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BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE
FIZICIAN MEDICAL DEBUTANT
1. Principiile de bază ale fizicii radiaţiei.
2. Structura şi caracteristicile fundamentale ale nucleului atomic: sarcina,
dimensiunea, masa, momentul cinetic.
3. Stabilitatea nucleului atomic: energia de legătură, forţe nucleare.
4. Modele nucleare: modelul în picătură, modelul în pături, modelul unificat.
5. Radiaţia gamma (caracteristici generale, definiţie, surse, parcurs, unităţi de
măsură).
6. Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu substanţa: particule încărcate grele, particule
încărcate uşoare, radiaţii X şi gamma.
7. Reacţii nucleare: cinematica reacţiilor nucleare, legi de conservare.
8. Dozimetrie: clasificare dozimetre, principiul fizic de funcţionare, proprietăţile şi
utilizarea diferitelor instrumente dozimetrice, mărimi dozimetrice (doza absorbită,
kerma, expunerea, relaţii între mărimile dozimetrice), calculul mărimilor
dozimetrice, măsurarea mărimilor dozimetrice.
9. Detectori de radiaţii folosiţi în medicina nucleară.
10. Doze maxime admise (incidenţa, accidente, personalul expus professional,
populaţia generală).
11. Radioactivitatea: radioactivitatea naturală şi indusă, legile fenomenelor radioactive,
explicarea fenomenelor de dezintegrare.
12. Radioprotecţie: efectele biologice ale interacţiunii radiaţiilor ionizante cu substanţa,
ecrane, echipamente şi aparatură radioprotecţie, eficacitate biologică relativă,
transferul liniar de energie, ionizarea specifică; mărimi specifice radioprotecţiei
(echivalentul dozei şi factorul de calitate al radiaţiei, doza echivalentă şi doza
efectivă).
13. Radiofarmaceutice folosite în radiodiagnostic şi radioterapie. Agenti radioactivi
(radioizotopi) pentru imaginea scintigrafică: Tc 99m, In 111, Ga 67, I 131 şi 123, Tl
201. Tropism-farmacokinetică, radiofarmaceuticul ideal.
14. Medicină nucleară: tehnici de achiziţie a imaginilor specifice pentru diferite organe
şi sisteme. Formarea imaginii scintigrafice şi aparatura de detecţie a radiaţiei
gamma (gamma camera).
15. Legislaţie C.N.C.A.N. în domeniul nuclear, specialitatea medicină nucleară.
Responsabilităţi ale fizicianului medical conform normelor C.N.C.A.N. Norme
privind radioprotecţia şi măsuri în cazul expunerii medicale. Norme de securitate
radiologică în imagistica medicală nucleară şi în radioterapie.
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15. Norme, ordine şi reglementări C.N.C.A.N. / M.S.:
• normele de securitate radiologică – proceduri de autorizare (NSR-03);
• normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la
radiaţii ionizante (NSR-04);
• norme de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic si
radiologie intervenţională (NSR-11);
• norme de dozimetrie individuală aprobate C.N.C.A.N. nr.180/2002 publicat în
Monitorul Oficial nr.769/2002, modificate CNCAN nr. 292/2004 republicat în
Monitorul Oficial nr. 1253/2004;
• normativul de acordare şi de utilizare a echipamentului individual de protecţie la
radiaţii ionizante aprobat CNCAN nr. 421/2004 publicat în Monitorul Oficial nr.
107/2005;
• reglementări specifice privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru
cercetare medicală şi/sau biomedicală aprobate prin ordinul comun nr.
66/33/9112 al C.N.C.A.N, A.N.C.S. şi M.S. publicat în Monitorul Oficial nr.
353/2006.
• ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1542/2006, privind înregistrarea şi
raportarea dozei pacienţilor, publicat în Monitorul Oficial.
http://www.cncan.ro; https://www.monitoruloficial.ro/; https://www.ms.ro/.
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