10.Dozarea acidului uric în ser. Utilitate clinică. 

11.Dozarea bilirubinei în ser. Utilitate clinică.12.Examenul biochimic al urinei. 

Bibliografie  

1. Liliana Foia, Corelatii Clinice in interpretarea parametrilor biochimici, Ed. Junimea, Iasi 

2010. 

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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Președinte:Prof. dr. Elena Carmen Cotrutz 

Membri: Conf. Dr. Cristiana Filip  

Conf. Dr. Elena Petrescu Danila  

Conf. Dr. Daniela Cristina Dimitriu  

Sef lucr. dr.  Raluca Stefania Stanescu  

Membri Supleanti:Prof. Dr.Cristina Mihaela Ghiciuc   

Prof. Dr.Cipriana Stefanescu  

Secretar:Asistent drd. Ciobanu Corina Paraschiva 

 

 



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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Științe morfo - funcționale II 

Poziția în statul de 

funcții 

11 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Biofizică și fizică medicală (Biofizică și fizică medicală;Medicină nucleară) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 11, Biofizică și fizică medicală (Biofizică și fizică medicală;Medicină nucleară) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 27.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 10.30 

Locul susținerii prelegerii Laboratorul de Medicina Nucleara, Spitalul Sf. Spiridon Iasi 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-27 2020-01-29 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
Început Sfârșit 

2020-01-29 2020-01-30 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 



2020-01-30 2020-02-03 
 

Tematica probelor de 
concurs 

A.TEMATICA PENTRU PROBA SCRISA 

I. METODE FIZICE CU APLICAŢII ÎN MEDICINĂ  

Principiul fizic în cazul principalelor grupe de metode şi tehnici fizice şi biofizice şi exemple de aplicaţii 

în medicină:  

1.Metode electrokinetice: electroforeza, electrofocalizarea, imunoelectroforeza. Aplicatii medicale. 

2.Metode de determinare a viscozităţii lichidelor. Aplicatii medicale. 3.Centrifugarea şi 

ultracetrifugarea. Aplicatii medicale.4.Metode cromatografice. Aplicatii medicale. 

5.Metode de spectrometrie. Rezonanţa electronică de spin (RES) si Rezonanţa magnetică nucleară 

(RMN). Aplicatii medicale. 

6.Metode optice. Aplicatii medicale.7.Microscopie optică. Aplicatii medicale.8.Microscopie electronică. 
Aplicatii medicale. 9.Alte tipuri de microscopie: microscopie ionică, microscopie de forţă atomică, 
microscopie prin efect tunel, microanaliza nucleară. Aplicatii medicale. 10.Difracţia cu raze X. 
Utilitatea pentru medicina. 11.Date esentiale asupra prelucrarii statistice a rezultatelor masuratorilor 

in medicina. 

12.Sistemul Internaţional de unităţi de măsură şi aplicaţiile sale în medicină. 

II. NOŢIUNI DE BIOFIZICA MOLECULARĂ SI CELULARĂ 

1.Structura moleculei de apă, proprietăţile ei particulare. Implicatii in medicina. 

2.Caracteristici biofizice ale biomembranei si relatia cu patologia.3.Fluiditatea membranară si relatia 
cu patologia. 4.Caracteristici biofizice ale principalelor tipuri de microtransport membranar si relatia 

cu patologia.  5.Caracteristici biofizice ale receptorilor celulari si relatia cu patologia. 

6.Bazele biofizice ale biopotenţialelor de repaus şi de acţiune si relatia cu patologia. 

III. BAZELE  FIZICE ŞI BIOFIZICE ALE IMAGISTICII MEDICALE. ELEMENTE DE RADIOBIOLOGIE. 

BIOSTATISTICA 

1.Clasificarea  imagisticii medicale din punct de vedere fizic.  

2.Principiul fizic al principalelor tipuri de metode imagistice in vivo si utilitatea in medicina in relatie 
cu principiul (scintigrafie, ecografie, IRM, CT, PET-CT).  3.Bazele fizice ale radioactivităţii. 
Radioactivitatea si organismul uman. 4.Mecanismele fizice ale interacţiunii radiaţiilor cu materia. 
Implicatii medicale 5.Detecţia radiaţiilor ionizante in medicina.6.Relaţia doză - efect, unităţi de 

măsură. Utilitate medicala.7.Dozimetrie şi radioprotecţie in medicina. 

IV. ELEMENTE DE BIOFIZICA CIRCULAŢIEI SÂNGELUI 

Sângele - lichid nenewtonian. Prezentarea principalilor parametri hemoreologici. Biofizica peretelui 

vascular. Aspecte biofizice de mecanică cardiacă. 

B. TEMATICA PENTRU PROBA PRACTICĂ 

1.Formarea imaginii la microscop. Metoda micrometrică pentru evaluarea dimensiunilor celulei 
vegetale. Aplicatii medicale 2.Metoda conductometrică pentru evaluarea eficienţei dializei. Aplicatii 

medicale3.Studiul fracţiunilor proteice prin metode biofizice: electroforeza. Aplicatii medicale 

4.Studiul fracţiunilor proteice prin metode biofizice: refractometria. Aplicatii medicale5.Studiul 

fracţiunilor proteice prin metode biofizice: fotocolorimetria. Aplicatii medicale 

6.Centrifugarea. Separarea elementelor figurate ale sângelui si utilitatea ca metoda preparativa   

7.Determinarea grosimii de înjumătăţire prin metoda grafică. Aplicatii medicale8.Determinarea 

radioactivităţii unei surse de radiaţii gamma. Aplicatii medicale 

9.Metoda fotodozimetrică. Determinarea dozei de radiaţii primite de o persoană care lucrează în 

mediul cu radiaţii. Tipuri de dozimetre. Aplicatii medicale 

10. Determinarea coeficientului de viscozitate a sîngelui cu viscozimetrul Ostwald. Aplicatii medicale 

11. Determinarea distanţei focale a unei lentile convergente. Aplicatii medicale12. Densimetrul şi 
alcoolmetrul. Aplicatii medicale13.Polarimetria. Determinarea concentraţiei unei soluţii de glucoză. 
Aplicatii medicale14. Microscopul polarizant. Punerea în evidenţă a aspectului de “cruce de Malta”. 
Aplicatii medicale15. Punerea în evidenţă a spectrului de emisie cu ajutorul spectroscopului. Aplicatii 
medicale16. Punerea în evidenţă a spectrului de absorbţie cu ajutorul spectroscopului. Aplicatii 

medicale. 

BIBLIOGRAFIE 

1.Aurengo A., Grémy F., Petitclerc T., Biophysique, Medecine-Sciences Flammarion, Paris 1997. 

2.Marchandise X et al. Biophysique pour les sciences de la vie et de la santé. Ed. Omniscience 2007. 

3.Dimoftache C., Herman S., Principii de Biofizică umană, Ed. Universitară„Carol Davila”, Bucureşti, 



2003. 4.Herman S. Aparatura medicală. Principiile fizice ale aparaturii medicale 
moderne,Ed.Teora,Bucureşti,2000. 5.Pascu M., Rusu V., Vasile C., Spectrometria in IR in medicina si 

farmacie, Editura BIT, 2003. 6.Popescu A., Bazele Opticii,  Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1988. 

7.Rusu  V., Baran T., Brănişteanu D.D., Biomembrane şi patologie, vol.I, Ed. Medicală, Bucureşti, 
1988. 8.Rusu V. şi colab., Lucrari practice şi demonstrative de Biofizică şi Fizică medicală, Ed. 
“Gr.T.Popa”, Iasi, 2003. 9.Stefanescu C et al. Exercitii si aplicatii de Biofizica Medicala. Ed. 
“Gr.T.Popa”, Iasi, 2019. 10.Rusu V., Dicţionar medical,  ed. III, Ed. Medicală, Bucureşti, 2007. 

11.Ştefanescu C., Rusu V. De la fizica si biofizica radiofarmaceuticelor la imagini functionale si 
metabolice, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2007. 12.Ştefanescu C., Rusu V. Medical Biophysics. An 
introduction for students, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2008. 13.Grierosu I., Tomografia prin emisie de 

pozitroni, Ed. Tehnopress, Iasi, 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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Preşedinte:  Prof. dr. Elena Carmen Cotrutz 

Membri:Prof.dr.  Cipriana Ştefănescu 

Prof. dr. Mihaela Baican  

Sef lucrari dr. Florina Crivoi 

Sef lucrari dr. Irena Grierosu 

Membri supleanţi:Conf.dr.  Elena Albu 

Conf.dr. Cristiana Filip 

Secretar:Asist. Univ.dr. Diana Lacatusu 

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 



Departament Ştiinţe morfo – funcţionale II. 

Poziția în statul de 
funcții 

12 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 

de învățământ 

Biofizică și fizică medicală (Biofizică; Biofizică și fizică medicală;Medicină nucleară) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 12, Biofizică și fizică medicală (Biofizică; Biofizică și fizică medicală;Medicină 
nucleară) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 27.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 11.30 

Locul susținerii prelegerii Laboratorul de Medicina Nucleara, Spitalul Sf. Spiridon Iasi 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-27 2020-01-29 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2020-01-29 2020-01-30 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-01-30 2020-02-03 
 



Tematica probelor de 
concurs 

A.TEMATICA PENTRU PROBA SCRISA 

I. METODE FIZICE CU APLICAŢII ÎN MEDICINĂ  

Principiul fizic în cazul principalelor grupe de metode şi tehnici fizice şi biofizice şi exemple de aplicaţii 

în medicină:  

1.Metode electrokinetice: electroforeza, electrofocalizarea, imunoelectroforeza. Aplicatii medicale. 

2.Metode de determinare a viscozităţii lichidelor. Aplicatii medicale. 3.Centrifugarea şi 
ultracetrifugarea. Aplicatii medicale.4.Metode cromatografice. Aplicatii medicale. 

5.Metode de spectrometrie. Rezonanţa electronică de spin (RES) si Rezonanţa magnetică nucleară 

(RMN). Aplicatii medicale. 

6.Metode optice. Aplicatii medicale.7.Microscopie optică. Aplicatii medicale.8.Microscopie electronică. 
Aplicatii medicale. 9.Alte tipuri de microscopie: microscopie ionică, microscopie de forţă atomică, 
microscopie prin efect tunel, microanaliza nucleară. Aplicatii medicale. 10.Difracţia cu raze X. 
Utilitatea pentru medicina. 11.Date esentiale asupra prelucrarii statistice a rezultatelor masuratorilor 

in medicina. 

12.Sistemul Internaţional de unităţi de măsură şi aplicaţiile sale în medicină. 

II. NOŢIUNI DE BIOFIZICA MOLECULARĂ SI CELULARĂ 

1.Structura moleculei de apă, proprietăţile ei particulare. Implicatii in medicina. 

2.Caracteristici biofizice ale biomembranei si relatia cu patologia.3.Fluiditatea membranară si relatia 
cu patologia. 4.Caracteristici biofizice ale principalelor tipuri de microtransport membranar si relatia 

cu patologia.  5.Caracteristici biofizice ale receptorilor celulari si relatia cu patologia. 

6.Bazele biofizice ale biopotenţialelor de repaus şi de acţiune si relatia cu patologia. 

III. BAZELE  FIZICE ŞI BIOFIZICE ALE IMAGISTICII MEDICALE. ELEMENTE DE RADIOBIOLOGIE. 

BIOSTATISTICA 

1.Clasificarea  imagisticii medicale din punct de vedere fizic.  

2.Principiul fizic al principalelor tipuri de metode imagistice in vivo si utilitatea in medicina in relatie 
cu principiul (scintigrafie, ecografie, IRM, CT, PET-CT).  3.Bazele fizice ale radioactivităţii. 
Radioactivitatea si organismul uman. 4.Mecanismele fizice ale interacţiunii radiaţiilor cu materia. 
Implicatii medicale 5.Detecţia radiaţiilor ionizante in medicina.6.Relaţia doză - efect, unităţi de 

măsură. Utilitate medicala.7.Dozimetrie şi radioprotecţie in medicina. 

IV. ELEMENTE DE BIOFIZICA CIRCULAŢIEI SÂNGELUI 

Sângele - lichid nenewtonian. Prezentarea principalilor parametri hemoreologici. Biofizica peretelui 

vascular. Aspecte biofizice de mecanică cardiacă. 

B. TEMATICA PENTRU PROBA PRACTICĂ 

1.Formarea imaginii la microscop. Metoda micrometrică pentru evaluarea dimensiunilor celulei 
vegetale. Aplicatii medicale 2.Metoda conductometrică pentru evaluarea eficienţei dializei. Aplicatii 

medicale3.Studiul fracţiunilor proteice prin metode biofizice: electroforeza. Aplicatii medicale 

4.Studiul fracţiunilor proteice prin metode biofizice: refractometria. Aplicatii medicale5.Studiul 

fracţiunilor proteice prin metode biofizice: fotocolorimetria. Aplicatii medicale 

6.Centrifugarea. Separarea elementelor figurate ale sângelui si utilitatea ca metoda preparativa   

7.Determinarea grosimii de înjumătăţire prin metoda grafică. Aplicatii medicale8.Determinarea 

radioactivităţii unei surse de radiaţii gamma. Aplicatii medicale 

9.Metoda fotodozimetrică. Determinarea dozei de radiaţii primite de o persoană care lucrează în 
mediul cu radiaţii. Tipuri de dozimetre. Aplicatii medicale 

10. Determinarea coeficientului de viscozitate a sîngelui cu viscozimetrul Ostwald. Aplicatii medicale 

11. Determinarea distanţei focale a unei lentile convergente. Aplicatii medicale12. Densimetrul şi 
alcoolmetrul. Aplicatii medicale13.Polarimetria. Determinarea concentraţiei unei soluţii de glucoză. 
Aplicatii medicale14. Microscopul polarizant. Punerea în evidenţă a aspectului de “cruce de Malta”. 
Aplicatii medicale15. Punerea în evidenţă a spectrului de emisie cu ajutorul spectroscopului. Aplicatii 
medicale16. Punerea în evidenţă a spectrului de absorbţie cu ajutorul spectroscopului. Aplicatii 

medicale. 

BIBLIOGRAFIE 

1.Aurengo A., Grémy F., Petitclerc T., Biophysique, Medecine-Sciences Flammarion, Paris 1997. 

2.Marchandise X et al. Biophysique pour les sciences de la vie et de la santé. Ed. Omniscience 2007. 

3.Dimoftache C., Herman S., Principii de Biofizică umană, Ed. Universitară„Carol Davila”, Bucureşti, 
2003. 4.Herman S. Aparatura medicală. Principiile fizice ale aparaturii medicale 
moderne,Ed.Teora,Bucureşti,2000. 5.Pascu M., Rusu V., Vasile C., Spectrometria in IR in medicina si 

farmacie, Editura BIT, 2003. 6.Popescu A., Bazele Opticii,  Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1988. 



7.Rusu  V., Baran T., Brănişteanu D.D., Biomembrane şi patologie, vol.I, Ed. Medicală, Bucureşti, 
1988. 8.Rusu V. şi colab., Lucrari practice şi demonstrative de Biofizică şi Fizică medicală, Ed. 
“Gr.T.Popa”, Iasi, 2003. 9.Stefanescu C et al. Exercitii si aplicatii de Biofizica Medicala. Ed. 

“Gr.T.Popa”, Iasi, 2019. 10.Rusu V., Dicţionar medical,  ed. III, Ed. Medicală, Bucureşti, 2007. 

11.Ştefanescu C., Rusu V. De la fizica si biofizica radiofarmaceuticelor la imagini functionale si 
metabolice, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2007. 12.Ştefanescu C., Rusu V. Medical Biophysics. An 
introduction for students, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2008. 13.Grierosu I., Tomografia prin emisie de 

pozitroni, Ed. Tehnopress, Iasi, 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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Preşedinte:  Prof. dr. Elena Carmen Cotrutz 

Membri:Prof.dr.  Cipriana Ştefănescu 

Prof. dr. Mihaela Baican  

Sef lucrari dr. Florina Crivoi 

Sef lucrari dr. Irena Grierosu 

Membri supleanţi:Conf.dr. Elena Albu  

Conf.dr. Cristiana Filip 

Secretar:Asist. Univ.dr. Diana Lacatusu 

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Ştiinţe morfo – funcţionale II. 



Poziția în statul de 
funcții 

22 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Farmacologie. Farmacologie clinică și altgeziologie (Farmacologie clinică; Farmacologie generală) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 22, Farmacologie. Farmacologie clinică și altgeziologie (Farmacologie clinică; 
Farmacologie generală) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 28.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 10.00 

Locul susținerii prelegerii Sala LP 1, Disciplina Farmacologie 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-28 2020-01-30 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2020-01-30 2020-01-31 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-01-31 2020-02-04 
 

Tematica probelor de 
concurs 

Tematica proba scrisa 

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  

12.Tonice cardiace 13.Antiaritmice 14.Influenţarea farmacologică a metabolismului 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.Agenți farmacologici utilizați în afecţiunile gastro-intestinale20.Chimioterapice 

antibacteriene21.Chimioterapice antituberculoase  

22.Chimioterapice antivirale. Chimioterapice antifungice. Chimioterapice antiparazitare 23.Opiacee  

24.Anxiolitice – sedative – hipnotice 25.Anestezice locale şi anestezice generale 26.Anticonvulsivante  

27.Neuroleptice, terapia cu litiu şi alte medicamente folosite în tratamentul tulburărilor afective 

bipolare  

28.Antidepresive, psihoanaleptice, analeptice respiratorii, psihotonice  

29.Euforizante şi psihotomimetice 30.Miorelaxante 31.Agenţi activi farmacologic indicaţi în 

tratamentul bolii Parkinson 32.Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene  

33.Antireumatismale modificatoare ale bolii, imunomodulatoare cu indicaţii în afecţiunile 

reumatismale, agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul gutei  

34.Analogi şi antagonişti ai hormonilor hipotalamici şi hipofizari. 35.Analogi şi antagonişti ai 

hormonilor glucocorticoizi şi mineralocorticoizi 36.Hormonii tiroidieni şi antitiroidienele de sinteză  

37.Influenţarea farmacologică a homeostaziei fosfocalcice 38.Hormonii pancreatici şi antidiabeticele 

orale 39.Hormonii sexuali – analogi şi antagonişti 40.Contracepţia hormonală. 

Bibliografie 

1.Brunton LL et al. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition. 

New York: McGraw-Hill, 2011. 

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

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

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

Science. New York: McGraw-Hill, 2012.  

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

6.Liliana Mititelu-Tarţău, Cătălina Elena Lupuşoru. Farmacologia efectelor adverse şi toxice, Ed. 

Junimea, Iaşi, 2015. 

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

Churchill Livingstone, 2015. 

8.Golan D.E. Principles of pharmacology – The pathophysiologic basis of drug therapy,  3rd editions, 

Wolters Kluwer, Lippincott Williams Wilkins, 2012 

Tematica proba practica 

1.Metode de evaluare a toxicității acute a unui medicament.2.Metode de evaluare a toxicității cronice 

a unui medicament.3.Legislația și etica experimentelor pe animale de laborator. 

4.Redactare de reţete magistrale, oficinale şi tipizate.5.Interacţiuni de tip 

farmacocinetic.6.Interacţiuni de tip farmacodinamic. 

7.Reacţii adverse şi toxice ale medicamentelor. Farmacovigilența.8.Reguli generale de tratament în 

intoxicaţii. 9.Efecte farmacodinamice ale parasimpaticoliticelor.  

10.Intoxicaţia acută şi cronică cu organofosforate. 11.Intoxicaţia acută cu atropină.12.Eliberatori de 
catecolamine şi simpaticomimetice speciale. 13.Efecte farmacodinamice ale betablocantelor la nivel 
cardiovascular şi metabolic. 14.Grupe de agenţi activi farmacologic cu acţiune la nivelul musculaturii 
netede vasculare. 15.Grupe de agenţi activi farmacologic cu acţiune la nivelul musculaturii netede 

bronşice.  16.Grupe de agenţi activi farmacologic indicaţi în tulburările de metabolism lipidic. 

17.Grupe de agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul anginei pectorale. 18.Intoxicaţia cu 
digitalice.  

19.Supradozarea din tratamentul cu heparine. 20.Supradozarea din tratamentul cu anticoagulante 



orale.21.Grupe de agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul hipotensiunii arteriale, în 
tratamentul hipertensiuniii arteriale, în tratamentul insuficienţei cardiace. 22.Alegerea 
chimioterapicelor antibacteriene în funcţie de capacitatea de a traversa barierele fiziologice, în funcţie 
de boli asociate.23.Interacţiuni ale derivaţilor imidazolici (antifungici, antiparazitari). 24.Grupe de 
agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul glaucomului. 25.Grupe de agenţi activi farmacologic 
cu acţiune inhibitoare la nivelul musculaturii netede digestive. 26.Particularităţi farmacodinamice ale 
opiaceelor cu implicaţii în terapie. 27.Intoxicaţia acută şi adicţia la opiacee. 28.Particularităţi de 
administrare a grupului de medicamente anxiolitice – sedative – hipnotice în funcţie de afecţiunile 

asociate.29.Intoxicaţia acută şi adicţia la benzodiazepine. 30.Intoxicaţia acută şi adicţia la barbiturice. 

31.Particularităţi farmacocinetice şi farmacodinamice ale anticonvulsivantelor cu implicaţii în terapie.  

32.Intoxicaţia acută cu metanol. 33.Intoxicaţia acută şi cronică cu etanol. 34.Indicaţii, efecte adverse 
şi contraindicaţii ale diferitelor tipuri de neuroleptice şi de antidepresive. 35.Implicaţii terapeutice ale 
mecanismelor de acţiune ale miorelaxantelor.36.Implicaţii terapeutice ale mecanismelor de acţiune 
ale antiparkinsonienelor. 37.Particularităţi de administrare a antiinflamatoarelor nesteroidiene în 
funcţie de afecţiunile asociate. 38.Intoxicaţia acută cu Acid acetilsalicilic. 39.Intoxicaţia acută cu 
Acetaminofen. 40.Doze suprafiziologice de glucocorticoizi – indicaţii, efecte adverse, 

contraindicaţii.41.Grupe de agenţi farmacologic activi care influenţează metabolismul glucidic. 

42.Efecte adverse ale contraceptivelor orale. 

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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Președinte:Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban 

Membrii:Prof. Dr. Radu Iliescu  

Prof. Dr. Cristina Mihaela Ghiciuc  

Conf. Dr. Elena Albu   

Conf. Dr. Liliana Mititelu - Tarțău 

Membrii supleanți: Conf. Dr. Bogdan Ionel Tamba  

Șef Lucr. Dr. Magdalena Cuciureanu  

Secretar: Asist. Dr. Irina Cernescu 
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Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Ştiinţe morfo – funcţionale II. 

Poziția în statul de 

funcții 

24 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Farmacologie. Farmacologie clinică și altgeziologie (Farmacologie - algeziologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 24, Farmacologie. Farmacologie clinică și altgeziologie (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 

3709 lei 

Calendarul 
concursului 

 

Data publicării anunţului 
în Ziarul de Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 28.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 11.00 

Locul susținerii prelegerii Sala LP 1, Disciplina Farmacologie 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-28 2020-01-30 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
Început Sfârșit 



2020-01-30 2020-02-01 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-02-03 2020-02-05 
 

Tematica probelor de 
concurs 

Tematica proba scrisa 

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 12.Tonice cardiace 13.Antiaritmice 14.Influenţarea 
farmacologică a metabolismului 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.Agenți farmacologici 
utilizați în afecţiunile gastro-intestinale20.Chimioterapice antibacteriene21.Chimioterapice 
antituberculoase 22.Chimioterapice antivirale. Chimioterapice antifungice. Chimioterapice 
antiparazitare 23.Opiacee 24.Anxiolitice – sedative – hipnotice 25.Anestezice locale şi anestezice 
generale 26.Anticonvulsivante 27.Neuroleptice, terapia cu litiu şi alte medicamente folosite în 
tratamentul tulburărilor afective bipolare  28.Antidepresive, psihoanaleptice, analeptice respiratorii, 
psihotonice 29.Euforizante şi psihotomimetice 30.Miorelaxante 31.Agenţi activi farmacologic indicaţi 

în tratamentul bolii Parkinson 32.Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene  

33.Antireumatismale modificatoare ale bolii, imunomodulatoare cu indicaţii în afecţiunile 
reumatismale, agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul gutei  34.Analogi şi antagonişti ai 
hormonilor hipotalamici şi hipofizari. 35.Analogi şi antagonişti ai hormonilor glucocorticoizi şi 
mineralocorticoizi 36.Hormonii tiroidieni şi antitiroidienele de sinteză  37.Influenţarea farmacologică a 
homeostaziei fosfocalcice 38.Hormonii pancreatici şi antidiabeticele orale 39.Hormonii sexuali – 

analogi şi antagonişti 40.Contracepţia hormonală. 

Bibliografie 

1.Brunton LL et al. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition. 

New York: McGraw-Hill, 2011. 

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

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

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

Science. New York: McGraw-Hill, 2012.  

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

6.Liliana Mititelu-Tarţău, Cătălina Elena Lupuşoru. Farmacologia efectelor adverse şi toxice, Ed. 

Junimea, Iaşi, 2015. 

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

Churchill Livingstone, 2015. 

8.Golan D.E. Principles of pharmacology – The pathophysiologic basis of drug therapy,  3rd editions, 

Wolters Kluwer, Lippincott Williams Wilkins, 2012 

Tematica proba practica 

1.Metode de evaluare a toxicității acute a unui medicament.2.Metode de evaluare a toxicității cronice 

a unui medicament.3.Legislația și etica experimentelor pe animale de laborator. 

4.Redactare de reţete magistrale, oficinale şi tipizate.5.Interacţiuni de tip 
farmacocinetic.6.Interacţiuni de tip farmacodinamic.7.Reacţii adverse şi toxice ale medicamentelor. 
Farmacovigilența.8.Reguli generale de tratament în intoxicaţii.9.Efecte farmacodinamice ale 
parasimpaticoliticelor. 10.Intoxicaţia acută şi cronică cu organofosforate. 11.Intoxicaţia acută cu 
atropină.12.Eliberatori de catecolamine şi simpaticomimetice speciale. 13.Efecte farmacodinamice ale 
betablocantelor la nivel cardiovascular şi metabolic. 14.Grupe de agenţi activi farmacologic cu acţiune 
la nivelul musculaturii netede vasculare. 15.Grupe de agenţi activi farmacologic cu acţiune la nivelul 
musculaturii netede bronşice. 16.Grupe de agenţi activi farmacologic indicaţi în tulburările de 
metabolism lipidic.17.Grupe de agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul anginei pectorale. 
18.Intoxicaţia cu digitalice. 19.Supradozarea din tratamentul cu heparine. 20.Supradozarea din 
tratamentul cu anticoagulante orale.21.Grupe de agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul 
hipotensiunii arteriale, în tratamentul hipertensiuniii arteriale, în tratamentul insuficienţei cardiace. 
22.Alegerea chimioterapicelor antibacteriene în funcţie de capacitatea de a traversa barierele 



fiziologice, în funcţie de boli asociate.23.Interacţiuni ale derivaţilor imidazolici (antifungici, 
antiparazitari). 24.Grupe de agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul glaucomului. 25.Grupe 
de agenţi activi farmacologic cu acţiune inhibitoare la nivelul musculaturii netede digestive. 
26.Particularităţi farmacodinamice ale opiaceelor cu implicaţii în terapie. 27.Intoxicaţia acută şi adicţia 
la opiacee. 28.Particularităţi de administrare a grupului de medicamente anxiolitice – sedative – 
hipnotice în funcţie de afecţiunile asociate.29.Intoxicaţia acută şi adicţia la benzodiazepine. 

30.Intoxicaţia acută şi adicţia la barbiturice. 

31.Particularităţi farmacocinetice şi farmacodinamice ale anticonvulsivantelor cu implicaţii în terapie.  

32.Intoxicaţia acută cu metanol. 33.Intoxicaţia acută şi cronică cu etanol. 34.Indicaţii, efecte adverse 
şi contraindicaţii ale diferitelor tipuri de neuroleptice şi de antidepresive. 35.Implicaţii terapeutice ale 
mecanismelor de acţiune ale miorelaxantelor.36.Implicaţii terapeutice ale mecanismelor de acţiune 
ale antiparkinsonienelor. 37.Particularităţi de administrare a antiinflamatoarelor nesteroidiene în 
funcţie de afecţiunile asociate. 38.Intoxicaţia acută cu Acid acetilsalicilic. 39.Intoxicaţia acută cu 
Acetaminofen. 40.Doze suprafiziologice de glucocorticoizi – indicaţii, efecte adverse, 

contraindicaţii.41.Grupe de agenţi farmacologic activi care influenţează metabolismul glucidic. 

42.Efecte adverse ale contraceptivelor orale. 

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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Președinte:Președinte:Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban 

Membrii:Prof. Dr. Radu Iliescu  

Prof. Dr. Cristina Mihaela Ghiciuc  

Conf. Dr. Elena Albu   

Conf. Dr. Liliana Mititelu - Tarțău 

Membrii supleanți: Conf. Dr. Bogdan Ionel Tamba  

Șef Lucr. Dr. Magdalena Cuciureanu  

Secretar: Asist. Dr. Irina Cernescu 
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Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Fiziologie (Fiziologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 38, Fiziologie (Fiziologie) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 31.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 8.00 

Locul susținerii prelegerii sala Lp Fiziologie 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-31 2020-02-02 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
Început Sfârșit 

2020-02-02 2020-02-03 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 



2020-02-03 2020-02-05 
 

Tematica probelor de 
concurs 

Organizarea structurala si functionala a materiei vii de la molecule la organism : 

 Nivele de organizare  ale materiei vii; Proprietatile fundamentale ale materiei vii si sistemele 

functionale; Principii de integrare functionala ( mecanisme de reglare, sinergii fiziologice,  concepte 

privind semnalizarea si controlul in fiziologie) 

Fiziologie celulara generala :Modalitati de semnalizare inter- si intracelulara; Mecanisme de transport 

transmembranar; Procese celulare secretorii 

Fiziologie celulara speciala ( I ): Fiziologia neuronului: excitabilitatea si conductibilitatea neuronului; 

Transmiterea sinaptica 

Fiziologia celulara speciala (II):Modalitati de raspuns postsinapticș Neuromediatori 

Fiziologia miocitului( excitabilitate, contractilitate, elasticitate): 

Particularitati functionale ale celulei musculare striate si netede 

Mediul intern: Compartimente hidro-electrolitice din organism; Echilibrul hidro-electrolitic (aport, 

distributie, eliminare de apa si electroliti) 

Fiziologia sangelui (I) :Proprietatile fizico-chimice ale sangelui;Functiile sangelui;Plasma sanguina 

Fiziologia sangelui (II) :Fiziologia eritrocitelor 

Fiziologia sangelui (III) :Fiziologia leucocitelor si trombocitelor;Hemostaza fiziologica 

Fiziologia excretiei(I) :Functiile rinichiului;Particularitati morfo-functionale ale rinichiului;Hemodinamica 

renala 

Mecanisme de formare a urinii :Rolul rinichiului in memtinerea echilibrului acido-bazic 

Reglarea functiei renale:Functia endocrina a rinichiului 

Fiziologia cailor de excretie a  urinii:Functia de excretie a pielii 

Fiziologia cardiovasculara:Notiuni de hemodinamica 

Fiziologia miocardului: Metabolismul inimii; Proprietatile fundamentale ale muschiului cardiac; Revolutia 

cardiac; Manifestari mecanice ale revolutiei cardiace; Manifestari electrice ale revolutiei cardiace; Debit 

cardiac; Lucrul mecanic al inimii ; Reglarea activitatii cardiace 

Fiziologia circulatiei arteriale: Particularitati morfologice si functionale ale sistemului arterial; Presiunea 

arterial; Puls arterial; Puls volumetric 

Fiziologia circulatiei venoase: Particularitati morfologice si functionale ale capilarelor sanguine; 

Hemodinamica capilara;Schimburi  transcapilare; Reglarea circulatiei capilare 

Fiziologia circulatiei limfatice 

- Particularitati morfologice si functionale ale sistemului limfatic 

- Rolul circulatiei limfatice 

Reglarea  hemodonamicii 

Fiziologia respiratiei : 

Particularitati morfologice si functionale ale sistemului toraco- pulmonar;Hemodinamica circulatiei 

pulmonare ;Ventilatia pulmonara;Hemostaza pulmonara;Etapa sanguina a respiratiei;Respiratia 

tisulara;Explorarea  ventilatiei ,perfuziei si difuziei pulmonare;Functii respiratorii ale plamanului;Reglarea 

respiratiei 

Fiziologia digestiei:Particularitati morfologice si functionale ale aparatului digestive;Fenomene mecanice 

si fizice in cursul digestiei;Transformari chimice ale alimentelor in cursul digestiei;Reglarea proceselor 

digestive;Absorbtia principiilor alimentare;Fiziologia hepatica 

Fiziologia glandelor endocrine:Particularitati morfo-functionale ale glandelor endocrine 

Notiunea de hormone , sinteza, transportul, mecanismele de actiune ale hormonilor 

Mecanisme de reglare  a secretiei hormonale;Particularitati morfologice  si functionale ale traductorilor 

neuroendocrine;Fiziologia adenohipofizei;Fiziologia neurohipofizei 

Fiziologia glandei tiroidei;Fiziologia glandelor paratiroide ;Fiziologia corticosuprarenalei 

Fiziologia medulosuprarenalei;Fiziologia gonadelor;Fiziologia pancreasului endocrin 

Fiziologia glandei epifize;Fiziologia timusului endocrin 

Fiziologia sistemului nervos central:Organizarea morfo-functionala a SNC;Functia de centru reflex a 

maduvei spinari ;Functia de centru reflex abulbului rahidian; Functia de centru reflex a 

mezencefalului;Fiziologia diencefalului;Fiziologia formatiei reticulate 

Fiziologia sistemelor aferente:Fiziologia mecanoreceptorilor;Fiziologia receptorului visual;Fiziologia 

receptorului auditiv;Fiziologia receptorului vestibular;Fiziologia receptorului olfactiv;Fiziologia 

receptorului gustative;Fiziologia cailor de conducere;Fiziologia ariilor corticale somatosenzoriale 

Fiziologia sistemelor eferente:Fiziologia sistemului piramidal 

- Fiziologia sistemului extrapiramidal 

BIBLIOGRAFIE 

1. Fiziologie umana - I. Haulica, editiile 1997, 2007 



2.  Fiziologie umana - Celula si mediul intern - Dragomir Nicolae Serban, Ionela Lacramioara Serban, 

Walther Bild. Editura Pim, 2008 

3.  Fiziologie umana - Functii vegetative - Ionela Lacramioara Serban, Walther Bild, Dragomir Nicolae 

Serban. Editura Pim, 2008 

4. Fiziologie - A. Guyton, editiile in limbile romana. 

5. Fiziologie umana – Glande endocrine - Ionela Lacramioara Serban, Dragomir Nicolae Serban. 

Editura Pim, 2013 

6. Slatineanu SM, Dumitriu IL, Vata LG, Cojocaru E, Gurzu B: Principles and methods for practical 

lessons of physiology, 1st ed. Iasi, Gr T Popa, 2012 

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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Presedinte :Șef lucr. dr. Cristian Stătescu 

Membri :  Prof. Dr. Ionela Lacramioara Serban 

Prof. Dr. Radu Iliescu 

Șef Lucr. Dr. Minela Maranduca 

Șef Lucr. Dr. Loredana Hurjui 

Membri supleanti :  Șef Lucr. Dr. Bogdan Stana 

Șef Lucr. Cristina Oprisa 

Secretar:  Asist. Dr. Raluca Jipu 

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Medicale I 



Poziția în statul de 
funcții 

31 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Semiologie medicală (Semiologia aparatului cardiovascular;Semiologia aparatului 
respirator;Semiologie generală) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 31, Semiologie medicală (Semiologia aparatului cardiovascular;Semiologia 
aparatului respirator;Semiologie generală) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii  

Ora susținerii prelegerii  

Locul susținerii prelegerii  

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-28 2020-01-30 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2020-01-30 2020-01-31 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-01-31 2020-02-04 
 

Tematica probelor de 
concurs 

1.Bronsitacronica. Emfizemulpulmonar. Bronhopneumopatiacronicaobstructiva 

2.Pneumoniile3.Astmul bronsic4.Abcesul pulmonar5.Cancerul bronhopulmonar 



6.Tuberculoza pulmonara a adultului (formeclinice, diagnostice, principii de tratament) 7.Pleureziile 

8.Sindroamele mediastinale 9.Alveolitefibrozante acute sicronice 

10.Insuficienta respiratorie11.Endocardita bacteriana subacuta12.Valvulopatii mitralesiaortice 

13.Tulburarile de ritm ale inimii14.Tulburarile de conducere ale inimii 15.Pericarditele16.Miocardite si 

cardiomiopatii17.Cardiopatia ischemica (Angina pectoralastabilasiinstabila, infarctulmiocardicacut)  

18.Edemul pulmonar acut cardiogensinoncardiogen 19.Socul cardiogen 

20.Moartea subita cardiac 21.Cordul pulmonar cronic 22.Insuficienta cardiaca congestive  

23.Tromboembolismul pulmonary 24.Hipertensiunea arterial esentiala si secundara 

25.Tromboflebitele 26.Bolile aortei si arterelor periferice 27.Glomerulonefrite acute, rapid 

progresivesicronice 28.Sindromul nefrotic 

29.Nefropatii insterstitiale acute sicronice 30.Litiazarenala. Infectiileurinare. Pielonefritele 

31.Insuficienta renal aacuta 32.Insuficienta renala cronica 33.Rinichiul de sarcina 

34.Esofagita de reflux. Hernia hiatala 35.Ulcerul gastric si duodenal  36.Cancerul gastric  

37.Suferintele stomacului operat 38.Colita ulceroasa si boala Crohn  39.Cancerulcolonului 

40.Cancerul rectal  41.Hepatitelevirale 42.Hepatitacronica 43.Cirozelehepatice 

44.Insuficienta hepatica si encefalopatia portal sistemica 

45.Litiazabiliara 46.Icterele 47.Pancreatite acute sicronice 48.Cancerul de pancreas  

49.Hemoragiile digestive superioare 50.Anemiileferiprive 51.Anemiile megaloblastice 

52.Anemiile hemolitice 53.Leucoza acuta 54.Leucoza limfatica cronica 

55.Sindromul mieloproliferativ (leucozamieloidacronica, policitemiavera, trombocitemiaesentiala, 

metaplaziamieloida cu mieloscleroza)  

56.Limfoamemaligne 57.Sindroame hemoragipare, de cauzatrombocitara, vascularasiprintulburari de 

coagulare 

58.Diabetul zaharat 59.Reumatismul articular acut 60.Poliartrita reumatoida 

61.Artritele seronegative, artriteleinfectioasesiprinmicrocristale 62.Artrozele 

63.Sciatica vertebrala 64.Colagenoze (lupus eritematos, sclerodermia, dermato-miozite, boalamixta 

de tesutconjunctiv 

65.Vasculitesistemice 66.Intoxicatia acuta barbiturica 67.Intoxicatiaacuta cu compusiorgano-fosforici 

68.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 

BIBLIOGRAFIE  

1.Terapeuticamedicala, ed. a III-a – G. Ungureanu, A. Covic, Ed. Polirom, 2016. 

2.Tulburarifunctionale 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. AcademieiRomane 2017. 

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

7.Semiologiemedicalagenerala - F. Mitu. Ed “Gr.T. Popa” U.M.F. Iasi 2009. 

8.Actualitati in semiologiarespiratoriesicardiovasculara - F. Mitu, Ed “Gr.T. Popa” U.M.F. Iasi 2011. 

9.Semiologiemedicala. Aparatul renal, digestivsisistemul 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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Presedinte : Prof. univ. dr. Florin Mitu  

Membri: Conf. univ. dr. Maria-Magdalena Leon-Constantin  

Sef lucr. dr. Clementina Cojocaru  

Sef lucr. dr.Mihai  Roca  

Sef lucr. dr.  Robert Negru 

Membri supleanti:Sef lucr. dr. Maura Felea  

Asist. dr. Radu  Gavril  

Secretar:Asist. Dr.Alexandra  Jitaru 

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Medicale III 

Poziția în statul de 

funcții 

12 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Medicină legală (Legislație sanitară și responsabilitate medicală; Medicină legală) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 12, Medicină legală (Legislație sanitară și responsabilitate medicală; 
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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 28.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 11.00 

Locul susținerii prelegerii IML Iași 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-28 2020-01-30 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2020-01-30 2020-01-31 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-01-31 2020-02-04 
 

Tematica probelor de 
concurs 

1. Tanatologie medico-legală 

2. Reacţiile vitale 

3. Moartea subită la adult şi la copil 

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. Traumatismelor vaselor şi nervilor 

10. Accidentele de circulaţie (rutiere, feroviare) 

11. Căderea- problematică medico-legală 

Leziunile și moartea prin arme de foc 

12. Asfixiile mecanice 

13. Leziunile și moartea prin agenţi 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. Uciderea nou-născutului de către mamă (pruncuciderea)- problemele expertizei medico-legale 

20. Violul 

 

BIBLIOGRAFIE 

1.Beliș V.,Tratat de Medicină Legală, 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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Președinte:Prof. dr. Laura Gheucă Solovăstru 

Membri:Prof. dr. Beatrice Gabriela Ioan 

Prof. dr. Diana Bulgaru Iliescu 

Conf. dr. Anton Knieling 

Șef lucr. dr. Simona Damian 

Membri supleanți:Conf. Dr. Raluca Bălan 

Conf. Dr. Romeo Dobrin 

Secretar:Asist. Drd. Bianca Hanganu 

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Medicale III 



Poziția în statul de 
funcții 

19 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Psihiatrie (Dietoterapie în boli psihiatrice; Psihiatrie;Psihiatrie și psihiatrie pediatrică; Sănătate 
mintală și psihiatrie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 19, Psihiatrie (Dietoterapie în boli psihiatrice; Psihiatrie;Psihiatrie și 
psihiatrie pediatrică; Sănătate mintală și psihiatrie) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 28.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 11.00 

Locul susținerii prelegerii Institutul de Psihiatrie Socola Iași 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-28 2020-01-30 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2020-01-30 2020-01-31 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-01-31 2020-02-04 
 

Tematica probelor de 
concurs 

Psihiatria copilului și a adolescentului 

Introducere în psihiatrie 



 -Psihiatria- obiectul și limitele sale ca disciplină medicală, definiție, istoric și epistemologie. 

- Etiopatogenia tulburărilor și bolilor psihice. Principalele curente și opinii în psihiatria contemporană. 
Semnificația relațiilor epidemiologice în asistența psihiatrică. Psihiatria socială și organizarea 

asistenței psihiatrice. Dezvoltarea psihiatriei în Romania.  

Elemente de semiologie psihiatrică 

Date generale despre comportament și aspectele sale psihopatologice. Ontogeneza 
comportamentului. Orientări generale privind examinarea bolnavului psihic. Semiologia funcțiilor de 
cunoaștere (senzația, percepția, atenția, memoria, imaginația, gândirea, limbajul). Semiologia stărilor 
motivational-afective (motivația, instinctele, emoțiile, dispoziția, sentimentele, pasiunile). Semiologia 

voinței și activității. Semiologia comportamentului relațional (temperament, caracter, personalitate) 

Explorări paraclinice în psihiatrie. Clasificarea tulburărilor psihice 

Clasificarea clinico-nosologica a bolilor psihice (Kraepelin). Criteriile de clasificare O.M.S. (I.C.D.-10). 
Criteriile de clasificare ale Asociației Americane de Psihiatrie (D.S.M. –IV TR). Anexele diagnostice 

D.S.M . 

Diagnosticul tulburărilor psihice, diagnosticul personalității, Tulburări somatice asociate, Factori 
psihotraumatizanți. Nivelul funcționării sociale din ultimele 12 luni. Analiza comparativă D.S.M./ 

I.C.D. 

Tulburările Psihice Organice 

Demențele. Demența în boala Alzheimer. Demența Vasculară. Demența mixtă. Demențele 
degenerative (boala Pick, Creutzfeldt-Jakob, Huntington, Parkinson). Demențele de etiologie 
infecțioasă (PGP,HIV). Demențele în alte boli somatice (epilepsie, Lupus eritematos diseminat, 
scleroza in placi, hipotiroidism, intoxicații, carențe vitaminice). Sindromul amnestic organic (Sdr. 
Korsakov). Delirium( Delirul acut). Halucinoza organică. Tulburarea afectivă organică. Tulburarea 
cognitivă (deteriorativa) organică. Tulburarea organică a personalității. Sindrom postencefalitic. 
Sindrom postcomoțional- tulburări psihice primare și secundare datorate TCC. Epilepsia post-

traumatică.  

Tulburări psihice datorate substanțelor psihoactive 

Tulburări psihice datorate consumului de alcool. Termenul de alcoolism cronic în viziune psihiatrică. 
Evoluția conceptului de alcoolism cronic.  Intoxicația acută. Utilizarea nocivă pentru sanatate. 
Sindromul de dependență. Starea de sevraj (predelirium tremens). Sevraj cu delirium ( Delirium 

tremens). Tulburarea psihotică. Sindrom amnestic (psihipolinevrita Korsakov).  

Conceptul de drogodependență și toxicomanie – aspecte istorice, evoluție în terminologie, teorii 
psihologice, sociale, biologice privind etiopatogenia drogodependențelor. Tulburări psihice datorate 
folosirii derivaților de opiu. Tulburări psihice datorate folosirii derivaților de canabis. Tulburări psihice 
datorate folosirii de sedative și hipnotice. Tulburări psihice datorate folosirii cocainei. Tulburări psihice 
datorate folosirii substanțelor stimulente (amfetamine) Tulburări psihice datorate folosirii substanțelor 

halucinogene. Tulburări psihice datorate folosirii solvenților volatili. 

Schizofrenia, tulburările schizotipale și delirante 

Schizofrenia. Schizofrenia paranoidă, hebefrenică, catatonică, nediferentiată, depresia 
postschizofrenică, schizofrenia reziduală. Tulburarea schizotipală. Tulburări delirante cronice 

(paranoia, parafrenia) Tulburări psihotice acute și tranzitorii 

- polimorfă cu simptome de schizofrenie 

- polimorfă fără simptome de schizofrenie 

- Tulburarea psihotică acută schizofreniformă 

Tulburarea delirant indusă 

Tulburările schizo-afective 

- Tip maniacal 

- Tip depresiv 

- Tip mixt 

Tulburările afective 

Episodul maniacal, hipomania, mania fără/cu simptome psihotice.  

Episodul depresiv, usor, mediu, sever fără/cu simptome psihotice. 

Tulburarea afectivă bipolară.  

Tulburarea depresivă recurentă. 

Tulburări nevrotice legate de stres și somatoforme 

Conceptul de nevroză- aspecte istorice, definire actuală, polemici în prezent asupra terminologiei. 

Nevroza astenică (neurastenia), nevroza obsesivo-fobică (psihastenia), nevroza isterică (isteria), 



nevrozele mixte (motorii) 

Tulburări fobic anxioase: 

-Agorafobia 

-Fobia socială 

-Fobii specifice 

-Tulburarea de panică 

-Tulburarea mixtă anxioasă și depresivă 

-Tulburarea anxioasă generalizată 

Tulburarea obsesiv-compulsivă. 

Reacții la stres sever: 

-reacția acută la stres 

-Tulburarea post-traumatică de stres 

-Tulburarea de adaptare 

Tulburările disociative (de conversie): Amnezie disociativă, fuga disociativă, stupor disociativ, 

tulburări de transă și posesiune, convulsii disociative, abolire senzorială 

Tulburări somatoforme: Tulburări de somatizare, tulburare hipocondriacă, disfuncție neurovegetativă 

somatoformă, tulburare somatoformă dureroasă specifică 

Sindromul de depersonalizare-derealizare 

Tulburări ale instinctului alimentar 

Anorexia nervoasă, Bulimia nervoasă ,Hiperfagia asociată cu alte tulburări psihologice, Voma asociată 

cu alte tulburări psihologice 

Tulburări de somn neorganice 

Insomnie, Hipersomnie, Pavor Nocturn, Coșmaruri, Somnambulism 

Disfunțiile sexuale neorganice 

Absența sau pierderea dorinței sexuale, aversiune sexuală, insuficiența răspunsului sexual, Vaginism 

neorganic, Dispareunia, Disfuncție orgasmică, Ejaculare precoce, Activitate sexuală excesivă 

Tulburări psihice asociate perioadei puerperale 

Tulburari psihice severe, Tulburări psihice minore 

Tulburări de personalitate 

Tip Paranoiac, Tip Schizoid, Tip Dissocial, Tip Instabil-Emoțional, Tip Histrionic, Tip Anacast, Tip 
Anxios (evitant), Tip dependent 

Tulburări ale obișnuințelor și impulsurilor 

Joc patologic, Piromanie, Cleptomanie, Tricotilomanie 

Tulburări ale preferințelor sexuale 

Fetishism, Travestitism, Exhibiționism, Voyeurism, Pedofilie, Sado-masochism 

Întârziere în dezoltarea mintală 

Ușoară, Medie, Severă, Profundă 

Noțiuni de pedopsihiatrie 

Dezvoltarea psihică normală a copilului, Particularități etiopatogenice și terapeutice în asistența 
psihiatrică a copilului, Examenul stării psihice la copil, Psihoterapia familiei, Clasificarea tulburărilor 
psihice la copil și adolescent, Tulburările emoționale, Autismul Infantil, Sindromul Hiperkinetic, 
Tulburările de conduită, Refuzul școlar, Abuzul fizic, emoțional și sexual asupra copilului, Probleme 
frecvente în copilărie (tulburările de alimentație, insomnia, crizele de manie), Întârzierea în 

dezvoltarea achizițiilor instrumentale (citire, scriere, calcul aritmetic, coordonare motorie) 

Noțiuni de psihofarmacologie 

Medicația anxiolitică, medicația hipnotică, medicația neuroleptică (antipsihotică), medicația 

antidepresivă, medicația normotimizantă, medicația nooanaleptică 

Principii terapeutice, efecte secundare, riscuri ale terapiei psihotrope 

Noțiuni generale de psihoterapie 

Psihoterapia de scurtă durată, psihoterapia de grup, psihoterapia individuală, artterapia, meloterapia, 

ergoterapia, terapia ocupațională. 

Urgențele psihiatrice 

Diagnostic, tratament, asistență dupa episodul acut. Suicidul și parasuicidul. Bufeul de agitație 



psihomotorie. 

Asistența comunitară a bolnavului psihic 

Organizarea rețelei de psihiatrie. Rolul asistenței ambulatorii. Echipa comunitară: psihiatru, psiholog, 

asistent social. Casele protejate. Instituțiile pentru asistență de lungă durată. 

Etica psihiatrică 

Paternalism. Autonomie. Competența. Consimțământul informat. Internarea obligatorie în spitalul de 

psihiatrie. 

Principiile expertizei medico-legale psihiatrice 

Discernământul și relația cu tulburarea psihică. Comisia de expertiză medico-legală psihiatrică. 

Normele în legislația actuală referitoare la psihiatria judiciară. 

Evaluarea capacității de muncă a bolnavului psihic 

Principiile expertizei capacității de muncă. Gradele de invaliditate. Inserția socială a pacientului psihic. 

Calitatea vieții bolnavului psihic 
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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 U.M.F. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 



transmite dosarul de 
concurs 

Comisie Președinte:Șef lucr. dr.Simona Gavrilescu 

Membri:Prof.Univ.Dr. Cristinel Ștefănescu 

Conf.Univ.Dr.Romeo-Petru Dobrin 

Asist.Univ.Dr.Gabriela Chele 

Asist.Univ.Dr.Adrian Cantemir 

Membri Supleanți:Șef Lucr. dr.Alexandra Boloș 

Asist.Univ.Dr.Ana-Caterina Cristofor  

Secretar:Asist.Univ.Dr. Elena-Rodica Popescu 

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Medicale III 

Poziția în statul de 
funcții 

9 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Dermatologie - venerologie ( Dermatologie;Îngrijiri calificate în dermatologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 9, Dermatologie - venerologie (Dermatologie;Îngrijiri calificate în 
dermatologie) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 27.01.2020 



Ora susținerii prelegerii 09.30 

Locul susținerii prelegerii Clinica Dermatologică, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf Spiridon Iași 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-27 2020-01-29 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
Început Sfârșit 

2020-01-29 2020-01-30 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-01-30 2020-02-03 
 

Tematica probelor de 

concurs 

1.Structura si functiile pielii - Anatomia, Histologia, Vascularizaţia, Inervaţia și Fiziologia pielii 

2.Leziuni elementare cutaneo-mucoase: prin modificare de culoare, solide, cu conţinut lichid, prin 

soluţii de continuitate, deşeuri şi sechele cutanate 

3.Infectii cutanate virale - produse de herpesvirusuri, de virusul papilomului uman și de poxviridae: 

etiologie, aspecte clinice, complicaţii, tratamentul şi măsuri de profilaxie 

4.Infectii cutanate bacteriene -stafilococii și streptococii cutanate și eritrasma: etiologie, aspecte 

clinice, diagnostic de laborator, tratament, profilaxie 

5.Infectii cutanate fungice - Tinea corporis şi cruris, Epidermofiţia extremităţilor (tinea pedis şi 
manum), Onicomicoze dermatofitice, Pitiriazis versicolor: etiologie, aspecte clinice, diagnostic de 

laborator, tratament, profilaxie 

6.Pilomicoze- Tricofiţia uscată, Microsporia, Tricofiţia inflamatorie, Favusul: etiologie, aspecte clinice, 

diagnostic de laborator, tratament, profilaxie 

7.Parazitoze cutanate- Scabia și Pediculoza capului, corpului, pubiană: etiologie, epidemiologie, 
tablou clinic, forme clinice, complicaţii, diagnostic pozitiv, diagnostic diferenţial, tratament  şi 

profilaxie 

8.Urticaria şi angioedemul: etiopatogenie, aspecte clinice, tratament şi profilaxie 

9.Eczemele exogene și endogene, prurigourile, neurodermita, eczematidele, dishidrozisul și 

vasculitele alergice::etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic, tratament şi profilaxie 

10.Lupus eritematos etiopatogenie, aspecte clinice, sindromul biologic, tratament 

11.Dermatomiozita: etiopatogenie, aspecte clinice, sindrom biologic, tratament 

12.Sclerodermia sistemică și circumscrise: etiopatogenie, aspecte clinice, sindrom biologic, tratament 

13. Boli buloase autoimune – Pemfigusurile, Pemfigoidul bulos Lever, Dermatita polimorfă dureroasă: 

aspecte clinice, diagnostic de laborator, etiopatogenie, tratament 

14.Psoriazisul: aspecte clinice, diagnostic de laborator, etiopatogenie, tratament 

15. Lichen plan si eruptii lichenoide: aspecte clinice, diagnostic de laborator, etiopatogenie, tratament 

16.Acnee si eruptii acneiforme, Rozaceea: etiopatogenie, aspecte clinice, tratament şi profilaxie 

17.Carcinomul bazocelular: aspecte clinice şi histologice, tratament şi profilaxie 

18.Carcinomul scuamocelular: aspecte clinice şi histologice, tratament şi profilaxie 

19. Melanomul: aspecte clinice şi histologice, tratament şi profilaxie 

20. Sifilisul primar, secundar, terţiar, congenital: etiologie,  tablou clinic, diagnostic de laborator, 

diagnostic diferenţial, tratament 

21. Infectii transmisibile sexual - Infecţia gonococică la femei, fetiţe și  la bărbat: aspecte clinice, 

diagnostic de laborator, tratament, epidemiologia şi profilaxia maladiilor sexual-transmisibile 

Bibliografie 

1.Fitzpatrick’s Dermatology in general medicine, VIII Edition, 2012 

2.Rook’s Textbook of dermatology, VIII Edition, 2010 



3.Manual de Dermatologie și venerologie Plus – C Solovan, Elena Chiticariu, Ed Mitron Timisoara 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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Președinte:Șef lucr. dr.Simona Gavrilescu 

Membri: Prof dr. Laura Gheucă Solovăstru    

Prof dr. Anca Zbranca  

Șef lucr dr. Laura Stătescu  

Șef lucr dr. Dan Vâță      

Membri supleanti:Conf.dr. Tatiana Țăranu  

Prof dr. Daciana Elena Branisteanu 

Secretar:Asist univ dr. Alina Ioana Halip 

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Medicale III 

Poziția în statul de 
funcții 

4 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul Hematologie (Hematologie; Semiologia aparatului hematopoetic) 



de învățământ 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 4, Hematologie (Hematologie; Semiologia aparatului hematopoetic) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 28.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 10.00 

Locul susținerii prelegerii IRO Iași 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-28 2020-01-30 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2020-01-30 2020-01-31 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-01-31 2020-02-04 
 

Tematica probelor de 
concurs 

1. Anemia aplastica (1,3) 2. Anemiile hipocrome (1,3) 

3. Anemiile hemolitice autoimune (1,3) 

4. Anemiile megaloblastice (1,3)   5. Leucemia granulocitara cronica (1,2) 

6. Poliglobulia esentiala (1,2)  7. Trombocitemia esentiala si Fibroza medulara primitiva (1,2) 

8. Leucemiile acute limfoblastice (1,2) 

9. Leucemiile acute mieloblastice (1,2)  10. Leucemia limfatica cronica (1) 

11. Leucemia cu celule paroase (1,2)  12. Mielomul multiplu,  

13. Macroglobulinemia Waldenstrom (1,2)  14. Boala Hodgkin (1,2) 



15. Limfoamele maligne non-Hodgkin (1,2) 

16. Allo- si autotransplantul de maduva osoasa in bolile hematologice: principii si indicatii (1,2) 

17. Boli hemoragice de cauza trombocitara (1,2) 

18. Hemofiliile (1,2)  19. Sindromul coagularii intravasculare diseminate (1,2) 

20.  Purpura trombotica trombocitopenica (1,2) 

BIBLIOGRAFIE 

1. Wintrobe’s Clinical Hematology, 14th edition, 2014, Lippincott Williams & Wilkins 

2.C. Danaila, A.Dascalescu. Hematologie. Patologie neoplazica. Elemente de diagnostic si tratament, 

Iasi, 2011.    

3.L. Petrov, A Cucuianu, A. Bojan, L. Urian  - Hematologie clinică,  Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj 

Napoca,  2009 

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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Președinte:Conf. dr. Corina Cianga 

Membri: Prof. Dr. Lucian Miron  

Conf. Dr. Elena Albu  

Sef Lucr. Dr. Angela Dăscălescu  

Sef Lucr. Dr. Catalin Dănăilă 

Membrii Supleanti :Sef Lucr. Dr. Anca Munteanu 

Sef Lucr. Dr. Mihai Marinca 

Secretar :Asist. Dr. Teodora Alexa Stratulat 

 

 



Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. 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 

Chirurgie și ortopedie pediatrică (Chirurgie și ortopedie pediatrică ) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 9, Chirurgie și ortopedie pediatrică (Chirurgie și ortopedie pediatrică ) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 30.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 10.00 

Locul susținerii prelegerii Spitalul Sf. Maria, Etaj II, sala de activitati didactice 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-30 2020-02-01 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
Început Sfârșit 

2020-02-01 2020-02-02 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 



2020-02-03 2020-02-05 
 

Tematica probelor de 
concurs 

1. MENINGOENCEFALOCELUL (1, 3) 2. DESPICATURILE LABIOVELOPALATINE (1, 2, 3, 4) 3. 
ADENOPATII ACUTE SI CRONICE ALE GATULUI (1, 2) 4. FISTULE SI CHISTE CONGENITALE ALE 
GATULUI (1, 2, 3, 4) 5. LIMFANGIOAMELE GATULUI, FETEI SI CU ALTE LOCALIZARI (1, 2, 4) 6. 
HEMANGIOAMELE GATULUI, FETEI SI CU ALTE LOCALIZARI (1, 2) 7.TORTICOLISUL MUSCULAR 
CONGENITAL (1) 8. MALFORMATIILE BRONHOPULMONARE (1, 2, 3) 9. CHISTUL HIDATIC PULMONAR 
(1, 2, 3) 10. SUPURATIILE PLEURO-PULMONARE (1, 3) 11. PERICARDITELE CHIRURGICALE (1, 3) 12. 
INFECTIILE MEDIASTINALE (1, 2, 3) 13. ARSURILE SI STENOZELE CICATRICIALE ALE ESOFAGULUI 
(1, 3) 14. HERNIILE DIAFRAGMATICE CONGENITALE (1, 2, 3) 15. TUMORILE MEDIASTINALE SI 
PLEUROPULMONARE (1, 2, 3) 16. MALFORMATIILE ESOFAGULUI (1, 2, 3) 17. CARDIOSPASMUL (2, 3) 
18. STENOZA HIPERTROFICA DE PILOR (1, 2, 3, 4) 19.MALFORMATIILE DUODENULUI, INTESTINULUI 
SUBTIRE SI ALE COLONULUI (1, 2, 3, 4) 20. ANOMALIILE DE ROTATIE SI ACOLARE ALE 
INTESTINULUI (1, 2, 3, 4) 21. PATOLOGIA DIVERTICULULUI MECKEL (1, 2, 3, 4) 22. INVAGINATIA 
INTESTINALA (1, 2, 3, 4) 23. APENDICITA ACUTA (1, 2, 3, 4) 24. PERITONITELE ACUTE (1, 2, 3, 4) 
25. PERITONITA SI ILEUSUL MECONIAL (1, 2, 3) 26. CORPII STRAINI AI TUBULUI DIGESTIV (1, 2, 3) 
27. MEGACOLONUL CONGENITAL (1, 2, 3) 28. MALFORMATIILE ANORECTALE (1, 2, 3) 29. 
DUPLICATIILE DIGESTIVE (1, 2, 3, 4) 30. CONSTIPATIA SI ENCOPREZISUL (1, 2, 3) 31. HEMORAGII 
DIGESTIVE SUPERIOARE. HIPERTENSIUNEA PORTALA (1, 2, 3, 4) 32. HEMORAGII DIGESTIVE 
INFERIOARE (1, 2, 3, 4) 33.CHISTUL HIDATIC HEPATIC (1, 2, 3) 34. ICTERELE NEONATALE DE 
CAUZA CHIRURGICALA (1, 2, 3, 4) 35. RUPTURILE TRAUMATICE ALE ORGANELOR CAVITARE 
ABDOMINALE (1, 2, 3) 36.RUPTURILE TRAUMATICE ALE ORGANELOR PARENCHIMATOASE 
ABDOMINALE (1, 2, 3) 37. TUMORI ABDOMINALE INTRA SI RETROPERITONEALE (1, 2, 3) 38. 
OMFALOCEL SI GASTROSCHIZIS (1, 2, 3, 4) 39. PATOLOGIA REGIUNII OMBILICALE (1, 2, 3, 4) 40. 
PATOLOGIA CANALULUI PERITONEO-VAGINAL (1, 2, 3, 4) 41. PROLAPS-UL ANORECTAL (1, 2, 3, 4) 
42. POLIPUL RECTAL SI POLIPOZA RECTOCOLICA (1, 2, 3, 4) 43. MALFORMATIILE APARATULUI 
URINAR SUPERIOR (1, 2, 3, 4) 44. MEGAURETERUL SI REFLUXUL VEZICOURETERAL (1, 2, 3) 45. 
EXTROFIA DE VEZICA (1, 2, 3) 46. VALVELE CONGENITALE ALE URETREI POSTERIOARE (1, 2, 3) 47. 
LITIAZA URINARA (1, 2, 3) 48. TUMORILE RENALE (1, 2, 3) 49. RUPTURILE DE RINICHI (1, 2, 3) 50. 
RUPTURILE DE URETRA (1, 2, 3) 51. EPISPADIAS (1, 2, 3) 52. HIPOSPADIAS (1, 2, 3) 53. 
INTERSEXUALITATEA (1, 2, 3) 54. TESTICULUL NECOBORAT (1, 2, 3, 4) 55. SINDROMUL SCROTAL 
ACUT (1, 2, 3, 4) 56. TORSIUNILE DE ANEXA (1, 2, 3, 4) 57. FIMOZA SI PARAFIMOZA (1, 2, 3, 4) 58. 
IMPERFORATIA DE HIMEN SI ATREZIA DE VAGIN (1, 2, 3) 59. TUMORILE ORGANELOR GENITALE (1, 
2, 3) 60. VARICOCELUL (1, 2, 3) 61. ENUREZIS SI INCONTINENTA URINARA (1, 2, 3) 62. CELULITA 
NECROZANTA A NOU-NASCUTULUI (1, 2, 3) 63. MIELOMENINGOCELUL (SPINA BIFIDA) (1, 2, 3, 4) 
64. TERAATOMUL SACROCOCCIGIAN (1, 2, 3, 4) 65. TRAUMATISMELE TORACELUI (1, 2, 3, 4) 66. 

TRAUMATISMELE CRANIENE (1, 2, 3, 4)  

 

BIBLIOGRAFIE 1. ZAMFIR T., BÂSCĂ I., JIANU M. - CHIRURGIE VISCERALĂ, UROLOGIE ŞI 
ORTOPEDIE PEDIATRICĂ, ED. ŞTIINŢIFICĂ, BUC., 1996 2. ASHCRAFT K. HOLDER J. - PEDIATRIC 
SURGERY DEC., ED. SAUNDERS, 1993 3. O'NEILL J. Ş.A. - PEDIATRIC SURGERY, 5TH ED., MOSBY, 

1998 4. PELLERIN D. - TECHNIQUES DE CHIRUGIE PEDIATRIQUE, MASSON, PARIS, 1978 

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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Președinte:Prof. dr. Eusebiu Vlad Gorduza 

Membri: Şef Lucr. Dr. Simona Gavrilescu 

Şef Lucr. Dr. Bogdan Savu 

Asist. Dr. Elena Hanganu 

Asist. Dr. Elena Ţarcă 

Membri supleanţi: Şef Lucr. Dr. Nicolai Nistor 

Asist. Dr. Adriana Mocanu 

Secretar:Sef lucr.. Dr. Ileana Ioniuc 

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Chirurgie II 

Poziția în statul de 

funcții 

13 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Ortopedie - traumatologie ( Îngrijiri calificate în ortopedie și traumatologie; Ortopedie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 13, Ortopedie - traumatologie (Îngrijiri calificate în ortopedie și 
traumatologie; Ortopedie) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 



Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 31.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 9.00 

Locul susținerii prelegerii Amf. Ortopedie “Sf. Spiridon” 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-31 2020-02-02 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2020-02-02 2020-02-03 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-02-03 2020-02-05 
 

Tematica probelor de 
concurs 

1.Osteoartrita bacilara 2.Clasificarea osteomielitelor 

3.Etape de evolutie a osteomielitei acute a adolescentului: semne clinice 

4.Tratamentul osteomielitei acute a adolescentului 

5.Osteomielita acuta a adultului 6.Osteomielita cronica: clasificare 7.Diagnosticul, tratamentul 

osteomielitei cronice 

8.Osteita cronica postraumatica 9.Tumorile osoase: clasificare (histopatologica) 

10.Indicatiile imagisticii speciale in diagnosticul si urmarirea tumorilor osoase 11.Chistul osos esential 

12.Osteocondromul  13.Encondromul 14.Tumora cu mieloplaxe 15.Displazia fibroasa  
16.Osteosarcomul 17.Condrosarcomul 18.Sarcomul Ewing 19.Tratamentul tumorilor osoase benigne 

20.Tratamentul tumorilor osoase maligne 

21.Clasificarea artropatiilor 22.Coxartroza: semne clinice 23.Gonartroza: semne clinice 

24.Tratamentul coxartrozei in functie de severitate 

25.Tratamentul gonartrozei in functie de severitate 26.Descriere radiologica a coxartrozei primitive, 
coxartrozei secundare pe sold displazic, coxartrozei secundare pe poliartrita reumatoida, gonartrozei 
primitive, gonartrozei secundare pe genu varum, valgum 27.Osteocondrozele : stadializarea clinico-
radiologica a NACF 28.Descrierea radiologica a NACF  29.Tratamentul NACF in functie de stadializare 
30.Diformitatile coloanei vertebrale: clasificare 31.Scolioza: definitie, examen clinic, examen 
radiologic, tratament 32.Cifoza: definitie, examen clinic  33.Cifoza Scheuermann 34.Displazia de sold: 
semne radiologice la adult 35.Clasificarea radiologica a displaziei de sold la adult 36.Diformitatile 

genunchiului (genu varum, genu valgum) 

37.Fiziopatologia calusului.  38.Luxatia acromio-claviculara.  39.Fracturile claviculei si ale 
omoplatului.  40.Paraliziile plexului brahial (traumatica si obstetricala).  41. Leziunile traumatice ale 

articulatiilor – entorse, luxatii, plagi articulare.  42.Luxatia scapulo-humerala si recidivanta.  

43. Fracturile extremitatii proximale a humerusului.  44.Patologia peri-articulara scapulo-humerala.  
45.Fracturile diafizei humerale.  46.Fracturile extremitatii distale a humerusului.  47.Traumatismele 

articulatiei cotului (fracturi, luxatii, entorse).  48.Fracturile oaselor antebratului.  

49.Fracturile extremitatilor distale ale oaselor antebratului.  50.Traumatismele pumnului si mainii 
(fracturi, luxatii, leziunile tendoanelor flexoare si entorse ale degetelor).  51. Fracturile coloanei 
vertebrale.  52.Fracturile de bazin.  53.Luxatia traumatica a soldului.  54.Fracturile colului femural.  
55.Fracturile masivului trohanterian.  56.Fracturile diafizei femurale.  57. Fracturile extremitatii 
distale a femurului.  58.Traumatismele genunchiului (leziuni ligamentare recente si vechi, leziuni 
meniscale, leziunile aparatului extensor, luxatiile genunchiului).  59. Fracturile platoului tibial.  60. 
Fracturile diafizare ale oaselor gambei.  61. Fracturile maleolare si ale pilonului tibial.  62. Fracturile 



astragalului.  63.Fracturile calcaneului  64.Fracturile oaselor tarsiene si metatarsiene.  65.Luxatiile 
piciorului.  66.Tratamentul leziunilor osteo-articulare in politraumatisme.  67.Leziunile traumatice ale 

muschilor si tendoanelor. 

Bibliografie : 

1.Botez P., Ortopedie Ed. a 3-a, rev. si adaug., Editura Gr.T. Popa, Iasi, 2017 

ISBN 978-606-544-454-6 

2.Botez P., Savin L., Elemente practice in ortopedia netraumatica, Editura Gr.T.Popa, Iasi, 2017 ISBN 

978-606-544-455-3 

3.TRATAT DE CHIRURGIE, vol II - ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE sub red. Dinu M. Antonescu, Irinel 

Popescu, Editura Academiei Române, 2012 ISBN: 973-27-2211-4 

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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Presedinte : Conf. dr. Gabriela Ștefănescu 

Membri : Prof. Dr. Ovidiu Alexa  

Conf. Dr. Paul-Dan  Sîrbu  

Sef. Lucr. Dr. Liliana Savin  

Sef. Lucrari Dr. Bogdan Puha  

Membri supleanti : 

Asist. Univ. Dr. Victor Grigorescu 

Asist. Dr. Dan Mihailescu  

Secretar: Asist. Univ. Dr. Dragos Cristian Popescu 

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 



Departament Chirurgie II 

Poziția în statul de 
funcții 

15 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 

de învățământ 

Ortopedie - traumatologie ( Îngrijiri calificate în ortopedie și traumatologie; Traumatologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 15, Ortopedie - traumatologie ( Îngrijiri calificate în ortopedie și 
traumatologie; Traumatologie) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 31.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 9.00 

Locul susținerii prelegerii Amf. Ortopedie “Sf. Spiridon” 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-31 2020-02-02 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2020-02-02 2020-02-03 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-02-03 2020-02-05 
 



Tematica probelor de 
concurs 

1.Osteoartrita bacilara 2.Clasificarea osteomielitelor 

3.Etape de evolutie a osteomielitei acute a adolescentului: semne clinice 

4.Tratamentul osteomielitei acute a adolescentului 

5.Osteomielita acuta a adultului 6.Osteomielita cronica: clasificare 7.Diagnosticul, tratamentul 

osteomielitei cronice 

8.Osteita cronica postraumatica 9.Tumorile osoase: clasificare (histopatologica) 

10.Indicatiile imagisticii speciale in diagnosticul si urmarirea tumorilor osoase 11.Chistul osos esential 

12.Osteocondromul  13.Encondromul 14.Tumora cu mieloplaxe 15.Displazia fibroasa  
16.Osteosarcomul 17.Condrosarcomul 18.Sarcomul Ewing 19.Tratamentul tumorilor osoase benigne 

20.Tratamentul tumorilor osoase maligne 

21.Clasificarea artropatiilor 22.Coxartroza: semne clinice 23.Gonartroza: semne clinice 

24.Tratamentul coxartrozei in functie de severitate 

25.Tratamentul gonartrozei in functie de severitate 26.Descriere radiologica a coxartrozei primitive, 
coxartrozei secundare pe sold displazic, coxartrozei secundare pe poliartrita reumatoida, gonartrozei 
primitive, gonartrozei secundare pe genu varum, valgum 27.Osteocondrozele : stadializarea clinico-
radiologica a NACF 28.Descrierea radiologica a NACF  29.Tratamentul NACF in functie de stadializare 
30.Diformitatile coloanei vertebrale: clasificare 31.Scolioza: definitie, examen clinic, examen 
radiologic, tratament 32.Cifoza: definitie, examen clinic  33.Cifoza Scheuermann 34.Displazia de sold: 
semne radiologice la adult 35.Clasificarea radiologica a displaziei de sold la adult 36.Diformitatile 

genunchiului (genu varum, genu valgum) 

37.Fiziopatologia calusului.  38.Luxatia acromio-claviculara.  39.Fracturile claviculei si ale 
omoplatului.  40.Paraliziile plexului brahial (traumatica si obstetricala).  41. Leziunile traumatice ale 

articulatiilor – entorse, luxatii, plagi articulare.  42.Luxatia scapulo-humerala si recidivanta.  

43. Fracturile extremitatii proximale a humerusului.  44.Patologia peri-articulara scapulo-humerala.  
45.Fracturile diafizei humerale.  46.Fracturile extremitatii distale a humerusului.  47.Traumatismele 

articulatiei cotului (fracturi, luxatii, entorse).  48.Fracturile oaselor antebratului.  

49.Fracturile extremitatilor distale ale oaselor antebratului.  50.Traumatismele pumnului si mainii 
(fracturi, luxatii, leziunile tendoanelor flexoare si entorse ale degetelor).  51. Fracturile coloanei 
vertebrale.  52.Fracturile de bazin.  53.Luxatia traumatica a soldului.  54.Fracturile colului femural.  
55.Fracturile masivului trohanterian.  56.Fracturile diafizei femurale.  57. Fracturile extremitatii 
distale a femurului.  58.Traumatismele genunchiului (leziuni ligamentare recente si vechi, leziuni 
meniscale, leziunile aparatului extensor, luxatiile genunchiului).  59. Fracturile platoului tibial.  60. 
Fracturile diafizare ale oaselor gambei.  61. Fracturile maleolare si ale pilonului tibial.  62. Fracturile 
astragalului.  63.Fracturile calcaneului  64.Fracturile oaselor tarsiene si metatarsiene.  65.Luxatiile 
piciorului.  66.Tratamentul leziunilor osteo-articulare in politraumatisme.  67.Leziunile traumatice ale 

muschilor si tendoanelor. 

Bibliografie : 

1.Botez P., Ortopedie Ed. a 3-a, rev. si adaug., Editura Gr.T. Popa, Iasi, 2017 

ISBN 978-606-544-454-6 

2.Botez P., Savin L., Elemente practice in ortopedia netraumatica, Editura Gr.T.Popa, Iasi, 2017 ISBN 

978-606-544-455-3 

3.TRATAT DE CHIRURGIE, vol II - ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE sub red. Dinu M. Antonescu, Irinel 

Popescu, Editura Academiei Române, 2012 ISBN: 973-27-2211-4 

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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Presedinte : Conf. dr. Gabriela Ștefănescu 

Membri : Prof. Dr. Ovidiu Alexa  

Conf. Dr. Paul-Dan  Sîrbu  

Sef. Lucr. Dr. Liliana Savin  

Sef. Lucrari Dr. Bogdan Puha  

Membri supleanti:Asist. Univ. Dr. Victor Grigorescu 

Asist. Dr. Dan Mihailescu  

Secretar: Asist. Univ. Dr. Dragos Cristian Popescu  

 

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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Medicină preventivă și interdisciplinaritate 

Poziția în statul de 

funcții 

23 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Microbiologie (Microbiologie) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 23, Microbiologie (Microbiologie) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 27.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 11.00 

Locul susținerii prelegerii Disciplina de Microbiologie, U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-27 2020-01-29 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2020-01-29 2020-01-30 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-01-30 2020-02-03 
 

Tematica probelor de 
concurs 

1.Anatomia funcţională a bacteriilor. Semnificaţii biologice, taxonomice şi patogenetice ale structurilor 
bacteriene 

2.Virusurile: structură, replicare, relaţiile virus-celulă gazdă, taxonomie virală, bacteriofagi. 

Clasificarea parazitilor si fungilor 

3.Nutriţia, creşterea şi cultivarea bacteriilor.  

4.Genetica microbiană 

5.Relaţii microorganism-gazdă umană. Microbiota indigenă 

6.Patogenitatea micoorganismelor şi apărarea antiinfecţioasă.  

7.Infecţia și profilaxia infecțiilor 

8.Antibiotice: clasificare, spectru de acțiune, mecanisme de rezistență 

9.Virusuri de interes în patologia umană: Enterovirusuri, orthomixovirusuri, paramixo-virusuri, 

adenovirusuri, herpesvirusuri, virusuri hepatitice, HIV, HPV 

10.Infecții fungice 

11.Protozoare 

12.Helminți 

13.Diagnosticul de laborator al infecțiilor 

14.Principale genuri de interes medical: Genul Staphylococcus, Genurile Streptococcus şi 
Enterococcus, Genurile Neisseria şi Moraxella, genul Haemophilus, grupul HACEK, genurile Bordetella, 
Brucella, Pasteurella, Francisella. Genul Legionella, familia Enterobacteriaceae, Bacili gram-negativi 
încurbaţi: genurile Vibrio, Campylobacter, Helico-bacter. Bacili gram-negativi non-fermentativi: 
familia Pseudomonadaceae, genul Acinetobacter, Bacili gram-pozitivi nesporulaţi: genurile 
Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix, Gardnerella vaginalis, Bacili gram-pozitivi sporulaţi: 
genurile Bacillus, Clostridium. Bacterii anaerobe nesporulate. Genurile Mycobacterium şi Nocardia, 

Micoplasme, bartonelle, chlamydii, rickettsii, infecții asociate asitenței medicale. 

15.Diagnosticul în principale sindrome de etiologie infecțioasă (bacteriană, virală și fungică: infecții 
respiratorii, meningite, boala diareică acută, infecții urinare, infecții cu transmitere sexuală, sindrom 

septicemic, leptospiroză.  



16.Testarea sensibilităţii bacteriilor la antibiotice. Metoda difuzimetrică. Tehnici cantitative; Genotipuri 
și fenotipuri de rezistență și importanța în practica medicală 

17.Reacții antigen-anticorp în diagnosticul microbiologic. Metode moderne de diagnostic microbiologic 

(PCR, RT-PCR).  

Bibliografie: 

1.Buiuc D.: Microbiologie Medicală, ed. a VI-a, Editura “Gr. T. Popa” Iaşi, 2003. 

2.Murray PR et al.: Medical Microbiology, 8th, Wolfe International Student Edition, 2015. 

3.Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology , 26th ed, 2012. 

4.Luca Mariana. Parazitologie si Micologie medicală. Editura UMF. Iaşi, 2005. 

5.Luminița Smaranda Iancu: Reacţiile antigen-anticorp pentru depistarea rapidă a antigenelor 
microbiene şi serodiagnosticul infecţiilor, în D Buiuc, M Neguţ (editori), Tratat de microbiologie clinică, 

ediţia a 3-a,  Editura Medicală, Bucureşti, 2009;pp: 497-531. 

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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Președinte : Prof. dr. Egidia Miftode 

Membri: Conf. Dr. Olivia Simona Dorneanu  

Conf. Dr. Ramona Gabriela Ursu  

Şef lucr. Dr. Cătălina Luncă  

Şef lucr. Dr. Aida Bădescu  

Membri supleanți: Prof. dr. Cristina Tuchiluș  

Şef lucr.Dr. Roxana Gabriela Cobzaru  

Secretar: Asist. dr.. Diana Costin 

 

 



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

Facultatea Facultatea de Medicina 

Departament Medicină preventivă și interdisciplinaritate 

Poziția în statul de 

funcții 

16 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Limbi moderne și limba română ca limbă străină (Limba română pentru stdenți cetățeni străini/Limbi 
moderne (franceză, engleză, germană) studenți cetățeni români;Limbi moderne) 

Domeniu stiintific Medicină 

Descriere post Asistent universitar, poz. 16, Limbi moderne și limba română ca limbă străină (Limba română pentru 
stdenți cetățeni străini/Limbi moderne (franceză, engleză, germană) studenți cetățeni români;Limbi 

moderne) 

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 Iași și 

Evenimentul 

2019-11-28 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-11-28 2020-01-10 
 

Data susținerii prelegerii 27.01.2020 

Ora susținerii prelegerii 10.00 

Locul susținerii prelegerii Centrul de Limbi Moderne și Integrare Culturală „Grigore T. Popa” Iași 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2020-01-27 2020-01-29 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
Început Sfârșit 

2020-01-29 2020-01-30 
 



Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2020-01-30 2020-02-03 
 

Tematica probelor de 
concurs 

1.Portofoliul european de competențe lingvistice 

2.Politici europene de plurilingvism 

3.Predarea integrată a gramaticii limbilor străine 

4.Managementul clasei la limbile străine 

5.Predarea deprinderii de ascultare 

6.Predarea deprinderii de comunicare orală 

7.Predarea comunicării în scris 

8.Predarea cititului 

9.Exemple de bună practică în predarea limbilor străine 

10.Predarea limbilor străine folosind CLIL 

11.Teme de cercetare care îmbină competența filologică (lingvistică) cu interesele vocaționale ale 

studentului medicinist 

12.Rolul tehnologiei în predarea limbilor străine 

13.Mobile learning 

14.Evaluarea 

15.Abordări interdisciplinare ale obiectului de studiu (medical humanities, medicină și 

artă/literatură/media) 

16.Predarea deprinderilor și a bunelor practici în parcursul academic (redactarea aplicațiilor pentru 
burse, redactarea scrisorilor de intenție, conceperea unei prezentări academice, abilități de 

documentare de bază și de utilizare a limbii în contexte academice) 

17.Integrarea interactivă a abordărilor multiculturale atât în predarea limbii străine cât și în 

înțelegerea tematicii seminarului 

18.Predarea terminologiei specifice 

19. Teorii ale învățării și aplicarea lor pe tipurile de studenți 

20.Mentoratul 
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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. GRIGORE T. POPA IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Președinte: Șef lucr. dr. Cristian Stătescu 

Membri: Conf. Dr. Laura Ioana Leon  

Conf. Dr. Claudia Elena Dinu  

Conf. Dr. Monica Frunză – Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi  

Conf. Dr. Dana Bădulescu – Univ.„Al. I. Cuza” Iaşi  

Membri supleanți: Lector Dr. Radu Cozmei  

Asist. Dr. Ioana Grecu  

Secretar: Asist. Univ. Dr. Irina Croitoru  

 

 


