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ÎN ATENŢIA MEDICILOR REZIDENŢI ATI anul V
Stimaţi Colegi,
După cum vă este cunoscut, Examenul pentru Diploma Europeană în Anestezie şi
Terapie Intensivă Partea I ( EDAIC Partea I ): probă scrisă constând din 120 întrebări scrise
cu răspunsuri multiple la alegere, este parte obligatorie a examenului oficial de obţinere a
titlului de medic specialist în Anestezie şi Terapie Intensivă în România (contând ca
probă scrisă a acestui examen), începând cu anul 2010.
Vă trimit acest document structurat pe 4 teme :
I.
II.
III.
IV.

CE ÎNSEAMNĂ acest EXAMEN
CE NU SE SCHIMBĂ
CUM NE PREGĂTIM pentru EXAMEN
CE TREBUIE SĂ FACEŢI VOI ( cât mai curând ! )

I.

CE ÎNSEAMNĂ acest EXAMEN

1. Examenul constă în 2 teste scrise ( fiecare cu durata de 2 ore) , fiecare test cu câte 60
de întrebări , respectiv :
-

Testul A = 60 de întrebări ( în 2 ore) din : Fiziologie cardiorespiratorie,Neurofiziologie,
Fiziologie generală, Farmacologie cardiovasculară, Farmacologie SNC (creier şi
măduva spinării), Farmacologie generală, Fizică generală, Măsurători clinice, Statistică.

-

Testul B = 60 de întrebări ( în 2 ore) din : Bazele Anesteziei, Anestezia specială,
Anestezia locală/regională, Terapie intensivă, Medicină internă, Medicină de urgenţă.

Acest examen se va ţine Sâmbătă 14 SEPTEMBRIE 2019, la Bucureşti, ( într-o locaţie
care va fi comunicată în timp util, cel mai probabil la Institutul Clinic Fundeni, simultan cu
examenul EDA partea I în toată Europa.
2. Chestionarul de examen va fi oferit tuturor candidaţilor în limba română, alături de
versiunea în engleză. Deci cei care ati dori sa dati examenul in Engleza nu trebuie sa
specificati nimic deoarece veti avea versiunea engleza alaturi de cea in romana.

3. Promovarea probei scrise va califica candidatul :
a. fie ca promovat doar la proba scrisă a examenului de obţinere a titlului de medic
specialist în Anestezie şi Terapie Intensivă în România în cazul obţinerii a
minim 85 % din punctajul minim total pentru obtinerea EDAIC : [ ( punctaj
testul A + punctaj testul B) x 85 %]. 85 % corespunde notei 7,00. Restul
notelor la proba scrisa se calculeaza tot in functie de procentajul obtinut.
b. fie ca promovat şi la Examenului EDAIC partea I ( în cazul obţinerii
punctajului minim european stabilit de către ESA ). În acest caz nota la
examenul naţional va fi 10,00.
4. Candidaţii trebuie să ştie că trebuie să treacă AMBELE teste (A şi B) pentru a
promova examenul scris EDAIC Partea 1 ți a obține Diploma EDAUC Part 1.
5. Fiecare întrebare din cele 60 ale fiecărui test ( A sau B ) are 5 răspunsuri posibile
( A,B,C, D, E), fiecare răspuns putând să fie adevărat sau fals.
7. Candidatul trebuie să hotărască dacă fiecare răspuns este fie adevărat fie fals, şi să marcheze pe
formularul tipizat, atât în limba română cât şi în engleză răspunsul său ( vezi ataşamentul : GHIDUL pentru
obţinerea Diplomei - secţiunea 6. INSTRUCŢIUNI PENTRU ÎNTREBĂRILE CU RĂSPUNS
MULTIPLU LA ALEGERE ).
8. Fiecare răspuns corect primeşte un punct pozitiv.
Nu există NICI O PENALIZARE pentru răspunsuri incorecte sau lăsate necompletate.
9. Nota candidatului derivă din numărul de răspunsuri corecte.
Nota în procente a candidatului este această cifră exprimată ca procentaj din nota
maximă posibilă pentru test (adică 60 întrebări / test cu 5 posibile răspunsuri corecte :
exemplu 180 răspunsuri corecte din 300 este egal cu 60 %).

II.

CE NU SE SCHIMBĂ

ATENŢIE
Nu s-a schimbat nimic în ceea ce priveşte restul probelor prin care un medic
rezident ATI va deveni specialist ( proba practică şi cele 2 probe clinice se vor susţine
ca şi până acum, ulterior examenului scris , în centrele universitare desemnate ) !!!!!

III.

CUM VĂ PREGĂTIȚI pentru EXAMEN

1. În consecinţă , vă rog citiţi documentul de faţă cu atenţie precum şi următoarele
documente de pe site-ul SRATI :
Accesati : www.srati.ro , apoi in stanga gasiti fisierul EXAMENE -CONCURSURI pe
care daca il deschideti veti gasi la sectiunea Examen SPECIALITATE urmatoarele :
a. Bibliografie EDA partea I
b. Ghid pentru Obţinerea Diplomei EDAIC
c. Protocol Final Ministerul Sănătăţii – ESA-SRATI
d. Romanian Part I and ITA Regulations ( Regulament Intern de Examen)
e. FORMULARUL de Inscriere ( in engleza , aprobat de catre ESA) la examenul
din 14 Septembrie 2019, Part I application form Bucharest 2019
pe care il veti descarca, il veti completa si il veți trimite până la data de 06 MAI
2019 pe adresa de mail : serbanionbubenek@yahoo.com
Primele două documente le-am tradus mai demult şi în consecinţă la puteţi consulta şi
online pe site-ul ESA :
http://www.esahq.org/euroanaesthesia→EDUCATION→European Diploma→Diploma
Guide → click pe steagul ROMÂNIEI.
Mai puteti accesa : http://www.esahq.org/euroanaesthesia →EDUCATION
→European Diploma→ si apoi accesand diverse subfoldere veti gasi de asemenea
informatii complete (doar în engleză)
2. BIBLIOGRAFIE
a. http://www.esahq.org/euroanaesthesia →EDUCATION
→European Diploma→ about the EDAIC iar in josul paginii veţi găsi şi un
ataşament în PDF : Recommended Reading List
b. Însă, după cum veţi vedea câd veţi citi Ghidul pentru Obţinerea Diplomei EDA,
( la secţiunea 5 : Ghidul Candidaţilor) , acolo este subliniat că „ ceea ce s-a menţionat
anterior NU se intenţionează a fi nici o programă de examen nici o listă completă de
subiecte acoperite de examen”. „Este totuşi un ghid care se speră că se va dovedi
folositor candidaţilor care se pregătesc pentru examenul de diplomă”.

IV. CE TREBUIE SĂ FACEŢI Dumneavoastra ( cât mai curând ! )
1. Să completaţi corect şi să îmi trimiteţi la adresa de mail :

serbanionbubenek@yahoo.com
până la data de 06 MAI 2019, FORMULARUL de Inscriere la examenul din
14 SEPTEMBRIE 2019 ( în Excel) numit : Part I application form Bucharest 2019
ATENȚIE : Toate rubricile trebuie completate corect !!!!
Vă rog să specificați neapărat un număr de telefon valid la care puteți fi contactați!

In cazul in care formularul NU este complet, va fi respins de catre computer iar
responsabilitatea este strict a Dvs. !
Eu trebuie la rândul meu să centralizez toate datele ( peste 100 candidaţi !), şi să le
trimit la Ministerul Sănătăţii şi apoi la ESA până pe 10 mai 2019 !
Cine nu va fi pe listă, NU va putea participa la examen sub nici o formă !
2. Să plătiţi taxa de participare ESA de 150 Euro ( sau contravaloarea in Lei)
pana pe 06 mai 2019 intr-unul dintre urmatoarele conturi SRATI de la:
BCR (Banca Comerciala Romana) sucursala Plevnei Bucuresti:
Contul IBAN SRATI în Lei : RO05RNCB0071011429390001
Contul IBAN SRATI în Euro: RO48RNCB0071011429390003
BCR Sucursala Plevnei, Bucuresti
Cod fiscal SRATI: 14038110

Păstraţi chitaţa dar trimiteti o copie scanată tot la adresa mail:
serbanionbubenek@yahoo.com !
CANDIDAȚIILOR care NU se vor prezenta la Examenul EDAIC din 14 Septembrie
2019, li se va retine din taxa de participare de 150,00 E, suma de 50,00 Euro, drept
cheltuieli operaționale ale ESA.

3. Să vă asiguraţi că toţi colegii Dvs., cunoscuţi ca medici rezidenţi ATI
an V, au primit și / sau citit acest mail .
4. Vă rog să arătaţi scrisoarea îndrumătorilor Dvs. de REZIDENŢIAT.
SUCCES !
Cu prietenie,
Prof.dr. Şerban-Ion Bubenek -Turconi
Președinte SRATI

