
    

 

 
 

 
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE  

    ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE  DIN   LABORATORUL DE MEDICINĂ NUCLEARĂ 

 

   TEMATICA 
1. Radiaţia X : Natura radiaţiilor X, formarea radiaţiilor X, intensitatea fasciculului de radiaţii, penetranţa.  

2. Interacţiunea radiaţiilor X cu materia : interacţiuni direct ionizante, interacţiuni indirect ionizante 

3. Tubul radiogen şi anexele sale  

4. Radiografia: formarea imaginii radiografice, instalaţia de radiografie, casete şi ecrane întăritoare, filmul 

radiografic, developarea, radiografia digitală, modul de utilizare a imaginii medicale.  

5. Contrastul artificial: substanţe de contrast, reacţii adverse  

6. Tomografia computerizată: principiul metodei, parametri tehnici utilizaţi în CT  

7. Ecografia: principiul metodei, modul de lucru al aparatului;  

8. Scintigrafia radioizotopică : Aparatul de scintigrafie, Scintigrafia sistemului nervos central, Scintigrafia 

tiroidei, Scintigrafia cordului, Scintigrafia plămânului, Scintigrafia ficatului, Scintigrafia căilor biliare, 

Scintigrafia tubului digestiv, Scintigrafia pancreasului, Scintigrafia renală, Scintigrafia sistemului osos, 

Scintigrafia sistemului reticuloendotelial ; Scintigrafia cu markeri specifici tumorali şi detecţia abceselor ; 

9. Noţiuni de radioprotecţie ;  

10. Examenul radiografic al aparatului respirator: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare 

radiologică convenţională a aparatului respirator, reguli, incidenţe.  

11. Examenul radiografic al aparatului renourinar: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare 

radiologică convenţională – radiografia renovezicală simplă, examenul urografic, cistografia, reguli, incidente.  

12. Examenul radiografic al neurocraniului şi viscerocraniului noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de 

explorare radiologică convenţională, reguli, incidente.  

13. Examenul radiografic al coloanei vertebrale: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare 

radiologică convenţională , reguli, incidente. 

14. Examenul radiografic al centurii scapulare şi al membrului superior: noţiuni de anatomie radiologică, 

tehnici de explorare radiologică convenţională, reguli, incidente.  

15. Examenul radiografic al centurii pelviene şi al membrului inferior: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici 

de explorare radiologică convenţională, reguli, incidente.  

16. Mamografia: tehnică, incidenţe, calitatea imaginii mamografice.  

17. Interactiunea radiatiei cu materia. Dozimetria clinica.  

- Conceptul de radiatie ionizanta  

- Fascicule de radiatii  

- Absorbtia si difuziunea. Efectul fotoelectric. Efectul Compton. Generarea de perechi.  

- Unitati de masura ( Rad. Gray. Rem. ).  

- Paramerii utilizati in calculele dozimetrice ( distanta sursa-piele, distanta sursa-ax, campul de radiatii, 

profunzimea dozei maxime, debitul dozei).  

- Curbele izodoze  

- Combinatii de fascicule  
18. Ordinul M.S. nr.916/2006 ( Definiţia infecţiei nosocomiale, pag.1, Anexa IV – Precauţiuni Universale,  Anexa 

V - Metodologia de supraveghere şi control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care 

lucrează în domeniul sanitar – Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă, în caz de expunere accidentală la 

produse biologice). 

19.Ordinul M.S. nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în 

unităţile sanitare ( Capitolul I – Definiţii, Capitolul II – Curăţarea, Capitolul III – Dezinfecţia, Capitolul IV – 

Sterilizarea. 

20.Atribuţiile asistentului medical de radiologie. 

21. Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară. 

 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ 
Târgu-Mureş, Str.Bernády György Nr.6 cod 540072 

Tel: 0265 230000; Fax: 0265 230001; 
 E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BIBLIOGRAFIE  

 
1. Mihai Lungeanu – MANUAL DE TEHNICA RADIOLOGICA - Ed. Medicală 1988;  

2. V.Mateescu, Cornelia Nencescu – RADIODIAGNOSTIC, RADIOTERAPIE SI ANATOMIE 

FUNCŢIONALĂ, Societatea Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1996;  

3. Amilcar Georgescu, R.Lichtenberg, Sonia Vulpescu, TEHNICA RADIOGRAFICĂ, Editura medicală, 

Bucureşti, 1956 

4. I. Pană, V. Grancea – RADIODIAGNOSTIC ŞI RADIOTERAPIE – Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 

1977;  

5. Ordinul Nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor 

medicale la radiatii ionizate;  

6. LEGEA 111/1996- republicata- privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul 

activitatilor nucleare;  

7. Ordinul 293/30.08.2004 pentru modificarea si completarea Normelor de securitate radiologica in practica de 

radioterapie, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 

94 din 14.04.2004;  

8. Ordinul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.358/2004 privind aprobarea Normelor 

de Securitate radiologică pentru practica de medicina nucleară. 

9. Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supravecghere, prevenire si control al infectiilor 

nosocomiale in unitatile sanitare;  

 

 

 

              MANAGER,                                                                     DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI, 

            Dr. Konrád Judith                                                                            Gafiţa Lateş 

 

 

 


