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LLIISSTTAA  TTEEMMEELLOORR  DDEE  PPRROOIIEECCTT  
  PPEENNTTRRUU    EEXXAAMMEENNUULL  DDEE  CCEERRTTIIFFIICCAARREE  AA  CCAALLIIFFIICCĂĂRRIIII  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEE  

AANNUULL  ŞŞCCOOLLAARR  22002200--22002211  
  

  

NNIIVVEELL  DDEE  CCAALLIIFFIICCAARREE::  55  --- învăţământ postliceal  

PPRROOFFIILL::    --  

DDOOMMEENNIIUULL  DDEE  PPRREEGGĂĂTTIIRREE::  SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ  

CCAALLIIFFIICCAARREEAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALLĂĂ::  ASISTENT MEDICAL GENERALIST  

CCLLAASSAA//AANNUULL::  IIIIII  

FFOORRMMAA  DDEE  ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT::    zzii  

NNRR..  EELLEEVVII  LLAA  ÎÎNNCCEEPPUUTTUULL  AANNUULLUUII  ȘȘCCOOLLAARR::    4488  

  

NNRR  

CCRRTT  
TTEEMMAA  PPRROOIIEECCTTUULLUUII  

UUNNIITTĂĂŢŢII  DDEE  RREEZZUULLTTAATTEE  AALLEE  

ÎÎNNVVĂĂȚȚĂĂRRIIII      

  

Rezultate ale învățării vizate / implicate în 

realizarea / execuţia proiectului; (în legătură 

directă cu tema proiectului ))  

1.  Îngrijirea pacientului cu pneumonie 

pneumococică 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

2.  Îngrijirea pacientului cu gută 

(hiperuricemii) 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II)) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

3.  Îngrijirea pacientului cu boala 

RAYNAUD (boli funcționale ale 

arterelor periferice) 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

4.  Îngrijirea pacientului cu angină 

pectorală de efort 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

5.  Îngrijirea pacientului cu aritmii 

extrasinusale (extrasistole, 

tahicardie paroxistică) 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 
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6. Î Îngrijirea pacientei cu incontinență 

de efort 

30. Obstetrică, ginecologie și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

7.  Îngrijirea pacientei cu anexită 30. Obstetrică, ginecologie și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

8.  Îngrijirea gravidei cu patologie 

asociată sarcinii (diabet zaharat, 

cardiopatii) 

30. Obstetrică, ginecologie și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

9.  Îngrijirea pacientului în intoxicația 

cu monoxid de carbon 

38. Conduita în urgențe medico-chirurgicale, 

situații de criză și dezastre 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

10.  Îngrijirea pacientului în criza 

astmatiformă (starea de rău 

astmatic) 

38. Conduita în urgențe medico-chirurgicale, 

situații de criză și dezastre 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

11.  Îngrijirea pacientului cu dermatoze 
alergice (urticarie, eczemă) 

24. Dermatologie și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

12.  Îngrijirea pacientului cu candidoză 

cutaneo-mucoasă 

24. Dermatologie și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

13.  Îngrijirea pacientului cu fibrom 

nazo-faringian 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

14.  Îngrijirea pacientului cu adenoidită 

cronică 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

15.  Îngrijirea pacientului cu lupus 

eritematos acut diseminat 

24. Dermatologie și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 
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Îngrijirea pacientului cu 

sclerodermie sistemică 

24. Dermatologie și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

17.  Îngrijirea pacientului cu ciroză 

hepatică 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

18.  Îngrijirea pacientului cu pielonefrită 

acută 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

19.  Îngrijirea pacientului cu tuberculoză 
renală 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

20.  Îngrijiri acordate pacientului cu 

spondilită anchilozantă 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

21.  Îngrijiri acordate pacientului cu 

pneumonie cu Pneumocystis carinii 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

22.  Îngrijiri acordate pacientului cu 

nanism hipofizar 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

23.  Îngirijiri acordate pacientului cu 

feorocromocitom 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

24.  Îngrijiri acordate pacientului cu 

neoplasm gastric 

35. Oncologie și nursing specific 

36. Îngrijiri paliative 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 
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25.  Îngrijirea pacientului cu 

mononucleoză infecțioasă 

19. Boli infecțioase și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

26.  Îngrijiri acordate pacientului cu 

tuberculoză pulmonară 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

27.  Îngrijiri acordate pacientului cu 

varicelă 

19. Boli infecțioase și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

28.  Îngrijiri acordate pacientului cu 

dizenterie 

20.  Medicină internă și nursing specific 

(MI.I) 

21. Medicină internă și nursing specific 

(MI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

29.  Îngrijiri acordate copilului cu 

salmoneloză 

31. Puericultură, pediatrie și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

30.  Îngrijirea pacientului cu HIV-SIDA 19. Boli infecțioase și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

31.  Îngrijirea pacientului cu rujeolă 19. Boli infecțioase și nursing specific 1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

32.  Îngrijirea pacientului cu cancer 

bronho-pulmonar 

35. Oncologie și nursing specific 

36. Îngrijiri paliative 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

33.  Îngrijirea pacientului cu cancer 

hepatic 

35. Oncologie și nursing specific 

36. Îngrijiri paliative 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 
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34.  Îngrijirea pacientei cu cancer 

ovarian 

35. Oncologie și nursing specific 

36. Îngrijiri paliative 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

35.  Îngrijirea pacientei cu cancer mamar 35. Oncologie și nursing specific 

36. Îngrijiri paliative 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

36.  Îngrijirea pacientului cu cancer de 

pancreas 

35. Oncologie și nursing specific 

36. Îngrijiri paliative 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

37.  Îngrijirea pacientului cu ulcer cronic 

venos 

22. Chirurgie și nursing specific (CHI.I) 

23. Chirurgie și nursing specific (CHI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

38.  Îngrijirea pacientului cu traumatism 

cranio-cerebral deschis 

22. Chirurgie și nursing specific (CHI.I) 

23. Chirurgie și nursing specific (CHI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

39.  Îngrijirea pacientului cu fracturi 

humerale 

22. Chirurgie și nursing specific (CHI.I) 

23. Chirurgie și nursing specific (CHI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

40.  Îngrijirea pacientului cu coxartroză 22. Chirurgie și nursing specific (CHI.I) 

23. Chirurgie și nursing specific (CHI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

41.  Îngrijirea pacientului cu 

hidroastenită 

22. Chirurgie și nursing specific (CHI.I) 

23. Chirurgie și nursing specific (CHI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

42.  Îngrijirea pacientului cu celulită a 

gambei 

22. Chirurgie și nursing specific (CHI.I) 

23. Chirurgie și nursing specific (CHI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 
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43.  Îngrijirea pacientului cu carbuncul 22. Chirurgie și nursing specific (CHI.I) 

23. Chirurgie și nursing specific (CHI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

44.  În grijirea pacientului cu angiocolită 22. Chirurgie și nursing specific (CHI.I) 

23. Chirurgie și nursing specific (CHI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

45.  Îngrijirea pacientului cu panarițiu 

flictenular 

22. Chirurgie și nursing specific (CHI.I) 

23. Chirurgie și nursing specific (CHI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

46.  Îngrijirea pacientului cu ulcer 

gastric complicat 

22. Chirurgie și nursing specific (CHI.I) 

23. Chirurgie și nursing specific (CHI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

47.  Îngrijirea pacientului cu chist hidatic 
hepatic 

22. Chirurgie și nursing specific (CHI.I) 

23. Chirurgie și nursing specific (CHI.II) 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

48.  Îngrijirea pacientului cu tulburare 

depresivă 

33. Sănătate mintală, psihiatrie și nursing 

specific 

1.Analizează semnele și simptomele specifice 

afecțiunii 

2.Identifică problemele de dependență și 

stabilește diagnosticele de îngrijire  

3.Elaborează planul de îngrijire 

4.Aplică intervențiile proprii și delegate 

5.Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 

PPrrooppuunnăăttoorr,,    

Dr. COZMA I.GEORGETA 

Dr. OPREA M. LILIANA MIRELA 

Dr. SCHMELAS  V. LOREDANA GABRIELA 

Dr. SORAN N. ARISTINA  

  

ÎÎnnttooccmmiitt,,    

RReessppoonnssaabbiill  ddee  aarriiee  ccuurrrriiccuullaarrăă  

Dr. SORAN N. ARISTINA  

  

  
TTeemmeellee  ddee  pprrooiieecctt  aauu  ffoosstt  aapprroobbaattee  îînn  CCoonnssiilliiuull  ddee  AAddmmiinniissttrraațțiiee  aall                                                                                    

CCoolleeggiiuulluuii  NNaațțiioonnaall  „„TTrraaiiaann  LLaalleessccuu””  RReeșșiițțaa  ddiinn  ddaattaa  ddee  22.12.2020.  

  

PPrreeșșeeddiinnttee  CCAA,,  

Director 

Prof. Luminița BROASCĂ 


