
 



Examen complex de admitere la masterat, 

Programul de masterat „Inginerie Biomedicală” 
 (disciplinele: Anatomia biochimia şi fiziologia umană, Electronica 

medicală, Echipamente şi proceduri de diagnosticare, terapie şi 

reabilitare medicală) 
 

1. Anatomia biochimia şi fiziologia umană 
Celula ca unitate de structură a organismelor vii. Tipurile de celule în organismul uman, funcţia 

lor şi metodele de cercetare. Clasificarea ţesuturilor organismului uman. Epitelul ecto-, ento- şi 

mezodermal. Structura, localizarea şi funcţia.Sistemul nervos central. Activitatea nervoasă 

superioară. Structura creierului. Analizatorul optic, acustic, vegetativ. Determinarea acuităţii 

vederii.Vasele sangvine, structura. Legile hemodinamicii. Tensiunea arterială. Determinarea 

tensiunii arteriale. Structura morfofuncţională a inimii. Ciclul cardiac, durata lui. Proprietăţile 

miocardului, caracteristica lui.Caracteristicele activităţii cardiace, volumul sistolic şi minut 

volumul.Pulsul. Sistemul respirator. Structura sistemului respirator. 

2. Electronica medicală 
Stările de polarizare, depolarizare şi repolarizare ale celulei vii.Geneza semnalelor biomedicale. 

Clasificarea semnalelor biomedicale. Caracteristica semnalelor biomedicale.Culegerea 

semnalelor biomedicale. Amplificatoarele de instrumentaţie.Zgomotele în electronica medicală. 

Filtre analogice pasive. Acțiunea curentului electric asupra organismului. Stimularea electrică a 

ţesuturilor vii. Conversia analog-digitală. Sisteme de achiziție de date biomedicale. Semnale 

discrete elementare. Clasificarea semnalelor discrete.Dispozitive pe baza diodelor. Redresoare. 

Redresoare cu multiplicare de tensiune. Stabilizatoare de tensiune. Stabilizatoare de tensiune cu 

dioda Zenner.Amplificatoare electrice. Caracteristicile şi parametrii de bază ale amplificatorului. 

Destinaţia, clasificarea şi structura  amplificatoarelor electronice. Caracteristicile principale şi 

indicii ale amplificatoarelor, factorul de amplificare, randamentul, distorsiunile 

neliniare.Amplificatoare selective. Amplificatoare de rezonanţă. Schema amplificatorului 

diferenţial, principiul de funcţionare, modul de aplicare şi obţinere a semnalelor.  

3. Echipamente şi proceduri de diagnosticare, terapie şi reabilitare medicală 
Electrocardiografia (ECG). Derivaţiile ECG. Electrozii și poziţionarea acestora. Semnalul ECG 

normal. Fotopletismografia (FPG). Principii ale traductorilor. Studiul componentei lente şi a 

componentei rapide. Schema bloc.Măsurarea presiunii sanguine. Metode de măsurare directă şi 

indirectă a presiunii. Metoda zgomotelor Korotkoff.Aparatele de stimulare electrică a ţesuturilor 

vii. Stimulatoarele electrice cardiace. Defibrilatoarele cardiace. Impulsurile utilizate la 

defibrilare electrică. Schema bloc a unui defibrilator cardiac. Diagnosticarea cu ultrasunet. 

Transductorul ultrasonografic. Tipurile de sonde. (Ecografia unidimensională, Ecografia 

bidimensională, Ecografia Doppler (color)).Măsurarea fluxului sanguin. 
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