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ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS 

 

Spitalul Universitar de Urgență Elias cu sediul in Bdl. Mărăști nr.17, Sector 1, București, 

scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023: 

- un post temporar vacant de medic specialist, specialitate anatomie patologică, la 

Serviciul Anatomie Patologică, în data de 20.04.2023; 

- un post temporar vacant de medic specialist, specialitate  pneumologie, la secția 

Clinică Pneumologie, în data de 24.04.2023; 

- un post vacant de medic specialist, specialitate neurochirurgie, la secția Clinică 

Neurochirurgie, în data de 24.04.2023 

- un post vacant de medic specialist, specialitate anatomie patologică, la Serviciul 

Anatomie Patologică, în data de 02.05.2023; 

Programul de lucru se desfașoară intre orele 7-14. 

Contractul individual de muncă este normă intreagă și durată determinată, pe postul temporar 

vacant si normă intreagă și durată nedeterminată, pentru postul vacant. 

Documentele necesare pentru inscrierea la concurs sunt următoarele: 

a) formularul de înscriere la concurs  

b) copia xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist  

c) copie a Certificatului de membru al Colegiului Medicilor si Avizul anual; 

d) certificat profesional curent eliberat de  Colegiul Medicilor 

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului; 

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

g) certificatul de integritate comportamentală  

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

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

anterior derulării concursului; 

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

termen de valabilitate; 

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

nume, după caz; 

k) curriculum vitae, model comun european 

l) acte ce dovedesc vechimea in specialitate și în muncă (adeverință, revisal) 
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Dosarul de inscriere la concurs  se depune la sediul  Spitalul Universitar de Urgență 

Elias, din B-dul Mărăști nr. 17,  Serviciu Resurse Umane, între orele 9-14,  tel 0213161600/ 

int.288. 

Condiții generale de participare la concurs 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile 

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

ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

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

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

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori 

contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la 

post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

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

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

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

ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

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

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

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

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

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

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

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjqge/legea-nr-53-2003-privind-codul-muncii?d=2023-02-09
https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?d=2023-02-09
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291971878&d=2023-02-09#p-291971878
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291971887&d=2023-02-09#p-291971887
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?d=2023-02-09
https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjqge/legea-nr-53-2003-privind-codul-muncii?d=2023-02-09
https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?d=2023-02-09
https://lege5.ro/Gratuit/gmztonzsg42a/legea-nr-118-2019-privind-registrul-national-automatizat-cu-privire-la-persoanele-care-au-comis-infractiuni-sexuale-de-exploatare-a-unor-persoane-sau-asupra-minorilor-precum-si-pentru-completarea-legi?pid=289261148&d=2023-02-09#p-289261148
https://lege5.ro/Gratuit/geytinbqge/legea-nr-76-2008-privind-organizarea-si-functionarea-sistemului-national-de-date-genetice-judiciare?d=2023-02-09
https://lege5.ro/Gratuit/gezdsnbqhezds/hotararea-nr-1336-2022-pentru-aprobarea-regulamentului-cadru-privind-organizarea-si-dezvoltarea-carierei-personalului-contractual-din-sectorul-bugetar-platit-din-fonduri-publice?pid=505557683&d=2023-02-09#p-505557683
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CALENDAR CONCURS 

 pentru ocupare postului temporar vacant de medic specialist, specialitate 
anatomie patologică 

Perioada Explicație 

27.03.2023 

31.03.2023 
Perioada de depunere a dosarelor de concurs, orele 9-14.00 

03.04.2023 

Selecția dosarelor de concurs și afișarea listei cu rezultatul selecției cu 

mențiunea “admis” sau “respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, 

ora 15.30 

04.04.2023 Contestații privind selecția dosarelor, până la ora 15.00 

05.04.2023 

Soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor și afișarea listei cu 

rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul entității și pe 

site-ul acesteia, ora 15.30 

20.04.2023 Susținerea probei scrise. 

21.04.2023 
Afișarea rezultatului la proba scrisă, la sediul entității și pe site-ul acesteia, 

ora 15.30 

24.04.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, pana 

la ora 15.30 

25.04.2028 
Afișarea rezultatelor la proba scrisă după soluționarea contestațiilor, la 

sediul entității și pe site-ul acesteia, max ora 15.30 

26.04.2023 Susținerea probei clinice/practice 

27.04.2023 
Afișarea rezultatelor la proba clinica/practica, la sediul entității și pe site-ul 

acesteia, ora 15.30 

28.04.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele la proba clinica, max 

ora 15.00 

02.05.2023 
Afișarea rezultatelor la proba clinica/practica, după soluționarea 

contestațiilor, la sediul entității și pe site-ul acesteia, maxim ora 15 

03.05.2023 
Afișarea rezultatelor finale ale concursului, la sediul entității și pe site-ul 

acesteia cu mențiunea “admis” sau “respins”. 
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CALENDAR CONCURS 

            pentru ocupare postului temporar vacant de medic specialist, specialitate 
pneumologie 

Perioada Explicație 

27.03.2023 

31.03.2023 
Perioada de depunere a dosarelor de concurs, orele 9-14.00 

03.04.2023 

Selecția dosarelor de concurs și afișarea listei cu rezultatul selecției 

cu mențiunea “admis” sau “respins”, însoțită, după caz, de motivul 

respingerii, ora 15.30 

04.04.2023 Contestații privind selecția dosarelor, până la ora 15.00 

05.04.2023 

Soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor și afișarea listei 

cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul 

entității și pe site-ul acesteia, ora 15.30 

24.04.2023 Susținerea probei scrise. 

25.04.2023 
Afișarea rezultatului la proba scrisă, la sediul entității și pe site-ul 

acesteia, ora 15.30 

26.04.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, 

pana la ora 15.30 

27.04.2028 
Afișarea rezultatelor la proba scrisă după soluționarea contestațiilor, 

la sediul entității și pe site-ul acesteia, max ora 15.30 

28.04.2023 Susținerea probei clinice/practice 

02.05.2023 
Afișarea rezultatelor la proba clinica/practica, la sediul entității și pe 

site-ul acesteia, ora 15.30 

03.05.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele la  proba 

clinica/practica, max ora 15.00 

04.05.2023 
Afișarea rezultatelor la proba clinica/practica, după soluționarea 

contestațiilor, la sediul entității și pe site-ul acesteia, maxim ora 15 

05.05.2023 
Afișarea rezultatelor finale ale concursului, la sediul entității și pe 

site-ul acesteia cu mențiunea “admis” sau “respins”. 
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CALENDAR CONCURS 

 pentru ocupare postului vacant de medic specialist, specialitate neurochirurgie 

Perioada Explicație 

27.03.2023 

10.04.2023 
Perioada de depunere a dosarelor de concurs, orele 9-14.00 

12.04.2023 

Selecția dosarelor de concurs și afișarea listei cu rezultatul selecției 

cu mențiunea “admis” sau “respins”, însoțită, după caz, de motivul 

respingerii, ora 15.30 

13.04.2023 Contestații privind selecția dosarelor, până la ora 15.00 

18.04.2023 

Soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor și afișarea listei 

cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul 

entității și pe site-ul acesteia, ora 15.30 

24.04.2023 Susținerea probei scrise. 

25.04.2023 
Afișarea rezultatului la proba scrisă, la sediul entității și pe site-ul 

acesteia, ora 15.30 

26.04.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, 

pana la ora 15.30 

27.04.2028 
Afișarea rezultatelor la proba scrisă după soluționarea contestațiilor, 

la sediul entității și pe site-ul acesteia, max ora 15.30 

28.04.2023 Susținerea probei clinice/practice 

02.05.2023 
Afișarea rezultatelor la proba clinica/practica, la sediul entității și pe 

site-ul acesteia, ora 15.30 

03.05.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele la proba 

clinica, max ora 15.00 

04.05.2023 
Afișarea rezultatelor la proba clinica/practica, după soluționarea 

contestațiilor, la sediul entității și pe site-ul acesteia, maxim ora 15 

05.05.2023 
Afișarea rezultatelor finale ale concursului, la sediul entității și pe 

site-ul acesteia cu mențiunea “admis” sau “respins”. 
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CALENDAR CONCURS 

 pentru ocupare postului vacant de medic specialist, specialitate anatomie 
patologică 

Perioada Explicație 

27.03.2023 

10.04.2023 
Perioada de depunere a dosarelor de concurs, orele 9-14.00 

12.04.2023 

Selecția dosarelor de concurs și afișarea listei cu rezultatul selecției 

cu mențiunea “admis” sau “respins”, însoțită, după caz, de motivul 

respingerii, ora 15.30 

13.04.2023 Contestații privind selecția dosarelor, până la ora 15.00 

18.04.2023 

Soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor și afișarea listei 

cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul 

entității și pe site-ul acesteia, ora 15.30 

02.05.2023 Susținerea probei scrise. 

03.05.2023 
Afișarea rezultatului la proba scrisă, la sediul entității și pe site-ul 

acesteia, ora 15.30 

04.05.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, 

pana la ora 15.30 

05.05.2023 
Afișarea rezultatelor la proba scrisă după soluționarea contestațiilor, 

la sediul entității și pe site-ul acesteia, max ora 15.30 

08.05.2023 Susținerea probei clinice/practice 

09.05.2023 
Afișarea rezultatelor la proba clinica/practica, la sediul entității și pe 

site-ul acesteia, ora 15.30 

10.05.2023 
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele la proba 

clinica, max ora 15.00 

11.05.2023 
Afișarea rezultatelor la proba clinica/practica, după soluționarea 

contestațiilor, la sediul entității și pe site-ul acesteia, maxim ora 15 

12.05.2023 
Afișarea rezultatelor finale ale concursului, la sediul entității și pe 

site-ul acesteia cu mențiunea “admis” sau “respins”. 
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TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA POSTULUI 

DE MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATE ANATOMIE PATOLOGICĂ  

I. PROBA SCRISĂ 

1. Tulburari circulatorii (6,7,9,11,14,15,17) 

2. Leziuni celulare reversibile; degenerarea hidropica; steatoza (6,7,9,11,14,15,17) 

3. Leziuni tisulare determinate de acumulari proteice: hialinoza; amiloidoza 

(6,7,9,11,14,15,17) 

4. Forme anatomo-patologice ale inflamatiei acute exudative (6,7,9,11,14,15,17) 

5. Morfologia inflamatiei tuberculoase (6,7,9,11,14,15,17) 

6. Procese de vindecare: regenerarea si repararea conjunctiva (6,7,9,11,14,15,17) 

7. Imunopatologia: aspectele morfologice ale reactiilor de hipersensibilizare (tip I, II, IV) si 

ale bolilor autoimune (6,11) 

8. Morfologia tumorilor benigne  

(1,6,7,9,10,11,14,15,16,17) 

9. Morfologia tumorilor maligne (1,6,7,9,10,11,14,15,16,17) 

10. Morfologia reumatismului (6,7,9,10,11,14,15,16,17) 

11. Morfologia endocarditelor (6,7,10,11,14,15,16,17) 

12. Morfologia cardiopatiei ischemice (6,7,10,11,14,15,16,17) 

13. Morfologia aterosclerozei (6,7,10,11,14,15,16,17) 

14. Morfologia arteritelor si flebitelor (6,7,10,11,14,15,16,17) 

15. Morfologia pneumopatiilor acute (6,7,10,11,14,15,16,17) 

16. Morfologia tuberculozei (6,7,10,11,14,15,16,17) 

17. Tumori bronho-pulmonare (6,7,10,11,14,15,16,17) 

18. Gastritele (5,6,7,10,11,14,15,16,17) 

19. Ulcerul peptic cronic (5,6,7,10,11,14,15,16,17) 

20. Cancerul gastric (5,6,7,10,11,14,15,16,17) 

21. Enterocolite acute si cronice (5,6,7,10,11,14,15,16,17) 

22. Tumori intestinale (5,6,7,10,11,14,15,16,17) 

23. Hepatite acute si cronice (6,7,10,11,14,15,16,17) 

24. Ciroze hepatice (6,7,10,11,14,15,16,17) 
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25. Colecistite (6,7,10,11,14,15,16,17) 

26. Tumorile ficatului si cailor biliare (6,7,10,11,14,15,16,17) 

27. Leucemii acute si cronice (6,7,10,11,14,15,16,17) 

28. Modificari reactive si inflamatorii in ganglionul limfatic (3,6,7,10,11,14,15,16,17) 

29. Limfoame maligne non-Hodgkin si boala Hodgkin (3,6,7,10,11,14,15,16,17) 

30. Nefropatii glomerulare, tubulo-interstitiale si vasculare (6,7,10,11,14,15,16,17) 

31. Tuberculoza urogenitala (6,7,10,11,14,15,16,17) 

32. Tumorile prostatei (6,7,10,11,14,15,16,17) 

33. Tumorile renale si ale cailor urinare (6,7,10,11,14,15,16,17) 

34. Leziunile dishormonale ale endometrului (6,7,8,10,11,14,15,16,17) 

35. Leziunile precanceroase si carcinomul de col uterin (6,7,8,10,11,14,15,16,17,19) 

36. Tumorile corpului uterin (6,7,8,10,11,14,15,16,17,19) 

37. Tumorile ovarului (6,7,10,11,14,15,17) 

38. Tumorile glandei mamare (6,7,10,11,14,15,16,17,18) 

39. Mastoza fibrochistica (6,7,10,11,14,15,16,17,18) 

40. Gusile (6,7,10,11,14,15,16,17) 

41. Tiroidite (6,7,10,11,14,15,16,17) 

42. Cancerul tiroidian (6,7,10,11,14,15,16,17) 

43. Meningite (2,4,6,7,10,11,14,15,16,17) 

44. Leziuni vasculare ale S.N.C. (2,4,6,7,10,11,14,15,16,17) 

45. Citologia cervico-vaginala (6,10,11,12,16,17,19) 

46. Citologia aparatului respirator 

(6,10,11,16,17) 

47. Citologia glandei mamare (secretii si punctie aspiratie) (6,10,11,16,17) 

48. Citologia prin punctie aspiratie a glandei tiroide (6,10,11,16,17) 

49. Citologia revarsatelor seroase: peritoneale si pleurale (6,10,11,16,17) 

50. Modificarile morfologice in SIDA (6,7,10,11,14,15,16,17) 

II. PROBA PRACTICĂ 

Diagnostic histopatologic din tematica dată pentru lucrarea scrisă (două preparate 

histopatologice), cu excepţia subiectelor  45 – 50. 
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17. Stevens L.J. – Pathology, ed. a 2-a, Mosby, 2000 

18. Stolnicu S., Imre E., Jung J., Postelnicu C. – Compendiu de patologie mamară, Ed. 

Mureşul, 2000 

19. Zaharia M., Dimitrie Pelinescu Onciul – Afecţiunile genitale cu virusul papiloma 

uman, Ed. Diasfera 2002. 
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TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA POSTULUI 

DE MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATE PNEUMOLOGIE  

1.Anatomia si fiziologia aparatului respirator 

2.Fiziologia si fiziopatologia respiratiei 

3.Raspunsul imun la nivelul aparatului respirator (mecanisme imune, celule, mediatori) 

4.Diagnosticul bacteriologic in clinica infectiilor respiratorii netuberculoase. 

5.Insuficienta respiratorie acuta si cronica 

6.Astmul bronsic 

7.Bronhopneumopatia cronica obstructiva 

8.Pneumopatiile interstitiale si fibrozele pulmonare difuze 

9.Patologia congenitala pulmonara. 

10.Sarcoidoza.  

11.Infectii respiratorii acute.  

12.Bronsiectaziile.  

13.Abcesul pulmonar.  

14.Patologia micotica pulmonara.  

15.Parazitoze cu determinare pulmonara.  

16.Epidemiologia tuberculozei.  

17.Patogenia tuberculozei.  

18.Tuberculoza primara si complicatiile ei.  

19.Tuberculoza secundara.  

20.Asociatii agravante ale tuberculozei cu alte afectiuni sau stari fiziologice.  

21.Tuberculoza si infectia cu HIV.  

22.Tratamentul tuberculozei (principii, medicamente, tehnica, regimuri).  

23.Masuri de lupta antituberculoasa, programe, organizare, evaluare.  

24.Patologia respiratorie la imunodeprimati.  

25.Micobacteriozele pulmonare.  

26.Tumori pulmonare benigne.  

27.Tumori pulmonare maligne (primitive si secundare).  

28.Patologia mediastinala.  
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29.Cordul pulmonar.  

30.Hipertensiunea arteriala pulmonara.  

31.Edeme pulmonare.  

32.Patologia trombo-embolica pulmonara.  

33.Sindromul de detresa respiratorie acuta.  

34.Sindromul apneei in somn.  

35.Patologia pleurala.  

36.Determinari pulmonare in colagenoze si alte boli sistemice.  

37.Patologia pulmonara cu caracter profesional.  

Bibliografie: 

1. Pneumologie, sub redacția Miron Alexandru BOGDAN, Editura Universitară „Carol 

Davila”, București 2008 ISBN 978-973-708-283-1  

2. Ghidul GINA 2022 (Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention, 2022. Disponibil la www.ginasthma.org) 

3. Ghidul GOLD 2022 (Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 

Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease, 2022. Disponibil la www.goldcopd.org) 

4. Ghidul metodologic de implementare a progamului naţional de prevenire, 

supraveghere şi control al tuberculozei şi altor micobacterioze, din 31.03.2022. Ordinul 

Ministrului Sănătății 956/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 326bis din 04 

aprilie 2022 

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA POSTULUI 

DE MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATE NEUROCHIRURGIE 

I. PROBA SCRISĂ 

         II. PROBA CLINICĂ/PROBA PRACTICĂ  

I. PROBA SCRISĂ  

1. Semiologia neurochirurgicala.  

2. Semilologia neuroradiologica craniocerebrala si vertebromedulara.  

3. Glioamele intracraniene.  

4. Meningioame intracraniene.  
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5. Metastaze intracraniene. 

6. Tumorile regiunii pineale.  

7. Tumorile regiunii selare si paraselare. Craniofaringioame.  

8. Tumorile bazei craniului.  

9. Tumori intraventriculare.  

10. Tumorile fosei craniene posterioare.  

11. Tumorile disembrioplazice  

12. Tumorile jonctiunii craniospinale.  

13. Tumorile cerebrale la copil.  

14. Tratamentul multimodal al tumorilor cerebrale.  

15. Tumorile vertebrale si intrarahidiene extradurale.  

16. Tumorile extramedulare intradurale.  

17. Tumorile intramedulare.  

18. Traumatismele craniocerebrale.  

19. Traumatismele vertebromedulare.  

20. Bolile cerebrovasculare ocluzive.  

21. Anevrismele intracraniene.  

22. Malformatiile vasculare cerebrale si fistulele arteriovenoase.  

23. Hematomul intracerebral spontan.  

24. Hernia de disc cervicala, toracala si lombara.  

25. Stenoza canalului lombar.  

26. Spondilolisptezisul si spondiloza.  

27. Malformatiile cerebrale congenitale.  

28. Malformatii ale jonctiunii craniospinale.  

29. Craniostenozele.  

30. Meningomielocelul si meningoencefalocelul.  

31. Hidrocefalia sugarului si copilului mic.  

32. Hidrocefalia adultului.  

33. Patologia nervilor periferici.  

34. Nevralgia trigeminla.  

35. Chirurgia dischineziilor.  

36. Chirurgia epilepsiei.  

37. Patologia infectioasa neurochirurgicala.  
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38. Parazitozele cerebrale.  

II. PROBA CLINICĂ/ PROBA PRACTICĂ 

1. Craniotomie –volet frontal unilateral  

2. Craniotomie pentru abord bifrontal  

3. Craniotomie –volet fronto-orbito-zigomatic 29  

4. Craniotomie – Volet fronto-lateral  

5. Craniotomie –Volet pterional  

6. Craniotomie pentru abord trans-calos anterior  

7. Craniotomie pentru abord occipital supratentorial al regiunii pineale  

8. Craniotomie occipitală pentru abord de pol occipital  

9. Craniotomie pentru abord subtemporal  

10. Craniotomie pentru abord supracerebelos infratentorial  

11. Craniotomie/craniectomie pentru abord cerebelos unilateral  

12. Craniotomie/craniectormie retrosigmoidianǎ  

13. Craniotomie/craniectomie pentru abord suboccipital median  

14. Craniectomie pentru abord suboccipital lateral  

15. Craniectomia decompresivă unilaterală  

16. Craniectomia decompresivă bifrontală  

17. Abord cervical anterior subaxial C3-C7  

18. Laminotomie cervicală posterioarǎ  

19. Laminectomie cu foraminotomie unilaterală cervicală  

20. Laminectomie toracală  

21. Costo-transversectomie toracală 

22. Laminectomie lombară  

23. Hemilaminectomie lombară  

24. Abord interlaminar cu fenestraṭie lombară inferioară  

25. Rahisinteza transpediculară lombară pe 2 segmente  

27. Fixarea cervicala posterioară 

28. Drenajul ventriculo-peritoneal  

Bibliografie  

Youmans and Winn - Neurological Surgery - ultima ediţie;  

Schmidek and Sweet- Operative Neurosurgical Techniques - ultima ediţie;  

Principiile Chirurgiei Neurologice, editia a IV-a, prima editie in limba romana 
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Greenberg-Handbook of Neurosurgery - ultima ediţie;  

Neurochirurgie-Vol.VI, Tratat de Chirurgie - ultima ediţie. 

 


