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Intrarea României în Uniunea Europeanå a reprezentat, fårå
îndoialå, deschiderea unui univers inegalabil de oportunitå¡i la
care, înainte, se aspira în tåcere. Statutul de cetå¡ean european cu
drepturi depline presupune, printre altele, fire¿te, ¿i posibilitatea
de a solicita ¿i de a ob¡ine un împrumut nerambursabil din partea
UE. „Mul¡i chema¡i, pu¡ini ale¿i“ este un principiu care pare, din
nefericire, så se aplice ¿i în acest caz. Cum înså din gre¿elile altora
se poate învå¡a, iar medicina este un domeniu în care se simte mereu
acut nevoia de investi¡ii consistente, de duratå, medicii fiind dornici,
dacå nu nevoi¡i, så profite de orice mânå prietenoaså de ajutor, vå
oferim ocazia de a descoperi care sunt erorile pe care le-au comis
al¡ii în procesul de realizare a proiectului pentru solicitarea acestui
tip de împrumut, cu scopul de a evita piedicile inutile sau timpul
pierdut prin hå¡i¿ul birocra¡iei ¿i dosarelor. Speråm så fie un
instrument util în întocmirea, redactarea ¿i prezentarea unui proiect
de finan¡are în medicinå sau zonele conexe ¿i så måreascå ¿ansele
cititorilor revistei PRACTICA MEDICALÅ de a câ¿tiga o finan¡are
nerambursabilå.

Notå: Acesta este un prim articol în demersul nostru de a ajuta
¿i educa cititorii Practicii Medicale în sfera financiar-economicå
actualå. Promitem cå vom continua în numerele viitoare ale revistei
aceastå serie de articole de informare, nu doar în direc¡ia proiectelor
¿i finan¡årilor interne ¿i interna¡ionale, dar ¿i în direc¡ia redactårii ¿i
utilizårii diferitelor tipuri de contracte ce încep din ce în ce mai
frecvent så aparå sau så fie utilizate în activitatea profesionalå a
medicului (în general) ¿i a medicului de familie (în special).
[a se citi în numårul urmåtor]
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1. Solicitant ¿i/sau partener neeligibil
2. Neconformitate administrativå
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9. Incompatibilitate între buget ¿i metodologie
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INTRODUCEREINTRODUCEREINTRODUCEREINTRODUCEREINTRODUCERE

Punctul culminant al unei munci de luni de zile îl reprezintå
cererea dvs. de finan¡are nerambursabilå – acea multitudine
de hârtii care vå acapareazå rapid întreaga aten¡ie ¿I preo-
cupare. Cu toate acestea, dosarul dvs. atât de pre¡ios nu
reprezintå pentru Autoritatea Contractantå decât una dintre
multele cereri. Trebuie så în¡elege¡i ¿i så respecta¡i fiecare
instruc¡iune în parte ca så vå asigura¡i cå sunte¡i pe drumul
cel bun spre finan¡are. De aceea trebuie så acorda¡i aten¡ie
tuturor detaliilor. Aceastå bro¿urå prezintå gre¿elile cele mai
frecvent întâlnite în solicitårile de finan¡are nerambursabilå.
Poate nu o så vå vinå så crede¡i, dar lista include ¿i gre¿eli
precum „Solicitårile trebuie dactilografiate/adicå scrise la
calculator, ¿i nu de mânå“. Tot în acestå bro¿urå sunt câteva
sfaturi practice care vå ajutå så evita¡i gre¿elile ¿i sugestii
privind respectarea cerin¡elor din instruc¡iuni.

Acest document este un rezumat util al punctelor
esen¡iale pe care trebuie så le respecta¡i când vå pregåti¡i
¿i când redacta¡i cererea de finan¡are. El include o

prezentare completå a fiecårei sec¡iuni a solicitårii de
finan¡are, care så vå atragå permanent aten¡ia. Este a¿adar
o resurså utilå pe care to¡i solicitan¡ii ar trebui så o
citeascå, så o imprime ¿i så o afi¿eze pe perete în faza de
pregåtire a cererii de finan¡are nerambursabilå.

1. SOLICITANT ªI/SAU PARTENER NEELIGIBIL1. SOLICITANT ªI/SAU PARTENER NEELIGIBIL1. SOLICITANT ªI/SAU PARTENER NEELIGIBIL1. SOLICITANT ªI/SAU PARTENER NEELIGIBIL1. SOLICITANT ªI/SAU PARTENER NEELIGIBIL

Ghidul Solicitantului define¿te clar solicitan¡ii ¿i
partenerii eligibili (sec¡iunea „Eligibilitatea solicitan¡ilor:
cine poate solicita finan¡are“ ¿i „Parteneriat ¿i eligibilitatea
partenerilor“). Eligibilitatea solicitantului ¿i a partenerilor
rezultå din:

– Descrierea organiza¡iei solicitante incluså în
Formularul de cerere de finan¡are.

– Descrierea partenerilor incluså în Formularul de
cerere de finan¡are.

– Documentele înso¡itoare (actul constitutiv) ale
organiza¡iei solicitante, incluse ca anexå la For-
larul de cerere de finan¡are.

Cele mai frecvente
13 gre¿eli fåcute de

solicitan¡ii de
finan¡are

nerambursabilå –
un ghid pentru medic
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ExempluExempluExempluExempluExemplu

În Ghidul Solicitantului corespunzåtor unei scheme de
finan¡are pentru dezvoltarea resurselor umane, se precizeazå
cå aplican¡ii eligibili sunt organiza¡iile publice sau non-publice,
non-profit sau orientate spre ob¡inerea de profit. O societate
comercialå, fie cå are capital privat sau de stat, este în acest
caz eligibilå pentru ob¡inerea finan¡årii.

Dacå activitå¡ile descrise în proiect nu suntDacå activitå¡ile descrise în proiect nu suntDacå activitå¡ile descrise în proiect nu suntDacå activitå¡ile descrise în proiect nu suntDacå activitå¡ile descrise în proiect nu sunt
incluse în documentele statutare, cererea va fiincluse în documentele statutare, cererea va fiincluse în documentele statutare, cererea va fiincluse în documentele statutare, cererea va fiincluse în documentele statutare, cererea va fi
respinså. ACEST LUCRU ESTE VALABIL ªI PENTRUrespinså. ACEST LUCRU ESTE VALABIL ªI PENTRUrespinså. ACEST LUCRU ESTE VALABIL ªI PENTRUrespinså. ACEST LUCRU ESTE VALABIL ªI PENTRUrespinså. ACEST LUCRU ESTE VALABIL ªI PENTRU
PARTENERII SOLICITANºILOR.PARTENERII SOLICITANºILOR.PARTENERII SOLICITANºILOR.PARTENERII SOLICITANºILOR.PARTENERII SOLICITANºILOR.

2. NECONFORMITATE ADMINISTRATIVÅ2. NECONFORMITATE ADMINISTRATIVÅ2. NECONFORMITATE ADMINISTRATIVÅ2. NECONFORMITATE ADMINISTRATIVÅ2. NECONFORMITATE ADMINISTRATIVÅ

În ceea ce prive¿te conformitatea administrativå, Ghidul
solicitantului con¡ine men¡iuni foarte concrete privind eligibilitatea
administrativå (sec¡iunea: „Eligibilitatea solicitan¡ilor: cine poate
solicita finan¡are“).

Solicitan¡ii trebuie så includå în cererile lor de finan¡are o
declara¡ie din care så reiaså cå ei ¿i partenerii lor nu fac parte din
nici una dintre categoriile urmåtoare:
• sunt în stare de faliment sau de lichidare, afacerile acestora

sunt administrate de cåtre instan¡e, au încheiat în¡elegeri cu
creditorii, ¿i-au suspendat activitatea de afaceri, se supun
procedurilor privind aceste aspecte, sau se aflå într-o situa¡ie
asemånåtoare, rezultatå dintr-o procedurå similarå prevåzutå
în legisla¡ia sau reglementårile na¡ionale;

• au fost condamna¡i pentru abuz în serviciu printr-o hotårâre ce
are autoritate de lucru judecat;

• se fac vinova¡i de abuz grav în serviciu, dovedit prin orice
mijloace pe care Autoritatea Contractantå le poate justifica;

• nu ¿i-au îndeplinit obliga¡iile legate de plata contribu¡iei la
asiguråri sociale sau de plata impozitelor în conformitate cu
prevederile legale ale ¡årii în care î¿i desfå¿oarå activitatea sau
ale ¡årii cåreia îi apar¡ine Autoritatea Contractantå sau cu cele
ale ¡årii în care urmeazå så se deruleze contractul;

• în cazul lor s-a pronun¡at o hotårâre care are autoritate de
lucru judecat pentru în¿elåciune, corup¡ie, apartenen¡a la o
organiza¡ie criminalå sau implicarea în orice fel de activitate
ilegalå, contrare intereselor financiare ale Comunitå¡ii;

• urmare a unei alte proceduri de procurare sau de acordare a unei
subven¡ii finan¡ate din bugetul Comunitå¡ii, s-au constatat încålcåri
grave ale contractului constând în nerespectarea obliga¡iilor
contractuale;

• nu ¿i-au îndeplinit obliga¡iile de platå a contribu¡iilor de asiguråri
sociale conform prevederilor legale ale ¡årii în care sunt stabili¡i;

• nu ¿i-au îndeplinit obliga¡iile fiscale conform prevederilor legale
ale ¡årii în care sunt stabili¡i;

• sunt vinova¡i de a fi furnizat informa¡ii eronate ¿i menite så
inducå în eroare Autoritå¡ile Contractante, în scopul de a
participa la licita¡ii sau contractare;

• fac obiectul unei declara¡ii de încålcare gravå a contractului
pentru nerespectarea obliga¡iilor aferente unui alt contract
încheiat cu aceea¿i sau cu o altå autoritate contractantå sau
unui alt contract finan¡at din fonduri comunitare;

• au încercat så ob¡inå informa¡ii confiden¡iale sau så influen¡eze
comitetul sau Autoritatea Contractantå în timpul procesului
de evaluare aferent licita¡iei curente sau unor licita¡ii anterioare.

Dacå solicitanul sau partenerii såi se încadreazåDacå solicitanul sau partenerii såi se încadreazåDacå solicitanul sau partenerii såi se încadreazåDacå solicitanul sau partenerii såi se încadreazåDacå solicitanul sau partenerii såi se încadreazå
în oricare dintre categoriile men¡ionate, cerereaîn oricare dintre categoriile men¡ionate, cerereaîn oricare dintre categoriile men¡ionate, cerereaîn oricare dintre categoriile men¡ionate, cerereaîn oricare dintre categoriile men¡ionate, cererea
de finan¡are va fi respinså.de finan¡are va fi respinså.de finan¡are va fi respinså.de finan¡are va fi respinså.de finan¡are va fi respinså.

3. PROIECT NEELIGIBIL3. PROIECT NEELIGIBIL3. PROIECT NEELIGIBIL3. PROIECT NEELIGIBIL3. PROIECT NEELIGIBIL

Sec¡iunea „Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care se
poate solicita finan¡are” din Ghidul solicitantului define¿te
proiectele eligibile pentru finan¡are.

Solicitan¡ii justificå eligibilitatea proiectelor lor în anumite
sec¡iuni specifice ale cererii de finan¡are:

– Rezumat
– Obiective
– Justificare
– Descrierea detaliatå a activitå¡ilor
– Metodologie

ExempluExempluExempluExempluExemplu

Se lanseazå un program de finan¡are, iar proiectele eligibile
se referå la ac¡iuni privind drepturile omului ¿i democra¡ia.
Asta înseamnå cå dacå un ONG cu activitate în domeniul
protec¡iei mediului depune o cerere de finan¡are pentru un
proiect privind educa¡ia în domeniul protec¡iei mediului, cererea
sa va fi respinså.

Solicitan¡ii trebuie så pregåteascå proiecteSolicitan¡ii trebuie så pregåteascå proiecteSolicitan¡ii trebuie så pregåteascå proiecteSolicitan¡ii trebuie så pregåteascå proiecteSolicitan¡ii trebuie så pregåteascå proiecte
care corespund domeniului de aplicare ¿icare corespund domeniului de aplicare ¿icare corespund domeniului de aplicare ¿icare corespund domeniului de aplicare ¿icare corespund domeniului de aplicare ¿i
scopurilor programelor de finan¡are existente ¿iscopurilor programelor de finan¡are existente ¿iscopurilor programelor de finan¡are existente ¿iscopurilor programelor de finan¡are existente ¿iscopurilor programelor de finan¡are existente ¿i
nu så încerce så adapteze programele denu så încerce så adapteze programele denu så încerce så adapteze programele denu så încerce så adapteze programele denu så încerce så adapteze programele de
finan¡are existente la ideile lor de proiecte.finan¡are existente la ideile lor de proiecte.finan¡are existente la ideile lor de proiecte.finan¡are existente la ideile lor de proiecte.finan¡are existente la ideile lor de proiecte.

4. ACTIVITÅºI NEELIGIBILE4. ACTIVITÅºI NEELIGIBILE4. ACTIVITÅºI NEELIGIBILE4. ACTIVITÅºI NEELIGIBILE4. ACTIVITÅºI NEELIGIBILE

Eligibilitatea activitå¡ilor din cadrul proiectului propus este
descriså în „Eligibilitatea proiectelor – Sec¡iunea Tipul activitå¡ilor“
din Ghidul Solicitantului.

Solicitantul justificå eligibilitatea activitå¡ilor propuse în
sec¡iunile „Descriere detaliatå a activitå¡ilor“ ¿i „Metodologie“ din
cererea sa de finan¡are.

ExempluExempluExempluExempluExemplu

O companie aplicå pentru ob¡inerea de fonduri printr-o schemå
de finan¡are pentru dezvoltarea resurselor umane. Proiectul
propus prevede organizarea unor cursuri de instruire în utilizarea
calculatorului, adresate angaja¡ilor administra¡iei publice din
jude¡. Aceastå activitate este eligibilå pentru finan¡are.

Dacå solicitantul propune un proiect ale cåruiDacå solicitantul propune un proiect ale cåruiDacå solicitantul propune un proiect ale cåruiDacå solicitantul propune un proiect ale cåruiDacå solicitantul propune un proiect ale cårui
activitå¡i principale su nt neeligibile, Comitetulactivitå¡i principale su nt neeligibile, Comitetulactivitå¡i principale su nt neeligibile, Comitetulactivitå¡i principale su nt neeligibile, Comitetulactivitå¡i principale su nt neeligibile, Comitetul
de evaluare va respinge proiectul.de evaluare va respinge proiectul.de evaluare va respinge proiectul.de evaluare va respinge proiectul.de evaluare va respinge proiectul.

5. BUGETUL SOLICITAT NU SE ÎNCADREAZÅ ÎN5. BUGETUL SOLICITAT NU SE ÎNCADREAZÅ ÎN5. BUGETUL SOLICITAT NU SE ÎNCADREAZÅ ÎN5. BUGETUL SOLICITAT NU SE ÎNCADREAZÅ ÎN5. BUGETUL SOLICITAT NU SE ÎNCADREAZÅ ÎN
LIMITELE FINANºÅRILOR NERAMBURSABILE ªI ALELIMITELE FINANºÅRILOR NERAMBURSABILE ªI ALELIMITELE FINANºÅRILOR NERAMBURSABILE ªI ALELIMITELE FINANºÅRILOR NERAMBURSABILE ªI ALELIMITELE FINANºÅRILOR NERAMBURSABILE ªI ALE
PROCENTAJULUI DE COFINANºARE A PROIECTULUIPROCENTAJULUI DE COFINANºARE A PROIECTULUIPROCENTAJULUI DE COFINANºARE A PROIECTULUIPROCENTAJULUI DE COFINANºARE A PROIECTULUIPROCENTAJULUI DE COFINANºARE A PROIECTULUI

Limita superioarå ¿i inferioarå a bugetului sunt specificate
clar în Ghidul Solicitantului, în sec¡iunile:

– Bugetul disponibil al sprijinului financiar acordat de
Autoritatea Contractantå;

– Surse de finan¡are necesare din bugetul solicitantului.
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Finan¡årile nerambursabile nu acoperå 100% costurile eligibile
ale proiectului.

Volumul finan¡årii solicitat Autoritå¡ii Contractante trebuie så
se încadreze în limitele stabilite de Ghidul Solicitantului.

În plus, solicitantul (¿i partenerii såi) trebuie så dispunå de
resursele financiare necesare pentru a acoperi diferen¡aacoperi diferen¡aacoperi diferen¡aacoperi diferen¡aacoperi diferen¡a
conform Ghidului solicitantului.

ExempluExempluExempluExempluExemplu

Volumul minim al finan¡årii nerambursabile: 10.000 Euro.
Volumul maxim al finan¡årii nerambursabile: 50.000 Euro.
Finan¡area nerambursabilå nu trebuie så depå¿eascå 80%

din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Diferen¡a trebuie
finan¡atå din resursele proprii ale solicitantului, sau din alte surse
decât bugetul Comisiei Europene.

Acest lucru înseamnå cå restul de 20% trebuieAcest lucru înseamnå cå restul de 20% trebuieAcest lucru înseamnå cå restul de 20% trebuieAcest lucru înseamnå cå restul de 20% trebuieAcest lucru înseamnå cå restul de 20% trebuie
acoperit din resursele proprii ale solicitan¡iloracoperit din resursele proprii ale solicitan¡iloracoperit din resursele proprii ale solicitan¡iloracoperit din resursele proprii ale solicitan¡iloracoperit din resursele proprii ale solicitan¡ilor
(¿i/sau partenerilor).(¿i/sau partenerilor).(¿i/sau partenerilor).(¿i/sau partenerilor).(¿i/sau partenerilor).

ExempluExempluExempluExempluExemplu

Volumul finan¡årii nerambursabile solicitate nu trebuie så
fie mai mic de 10.000 euro ¿i nici mai mare de 50.000 euro.

Dacå totalul costurilor eligibile se ridicå la 42.000 euro,
finan¡area solicitatå nu trebuie så depå¿eascå 33.600 euro (adicå
80% din 42.000 euro). Diferen¡a, adicå 42.000-33.600 = 8.400
euro trebuie finan¡atå din resursele proprii ale solicitantului ¿i
acest lucru trebuie domonstrat în mod corespunzåtor în sec¡iunea
intitulatå „Surse de finan¡are ca parte a bugetului solicitantului“.

Dacå solicitantul NU SATISFACE condi¡iile susDacå solicitantul NU SATISFACE condi¡iile susDacå solicitantul NU SATISFACE condi¡iile susDacå solicitantul NU SATISFACE condi¡iile susDacå solicitantul NU SATISFACE condi¡iile sus
men¡ionate, cererea sa de finan¡are va fi respinså.men¡ionate, cererea sa de finan¡are va fi respinså.men¡ionate, cererea sa de finan¡are va fi respinså.men¡ionate, cererea sa de finan¡are va fi respinså.men¡ionate, cererea sa de finan¡are va fi respinså.

6. GRUPURI ºINTÅ NEELIGIBILE6. GRUPURI ºINTÅ NEELIGIBILE6. GRUPURI ºINTÅ NEELIGIBILE6. GRUPURI ºINTÅ NEELIGIBILE6. GRUPURI ºINTÅ NEELIGIBILE

Solicitan¡ii demonstreazå cå proiectul lor este eligibil în
urmåtoarele sec¡iuni ale cererilor lor de finan¡are:

– Descriere detaliatå a activitå¡ilor;
– Metodologie;
– Impactul estimat asupra grupurilor ¡intå.

ExempluExempluExempluExempluExemplu

Grupurile ¡intå din cererea de finan¡are trebuie så fie CLAR
DEFINITE, iar terminologia folositå în întreaga cerere de
finan¡are trebuie så fie aceea¿i. De exemplu: termenul „cursant“
nu trebuie înlocuit cu „student“ (deoarece este posibil ca acesta
din urmå så nu desemneze un grup ¡intå eligibil).

Unele dintre proiectele propuse de solicitan¡i nuUnele dintre proiectele propuse de solicitan¡i nuUnele dintre proiectele propuse de solicitan¡i nuUnele dintre proiectele propuse de solicitan¡i nuUnele dintre proiectele propuse de solicitan¡i nu
¡in cont de grupurile ¡intå indicate în Ghid, sau¡in cont de grupurile ¡intå indicate în Ghid, sau¡in cont de grupurile ¡intå indicate în Ghid, sau¡in cont de grupurile ¡intå indicate în Ghid, sau¡in cont de grupurile ¡intå indicate în Ghid, sau
grupurile ¡intå men¡ionate în cererea de finan¡aregrupurile ¡intå men¡ionate în cererea de finan¡aregrupurile ¡intå men¡ionate în cererea de finan¡aregrupurile ¡intå men¡ionate în cererea de finan¡aregrupurile ¡intå men¡ionate în cererea de finan¡are
nu sunt definite în mod clar.nu sunt definite în mod clar.nu sunt definite în mod clar.nu sunt definite în mod clar.nu sunt definite în mod clar.

7. DURATA INCORECTÅ A PROIECTULUI7. DURATA INCORECTÅ A PROIECTULUI7. DURATA INCORECTÅ A PROIECTULUI7. DURATA INCORECTÅ A PROIECTULUI7. DURATA INCORECTÅ A PROIECTULUI

Proiectul are o duratå specificå ¿i clar definitå în Ghidul
Solicitantului (sec¡iunea „Dimensiunea proiectelor – Duratå”).

Durata proiectului propus de solicitant se indicå în sec¡iunea
„Duratå ¿i Plan de ac¡iune“ din cererea de finan¡are.

ExempluExempluExempluExempluExemplu

Durata proiectului nu poate så depå¿eascå 18 luni.
Dacå durata proiectului este mai mare de 18 luni, este bine

ca solicitan¡ii så reducå unele activitå¡i pentru a se putea încadra
în durata programului de finan¡are.

Dacå durata propuså în cererea de finan¡areDacå durata propuså în cererea de finan¡areDacå durata propuså în cererea de finan¡areDacå durata propuså în cererea de finan¡areDacå durata propuså în cererea de finan¡are
depå¿e¿te durata indicatå în Ghid, cererea va fidepå¿e¿te durata indicatå în Ghid, cererea va fidepå¿e¿te durata indicatå în Ghid, cererea va fidepå¿e¿te durata indicatå în Ghid, cererea va fidepå¿e¿te durata indicatå în Ghid, cererea va fi
respinså.respinså.respinså.respinså.respinså.

8. SUPRAESTIMAREA COSTURILOR ELIGIBILE8. SUPRAESTIMAREA COSTURILOR ELIGIBILE8. SUPRAESTIMAREA COSTURILOR ELIGIBILE8. SUPRAESTIMAREA COSTURILOR ELIGIBILE8. SUPRAESTIMAREA COSTURILOR ELIGIBILE

Sec¡iunea „Eligibilitatea costurilor: costuri care pot fi luate în
considerare pentru finan¡area nerambursabilå” din Ghidul
solicitantului indicå în mod clar costurile eligibile pentru finan¡are.

Solicitan¡ii nu trebuie så supraestimeze costurileSolicitan¡ii nu trebuie så supraestimeze costurileSolicitan¡ii nu trebuie så supraestimeze costurileSolicitan¡ii nu trebuie så supraestimeze costurileSolicitan¡ii nu trebuie så supraestimeze costurile
pentru a primi un volum mai mare de finan¡are.pentru a primi un volum mai mare de finan¡are.pentru a primi un volum mai mare de finan¡are.pentru a primi un volum mai mare de finan¡are.pentru a primi un volum mai mare de finan¡are.

ExempluExempluExempluExempluExemplu

Unele dintre costurile eligibile din bugetul cererilor de
finan¡are sunt supraestimate, de ex. 35.000 euro pentru o
ma¿inå. În aceastå situa¡ie, Comitetul de evaluare poate så
reducå bugetul alocat pentru acest articol bugetar (dar nu poate
realoca surplusul la o altå linie bugetarå).

Apare aici un risc, ¿i anume în cazul în careApare aici un risc, ¿i anume în cazul în careApare aici un risc, ¿i anume în cazul în careApare aici un risc, ¿i anume în cazul în careApare aici un risc, ¿i anume în cazul în care
Comitetul de evaluare reduce costurile supraesti-Comitetul de evaluare reduce costurile supraesti-Comitetul de evaluare reduce costurile supraesti-Comitetul de evaluare reduce costurile supraesti-Comitetul de evaluare reduce costurile supraesti-
mate conform pre¡urilor pie¡ei, atunci volumulmate conform pre¡urilor pie¡ei, atunci volumulmate conform pre¡urilor pie¡ei, atunci volumulmate conform pre¡urilor pie¡ei, atunci volumulmate conform pre¡urilor pie¡ei, atunci volumul
finan¡årii nerambursabile poate så scadå subfinan¡årii nerambursabile poate så scadå subfinan¡årii nerambursabile poate så scadå subfinan¡årii nerambursabile poate så scadå subfinan¡årii nerambursabile poate så scadå sub
limita minimå indicatå în Ghid ¿i deci cererea delimita minimå indicatå în Ghid ¿i deci cererea delimita minimå indicatå în Ghid ¿i deci cererea delimita minimå indicatå în Ghid ¿i deci cererea delimita minimå indicatå în Ghid ¿i deci cererea de
finan¡are så fie respinså.finan¡are så fie respinså.finan¡are så fie respinså.finan¡are så fie respinså.finan¡are så fie respinså.

9. INCOMPATIBILITATE ÎNTRE BUGET ªI9. INCOMPATIBILITATE ÎNTRE BUGET ªI9. INCOMPATIBILITATE ÎNTRE BUGET ªI9. INCOMPATIBILITATE ÎNTRE BUGET ªI9. INCOMPATIBILITATE ÎNTRE BUGET ªI
METODOLOGIEMETODOLOGIEMETODOLOGIEMETODOLOGIEMETODOLOGIE

Metodologia ¿i ac¡iunile – activitå¡ile prezentate de solicitan¡i
trebuie så fie compatibile unele cu altele, conform sec¡iunii
„Metodologia ¿i bugetul ac¡iunii” din Ghidul Solicitantului.

ExempluExempluExempluExempluExemplu

Unele puncte din buget nu sunt justificate în descrierea
proiectului, sau, în unele cazuri, din partea descriptivå
(metodologia solicitantului) decurge nevoia de anumite articole/
activitå¡i, dar acestea nu se regåsesc în buget.

În aceastå situa¡ie, este posibil ca cererea så fieÎn aceastå situa¡ie, este posibil ca cererea så fieÎn aceastå situa¡ie, este posibil ca cererea så fieÎn aceastå situa¡ie, este posibil ca cererea så fieÎn aceastå situa¡ie, este posibil ca cererea så fie
respinså datoritå lipsei de coeren¡å.respinså datoritå lipsei de coeren¡å.respinså datoritå lipsei de coeren¡å.respinså datoritå lipsei de coeren¡å.respinså datoritå lipsei de coeren¡å.

10. GREªELI DE ARITMETICÅ ÎN CALCULUL10. GREªELI DE ARITMETICÅ ÎN CALCULUL10. GREªELI DE ARITMETICÅ ÎN CALCULUL10. GREªELI DE ARITMETICÅ ÎN CALCULUL10. GREªELI DE ARITMETICÅ ÎN CALCULUL
BUGETULUIBUGETULUIBUGETULUIBUGETULUIBUGETULUI

Solicitan¡ii justificå sumele pe care le cer în sec¡iunea „Foaia
de calcule bugetare” din cererea lor de finan¡are.
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Sistemele de sånåtate, între reformå
¿i finan¡are insuficientå.

Centrul ¿i estul Europei, în convalescen¡å

slovace a Consiliului Uniunii Euro-
pene. Apoi, vorbim despre dezvoltarea
rapidå a medicinei ¿i apari¡ia metodelor
moderne de tratament ¿i cre¿terea
a¿teptårilor publicului în ceea ce pri-
ve¿te accesul la serviciile medicale. Pe
de altå parte, fondurile, dar ¿i perso-
nalul medical sunt insuficiente pentru
sus¡inerea sistemului sanitar pe
termen lung“, spune Dorjan Marusic.

Potrivit opiniei sale, investi¡iile în
sistemele de sånåtate trebuie så devinå
o prioritate în politica europeanå.
„Promovarea sånåtå¡ii ¿i preven¡ia
constituie mecanisme efective pentru
îmbunåtå¡irea sectorului de sånåtate
publicå“, adaugå Marusic.

Numero¿i oficiali europeni vor
participa la Bucure¿ti, între 25 ¿i 27
septembrie, la conferin¡a „Politici ¿i

mecanisme de business în Sistemul de
Sånåtate din Europa Centralå ¿i de
Est“, organizatå de Forum Invest.

Investi¡iile, o prioritate
„Pentru a asigura un nivel ridicat

al sånåtå¡ii ¿i acces pentru toatå lumea
la serviciile medicale ¿i pentru a îm-
bunåtå¡i starea de sånåtate a popula¡iei
trebuie så sus¡ii pe termen lung sis-
temele na¡ionale de sånåtate. Aceasta
este cea mai mare provocare pentru
toate statele din Uniunea Europeanå.
Acestea sunt chiar provocåri ¿i mai
mari pentru statele care au devenit re-
cent membre UE din Europa Centralå
¿i de Sud-Est, unde starea de sånåtate
este mai proastå comparativ cu
celelalte 15 state UE“, declarå Ilona
Gal.

Finan¡area sistemelor de sånåtate
continuå så råmânå problema comunå
a statelor din centrul ¿i estul Europei.
Este pårerea exprimatå de Zbigniew
Religa, fostul ministru polonez al Så-
nåtå¡ii, Ilona Gal, secretar de stat în
Ministerul Sånåtå¡ii din Ungaria, ¿i
Dorjan Marusic, fost secretar de stat
din Ministerul Sånåtå¡ii din Slovenia.

„Sånåtatea în sine este extrem de
importantå, dar ¿i un factor cheie de
sus¡inere a cre¿terii economice ¿i im-
plicit o investi¡ie importantå. Cea mai
importantå problemå a sistemelor de
sånåtate a fost recunoscutå deschis: pe
de o parte, vorbim despre îmbåtrânirea
popula¡iei ¿i cre¿terea inciden¡ei bolilor
cronice. Cancerul este una dintre cele
mai frecvente boli ¿i i se va acorda o
aten¡ie specialå pe durata pre¿edin¡iei

Exemplul 1Exemplul 1Exemplul 1Exemplul 1Exemplul 1

Suma efectivå a liniilor bugetare defalcate este diferitå de
suma solicitatå.

Acest lucru înseamnå cå bugetul prezentat deAcest lucru înseamnå cå bugetul prezentat deAcest lucru înseamnå cå bugetul prezentat deAcest lucru înseamnå cå bugetul prezentat deAcest lucru înseamnå cå bugetul prezentat de
solicitant con¡ine procentaje gre¿ite ale finan¡åriisolicitant con¡ine procentaje gre¿ite ale finan¡åriisolicitant con¡ine procentaje gre¿ite ale finan¡åriisolicitant con¡ine procentaje gre¿ite ale finan¡åriisolicitant con¡ine procentaje gre¿ite ale finan¡årii
solicitate ¿i ale contribu¡iei proprii prevåzute.solicitate ¿i ale contribu¡iei proprii prevåzute.solicitate ¿i ale contribu¡iei proprii prevåzute.solicitate ¿i ale contribu¡iei proprii prevåzute.solicitate ¿i ale contribu¡iei proprii prevåzute.

Exemplul 2Exemplul 2Exemplul 2Exemplul 2Exemplul 2

Foaia de calcul a bugetului din cererea de finan¡are nu
cuprinde decât valoarea finalå a sumei solicitate.

Toate liniile bugetare necesare trebuie completateToate liniile bugetare necesare trebuie completateToate liniile bugetare necesare trebuie completateToate liniile bugetare necesare trebuie completateToate liniile bugetare necesare trebuie completate
¿i calculate. Dacå se prezintå numai valoarea¿i calculate. Dacå se prezintå numai valoarea¿i calculate. Dacå se prezintå numai valoarea¿i calculate. Dacå se prezintå numai valoarea¿i calculate. Dacå se prezintå numai valoarea
finalå fårå justificårile/calculele corespunzåtoare,finalå fårå justificårile/calculele corespunzåtoare,finalå fårå justificårile/calculele corespunzåtoare,finalå fårå justificårile/calculele corespunzåtoare,finalå fårå justificårile/calculele corespunzåtoare,
este posibil ca cererea så fie respinså.este posibil ca cererea så fie respinså.este posibil ca cererea så fie respinså.este posibil ca cererea så fie respinså.este posibil ca cererea så fie respinså.

11. DOCUMENTAºIE ÎNSOºITOARE INCOMPLETÅ11. DOCUMENTAºIE ÎNSOºITOARE INCOMPLETÅ11. DOCUMENTAºIE ÎNSOºITOARE INCOMPLETÅ11. DOCUMENTAºIE ÎNSOºITOARE INCOMPLETÅ11. DOCUMENTAºIE ÎNSOºITOARE INCOMPLETÅ

Documentele necesare aferente cererii de finan¡are sunt
enumerate în sec¡iunea „Cererea de finan¡are” ¿i documente suport
din Ghidul Solicitantului.

Solicitan¡ii trebuie så includå în dosarul pe care îl depun pentru
a ob¡ine o finan¡are nerambursabilå documentele enumerate în

Acest articol a fost preluat, adaptat ¿i sintetizat cu permisiunea Ministerului Integrårii Europene.

Revista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicale
rrrrromâne¿ti ¿i interna¡ionaleomâne¿ti ¿i interna¡ionaleomâne¿ti ¿i interna¡ionaleomâne¿ti ¿i interna¡ionaleomâne¿ti ¿i interna¡ionale

„Lista de verificare a documentelor suport din formularul cerere
de finan¡are”.

Un solicitant uitå så includå în documenta¡iaUn solicitant uitå så includå în documenta¡iaUn solicitant uitå så includå în documenta¡iaUn solicitant uitå så includå în documenta¡iaUn solicitant uitå så includå în documenta¡ia
depuså CV-urile exper¡ilor responsabili cudepuså CV-urile exper¡ilor responsabili cudepuså CV-urile exper¡ilor responsabili cudepuså CV-urile exper¡ilor responsabili cudepuså CV-urile exper¡ilor responsabili cu
activitå¡ile cheie ale proiectului. În acest caz, elactivitå¡ile cheie ale proiectului. În acest caz, elactivitå¡ile cheie ale proiectului. În acest caz, elactivitå¡ile cheie ale proiectului. În acest caz, elactivitå¡ile cheie ale proiectului. În acest caz, el
nu mai poate face completåri ulterioare, iarnu mai poate face completåri ulterioare, iarnu mai poate face completåri ulterioare, iarnu mai poate face completåri ulterioare, iarnu mai poate face completåri ulterioare, iar
cererea sa de finan¡are este respinså.cererea sa de finan¡are este respinså.cererea sa de finan¡are este respinså.cererea sa de finan¡are este respinså.cererea sa de finan¡are este respinså.

12. CERERI SCRISE DE MÂNÅ12. CERERI SCRISE DE MÂNÅ12. CERERI SCRISE DE MÂNÅ12. CERERI SCRISE DE MÂNÅ12. CERERI SCRISE DE MÂNÅ

Ghidul Solicitantului specificå în mod clar cå cererile de
finan¡are nu trebuie så fie scrise de mânå. (Sec¡iunea: „Cererea
de finan¡are ¿i documente suport”).

Conform Ghidului, cererile trebuie så fie dactilo-Conform Ghidului, cererile trebuie så fie dactilo-Conform Ghidului, cererile trebuie så fie dactilo-Conform Ghidului, cererile trebuie så fie dactilo-Conform Ghidului, cererile trebuie så fie dactilo-
grafiate/scrise la calculator ¿i NU de mânå; îngrafiate/scrise la calculator ¿i NU de mânå; îngrafiate/scrise la calculator ¿i NU de mânå; îngrafiate/scrise la calculator ¿i NU de mânå; îngrafiate/scrise la calculator ¿i NU de mânå; în
caz contrar, ele vor fi respinse.caz contrar, ele vor fi respinse.caz contrar, ele vor fi respinse.caz contrar, ele vor fi respinse.caz contrar, ele vor fi respinse.

13. NERESPECTAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI13. NERESPECTAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI13. NERESPECTAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI13. NERESPECTAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI13. NERESPECTAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Solicitan¡ii interesa¡i trebuie så citeascå cu aten¡ie Ghidul ¿i
så-¿i completeze cererea de finan¡are în mod corespunzåtor.

Solicitan¡ii nu trebuie så ¡inå cont de ghidurileSolicitan¡ii nu trebuie så ¡inå cont de ghidurileSolicitan¡ii nu trebuie så ¡inå cont de ghidurileSolicitan¡ii nu trebuie så ¡inå cont de ghidurileSolicitan¡ii nu trebuie så ¡inå cont de ghidurile
aferente unor programe de finan¡are.aferente unor programe de finan¡are.aferente unor programe de finan¡are.aferente unor programe de finan¡are.aferente unor programe de finan¡are.
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Sånåtatea trebuie modernizatå
Potrivit secretarului de stat ungar,

se simte nevoia modernizårii sistemelor
na¡ionale de sånåtate, a scåderii cos-
turilor pentru a asigura sus¡inerea pe
termen lung ¿i un nivel ridicat al
serviciilor medicale. „Sistemele de
sånåtate se confruntå cu nevoia de a
face fa¡å cerin¡elor fenomenului de glo-
balizare, cu îmbåtrânirea popula¡iei, cu
noutå¡ile din medicinå, dar ¿i cu pro-
blemele de sånåtate globalå, cum ar fi
gripa aviarå. Guvernul ungar a lansat
pachetul reformei în sånåtate în
noiembrie 2006. Implementarea gra-
dualå a început în ianuarie 2007, iar
måsurile reformei de sånåtate se referå
în special la probleme punctuale im-
portante“, adaugå Ilona Gal.

Fiecare regiune este diferitå
Fostul secretar de stat sloven este

de pårere cå noile state membre vor
avea ¿ansa de a utiliza avantajele
cooperårii în mai multe domenii, cum
sunt: o preven¡ie mai bunå ¿i råspuns
în fa¡a unor amenin¡åri commune.
„În acela¿i timp, existå noi provocåri
cårora trebuie så le facem fa¡å, cum
sunt diversitatea socialå ¿i inegalitå¡ile
economice în Uniunea Europeanå
lårgitå, nevoia de a face fa¡å globali-
zårii, competitivitå¡ii ¿i îmbåtrânirii
popula¡iei, impactul inova¡iei ¿i dez-
voltårii tehnologiei. Toate acestea vor
avea consecin¡e profunde pentru
popula¡ia UE“, mai spune Marusic.
„Consideråm cå, de¿i existå valori
comune pentru statele membre ale
Uniunii Europene, fiecare ¡arå ¿i
fiecare regiune este diferitå, deci este
important så avem politici care så se
bazeze pe aceastå diversitate. Cred cå
råspunsurile rapide ¿i coordonate la
amenin¡årile la adresa sånåtå¡ii ¿i

pandemiile ¿i bolile transmisibile ¿i o
preven¡ie mai bunå sunt indispen-
sabile“, spune Dorjan Marusic.

Reforme pe banda rulantå
Recent, guvernul ceh condus de

premierul Mirek Topolanek a trecut
prin Camera Deputa¡ilor reforma
sånåtå¡ii ¿i cota unicå de impozitare.
Reforma în sånåtate va însemna cå,
pe lângå fondurile provenite de la
buget, cetå¡enii vor contribui cu o
sumå de bani. În Ungaria, Executivul
a lansat pachetul reformei în sånåtate
în noiembrie 2006, iar implementarea
gradualå a început în ianuarie 2007.

ªi în România se simte vântul
schimbårii

În România, pachetul de reformå
în sånåtate a fost lansat în octombrie
2005. Recent, Ministerul Sånåtå¡ii a
enun¡at câteva direc¡ii ale reformei:
– pachet de servicii medicale de bazå,

care så con¡inå servicii de sånåtate
comprehensive (servicii preventive,
asisten¡å medicalå curativå am-
bulatorie ¿i spitaliceascå, servicii de
reabilitare, servicii de îngrijiri la
domiciliu, servicii paraclinice
ambulatorii, asisten¡å de medicinå
dentarå, prescriere de medicamente
în ambulator, dispozitive medicale,
transport medical);

– protocoale medicale de trimitere ¿i
prioritizare a accesului la medicul
specialist, protocoale ¿i ghiduri de
diagnostic ¿i tratament bazate pe
eviden¡å ¿i ghiduri de bunå prac-
ticå medicalå bazate pe eviden¡å;

– lista nouå de medicamente com-
pensate ¿i gratuite care så asigure
necesarul de medicamente pentru
efectuarea tratamentelor prescrise

în cadrul fondurilor sistemului de
sånåtate;

– metodologie nouå de calculare a
pre¡urilor  la medicamentele
regåsite în Catalogul Na¡ional de
Medicamente din România
(CANAMED);

– ra¡ionalizarea serviciilor de så-
nåtate prin: mecanisme non-fi-
nanciare (integrarea diferitelor
tipuri de asisten¡å medicalå, întå-
rirea rolului asisten¡ei medicale
primare prin redefinirea promo-
vårii ¿i preven¡iei, conectarea aces-
teia cu sistemul social ¿i comuni-
tatea localå, cre¿terea rolului asis-
ten¡ei ambulatorii ¿i, implicit, a
serviciilor paraclinice ambulatorii,
încurajarea dezvoltårii spitalizårii
de zi ¿i, implicit, eficientizarea
spitalizårii continue, re¡ele de boli
cronice cu impact major, elabo-
rarea de politici de sånåtate publicå
intersectoriale viabile ¿i a asi-
gurårilor voluntare de sånåtate);
mecanisme financiare (alocarea
eficientå, bazatå pe eviden¡a fon-
durilor între diferitele tipuri de
asisten¡å medicalå, protec¡ia realå
a persoanelor cu nevoi speciale
copii, gravide, vârstnici cu veni-
turi sub venitul minim –, respon-
sabilizarea asiguratului prin parti-
ciparea financiarå a acestuia –
coplatå – sub forma unei taxe fixe
per vizitå la medic, zi de spitalizare,
prescrip¡ie compensatå etc.);

– investi¡ii majore în spitale ¿i echi-
pamente moderne conform progra-
melor aprobate;

– informatizarea integratå a sistemului
de sånåtate împreunå cu CNAS;

– descentralizarea sistemului de
sånåtate.

Acest articol poate fi gåsit ¿i în numårul 250 al revistei „Banii No¿tri“
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1. Sindromul de pneumonie tipicå este de
obicei cauzat de agentul patogen cel mai des
întâlnit la „pneumonia comunitarå“ ¿i anume:

A. Staphylococcus aureus
B. Mycoplasma pneumoniae
C. Streptococcus pneumoniae
D. Pseudomonas aeruginosa
E. Pneumocistis carini

2. Simptomele persistente de astm bron¿ic pot fi tra-
tate cu:
A. ß2 agoni¿ti inhalator cu duratå lungå de ac¡iune
B. Teofilina retard
C. Parasimpatolitice
D. Diuretice
E. Propranolol

3. La pacien¡ii cu anginå pectoralå putem avea:

A. Examen fizic normal
B. Leziuni cutanate diabetice
C. Semne de anemie
D. Xantelasma
E. Dureri toracice osoase.

4. Urmåtorii markeri serici cardiaci cresc în
primele 4-8 ore de la debutul infarctului mio-
cardic acut:

A. Creatinfosfokinaza
B. Mioglobina
C. GPT
D. Gamaglutamiltranspeptidaza
E. Fosfataza alcalinå

5. Fibrila¡ia atrialå se caracterizeazå electrocar-
diografic prin:

A. Prezen¡a undelor F
B. Interval R – R neregulat
C. Activåri atriale de morfologie ¿i amplitudine

variabilå
D. Frecven¡å atrialå între 150-300/minut
E. QRS larg

6. În boala coronarianå asociatå cu HTA se pot
folosi urmåtoarele antihipertensive:

A. Enalapril
B. Hidralazina
C. Amlodipina
D. Minoxidil
E. Diltiazem

7. Între cauzele insuficien¡ei cardiace cu debit
crescut se numårå:

A. Fistula arteriovenoaså
B. Hipotiroidismul
C. Hipertensiunea arterialå
D. Boala Paget
E. Anemia

8. Principalul mecanism de apari¡ie a ascitei
pancretice este reprezentat de:

A. Hipertensiunea portalå segmentarå
B. Tromboza venei splenice
C. Ruperea canalului pancreatic comun
E. Insuficien¡a drenajului limfatic prin vasele

mezenterice
D. Cre¿terea presiunii în vena cavå inferioarå

9. Prezen¡a Helicobacter pylori în organism nu
poate fi identificatå prin:

A. Testul respirator cu uree
B. Testul rapid al ureazei
C. Examen histologic al fragmentului de mucoaså

gastricå recoltat prin endoscopie
D. Cultura din secre¡ia gastricå
E. Hemocultura

10. Motilitatea veziculei biliare este diminuatå
în:

A. Interven¡ii chirurgicale
B. Arsuri
C. Stres
D. Administrare de antidiabetice orale
E. Sarcina

11. Care dintre urmåtorii factori de risc sunt
incrimina¡i în etiologia PR:

A. Sexul feminin
B. Gena HLA-DR4 a complexului major de

histocompatibilitate clasa a II-a

TESTE DE VERIFICARE
(din programa pentru examenul de reziden¡iat - medicina de familie)

CS

CM

CM

CM

CM

CM

CS

CM

CM

CM

CM = complement multiplu; CS = complement simplu
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TESTE DE VERIFICARE

C. Gena HLA-Dw10 care con¡ine modificåri de
aminoacizi în pozi¡iile 70 ¿i 71 ale lan¡ului beta

D. Factori de mediu, cum ar fi clima ¿i urbanizarea
E. Gene care controleazå expresia receptorului

pentru antigen al celulei T ¿i pentru lan¡urile u¿or
¿i greu ale imunoglobulinelor

12. Lipsa reticulocitozei dupå tratamentul cu
fier al anemiei feriprive poate avea urmåtoarele
cauze:

A. Diagnostic incorect
B. Pierdere de sânge care depå¿e¿te aportul de fier
C. Non-complianta pacientului
D. Absorb¡ie crescutå a fierului
E. Consumul concomitent de vitamina C

13. Care dintre afirma¡iile de mai jos, referitoare
la virusul hepatitic C, sunt adevårate?

A. Virusul este încadrat în familia Flaviviridae
B. Genomul HCV este de tip ARN
C. Existå cel pu¡in 6 genotipuri diferite
D. Infecteazå gazda umanå pe cale fecal-oralå
E. O persoanå se considerå infectatå cu HCV dacå

se deceleazå în sânge atc anti HCV sau ARN-ul
viral

14. Natura hemoragicå a unui accident vascular
cerebral, în faza acutå, este infirmatå cu certi-
tudine prin:

A. Absen¡a debutului caracteristic – brutal, în timp
ce pacientul este în stare de veghe sau când este
supus unui stres

B. Punc¡ia lombarå
C. Tomografia computerizatå cerebralå
D. Electroencefalograma
E. Echografia cardiacå, dacå aceasta eviden¡iazå o

surså de emboli la nivel cardiac

15. În ¿ocul hipovolemic pentru refacerea
volemiei se folosesc:

A. Solu¡ii cristaloide
B. Solu¡ii coloid-osmotice
C. Sânge sau masa eritrocitarå în ¿ocul hemoragic
D. Aminoacizi
E. Metode de reperfuzie miocardicå

16. Cu ocazia consulta¡iilor prenatale:
A. Sumarul de urinå nu se efectueazå
B. Sumarul de urinå se efectueazå de fiecare datå
C. Nu se practicå examenul clinic general
D. Se efectueazå un examen obstetrical
E. Examenul ecografic nu are valoare în

determinarea vârstei gesta¡ionale.

17. Care dintre urmåtoarele sunt contraindica¡ii
permanente din partea copilului în alimenta¡ia
naturalå?

A. Galactozemia
B. Sindrom icteric
C. Intoleran¡a congenitalå la acizi gra¿i nesatura¡i
D. Mastita mamei
E. Tireotoxicoza mamei

18. Complica¡iile meningitei neonatale pot fi:
A. Hidrocefalia
B. Colec¡ia subduralå
C. Abcesul cerebral
D. Sechele neurologice
E. Pneumonia.

19. Care dintre afirma¡iile urmåtoare despre
mecanismul diareei parazitare este falså:

A. Parazitul determinå o reac¡ie imunologicå
împotriva gazdei.

B. Parazitul ac¡ioneazå ca o membranå mecanicå,
împiedicând absorb¡ia intestinalå.

C. Accelereazå turnoverul mucoasei intestinale.
D. Se multiplicå în enterocit ¿i determinå apari¡ia

unei inflama¡ii acute.
E. Altereazå tiparul normal al motilitå¡ii intestinale.

20. Care dintre urmåtoarele pot fi manifeståri
de litiazå biliarå la copil?

A. Dureri în hipocondrul drept
B. Cefalee
C. Grea¡å, vårsåturi
D. Diaree alternând cu constipa¡ia
E. Pusee icterice

21. Care din urmåtoarele fac parte din des-
crierea rahitismului caren¡ial florid?

A. Hipertonie muscularå
B. Erup¡ie dentarå precoce
C. Tulburåri de mineralizare a denti¡iei primare
D. Rezisten¡a reduså la infec¡ii
E. Pulmon rahitic

22. Care dintre urmåtoarele måsuri terapeutice
sunt eficiente în intoxica¡ia cu benzodiazepine:

A. For¡area diurezei cu furosemid
B. Diureza osmoticå alcalinå
C. Hemodializa
D. Hemofiltrarea
E. Administrarea intravenoaså de Flumazenil

(Anexate)

23. Hiperreactivitatea bron¿icå se coreleazå
strâns cu nivelul seric al:

A. Eozinofilelor
B. IgM
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C. IgE
D. Leucocitelor
E. IgG

24. Care este în mod obi¿nuit etiologia febrei
în contextul cåreia apar convulsiile febrile:

A. Infec¡ia acutå a cåilor aeriene superioare
B. Infec¡ia de tract urinar
C. Meiningita ¿i encefalita
D. Boala diareicå acutå
E. Pneumonia acutå

25. Tromboza venelor hepatice (sindromul
Budd-Chiari) poate apårea în urmåtoarele boli,
cu excep¡ia:

A. Consumul de contraceptive orale
B. Sindroame mieloproliferative
C. Hemoglobinurie paroxisticå nocturnå
D. Invazie tumoralå a venei cave superioare
E. Sindrom Raynaud

26. Hipercoagulabilitatea din sindromul ne-
frotic este determinatå de:

A. Pierderea urinarå de antitrombinå III
B. Activitatea alteratå a proteinelor G ¿i S
C. Hiperfibrinogenemie
D. Cre¿terea agregårii plachetare
E. Hipofibrinogenemie

27. Care sunt factorii de risc endogeni pentru
cancerul mamar:

A. Vârsta
B. Menarha precoce, menopauza tardivå
C. Alåptatul la sân
D. Stårile precanceroase
E. Obezitate, mai ales în postmenopauzå

28. În cancerul de col stadiile III-a ¿i III-b se
practicå urmåtoarea atitudine terapeuticå:

A. Teleterapie, ca prim act terapeutic
B. Brahiterapie
C. Chimioterapie, ca prim act terapeutic
D. Interven¡ie chirurgicalå de tip oncologic, de

primå inten¡ie
E. Numai teleterapie

29. Agen¡ii de primå linie în tratamentul tuber-
culozei sunt, cu excep¡ia:

A. Pirazinamida
B. Streptomicina
C. Etionamida
D. Rifampicina
E. Isoniazida

30. Tratamentul glomerulonefritei prin anticorpi
anti-membranå bazalå include:

A. Corticoterapie
B. Plasmaferezå
C. Imunomodulatoare
D. Azatioprinå
E. Ciclofosfamidå

Råspunsuri
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