
Tematica și bibliografia examenului de medic specialist specialitatea 
medicină generală/medicină de familie 

 

TEMATICA 

pentru concursul de ocupare a două posturi vacante de medic specialist specialitatea MEDICINĂ 

GENERALĂ/MEDICINA DE FAMILIE organizat în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară 

și Universitară – Direcția de Asistență Socială Arad 

I. PROBA SCRISA 

II. PROBA PRACTICA 

I. PROBA SCRISA 

1. Definitia si functiile M.F – 1 

2. Cabinetul si echipa de lucru a M.F -2 

3. Activitatea preventiva in M.F -1 

4. Probleme medicale ale omului sanatos -1 

5. Etapele de dezvoltare ale fiintei umane-1 

6. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare-1 

7. Promovarea sanatatii in M.F-1 

8. Diagnosticul starii de sanatate-1 

9. Particularitatile consultatiei in M.F -1 

10. Particularitatile diagnosticului in M.F -1 

11. Particularitatile tratamentului în M.F -1 

12. Supravegherea tratamentului in M.F-1 

13. Dificultatile de diagnostic in M.F -1 

14. Sinteza diagnostica si terapeutica în M.F -1 

15. Sanatatea si patologia familiei -3 

16. Ciclurile vietii de familie -3 

17. Drepturile pacientilor si obligatiile M.F -1 

18. Managementul cabinetului de M.F -1 

19. Planificarea familiala si metode contraceptive -4 

20. Evaluarea starii de sanatate a unei colectivitati -1 

21. Atitudinea M.F în fata unor simptome comune ( astenia, ameteala, adenopatia, dispneea, 

durerea toracica, palpitatiile, durerile abdominale, tremuraturile, hemoragiile genitale). -5 

22. Afectiunile respiratorii la copil ( infectiile acute ale cailor aeriene superioare la copil, 

traheobronsita,  pneumoniile, astmul bronsic, tuberculoza pulmonara) -6 

23. Afectiunile cardiovasculare la copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea 

arteriala, tulburarile de ritm cardiac,). – 6, 

24. Afectiunile digestive la copil ( gastritele acute si cronice, ulcerul gastro – duodenal, esofagita de 

reflux, hepatitele acute si cronice, colecistitele acute si cronice, litiaza biliara)- 6, 

25. Afectiunile renale la copil ( infectiile cailor urinare, glomerulonefritele acute si cronice, sindromul 

nefrotic,litiaza renala,insuficienta renala acuta si cronica). – 6, 

26. Afectiunile metabolice la copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile si 

guta) -8, 

27. Afectiunile hematologice la copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva, - 4, 

28. Afectiunile endocrine la copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia si tetania) 

-4 
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29. Afectiunile neurologice la copil ( cefaleea,nevralgia de trigemen, meningitele, epilepsia) -4, 

30. Afectiunile psihice la copil ( deficienta mintala, tulburarile de personalitate si psihopatiile, 

depresia, nevrozele). -4, 

31. Afectiuni dermatologice la copil (dermatitele alergice, micozele, parazitozele cutanate si 

dermatitele infectioase). – 4 

32. Afectiuni ORL la copil ( anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele) -4, 

33. Afectiuni oftalmologice( ochiul rosu, traumatismele ochiului). -4, 

34. Afectiuni ginecologice si obstetricale ( tulburarile menstruale) -4, 

35. Puericultura (îngrijirea noului nascut,prematuritatea, alimentatia naturala si artificiala, 

dezvoltarea psihica si somatica a copilului, vaccinarile la copil). -6 

36. Boli infectioase la copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemica, scarlatina, 

mononucleoza, tusea convulsiva, hepatitele virale, toxiinfectiile alimentare, boala diareica acuta, 

bolile infectioase cu transmitere sexuala). -4 

37. Ordinul ministrului sănătății nr. 1226/2012 cu modificările și completările ulterioare pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a 

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din 

activităţi medicale; 

38. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase 

pentru copii şi adolescenţi; 

39. Ordinul nr. 438/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile 

de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea 

stării  de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; 

40. Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

41. Ordinul nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 

42. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv: 

- Partea a III-a – Administrația publică locală; 

- Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Ttlul I și Titlul III. 

 

II. PROBA PRACTICA 

1. Acordarea primului ajutor prespitalicesc in principalele urgente medico-chirurgicale -5 

2. Tehnica screening – ului in M.F -1 

3. Strategia investigatiilor paraclinice în M.F -1 

4. Interpretarea principalelor investigatii de laborator -4 

5. Interpretarea principalelor investigatii functionale -4 

6. Bilantul unui politraumatizat -5 

7. Corelatia indicilor de greutate si înaltime -6 

8. Efectuarea si interpretarea unui examen de fund de ochi -4 

9. Atitudinea terapeutica in fata unui traumatism ocular -4 

10. Efectuarea unui examen ORL -4 

11. Efectuarea si interpretarea unei EKG -4 

12. Interpretarea unui examen radiologic -4 

13. Alcatuirea unui regim alimentar pentru un om sanatos -4 



14. Alcatuirea unui regim alimentar pentru un bolnav -4 
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         Șef serviciu 

         Sorin Mocuța 


