
 

 

 

 
 

A N U N Ț 
 

SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA organizează, în temeiul Metodologiei-cadru aprobate prin 

OMS 869/2015, concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist ORL, perioadă 

nedeterminată, normă întreagă, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ 

următoarele condiții: 
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European; 
  b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 
  c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
  d) au capacitate deplină de exerciţiu; 
  e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
  f) îndeplinesc condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
  g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

• Concursul se desfășoară în trei etape: 
  a) selecţia dosarelor de înscriere; analiza și evaluarea activității profesionale și științifice; 
   b) proba scrisă; 

c) proba clinică. 

• Dosarul de înscriere trebuie să conțină: 
a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 
b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist; 

  c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;  
  d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. 
(1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006; 
  e) cazierul judiciar; 
  f) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea 
activității pentru postul pentru care candidează; 
  g) chitanța de plată a taxei de concurs; 

h) copia actului de identitate în termen de valabilitate; 
I) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut la anexa 3 din OMS 869/2015. 

• Tematica de concurs 
1. Anatomia si fiziologia nasului si sinusurilor paranazale  
2. Anatomia si fiziologia faringelui  
3. Anatomia si fiziologia laringelui  
4. Anatomia si fiziologia urechii  
5. Anatomia chirurgicala a regiunii cervicale  
6. Malformații în ORL – diagnostic precoce și posibilități terapeutice  
7. Metode de explorare ale nasului si sinusurilor paranazale  
8. Metode de explorare ale cavității bucale si faringelui  
9. Metode de explorare a laringelui  
10. Metode de explorare a urechii  
11. Metode de explorare ale traheei si bronhiilor  
12. Metode de explorare a esofagului  
13. Urgentele rinosinusale (traumatismele nazale si sinuso-faciale, epistaxis, corpi straini nazosinusali)  
14. Urgentele faringiene (traumatismele faringelui – mecanice si fizico-chimice, corpii straini faringieni)  
15. Urgentele laringiene (insuficienta respiratorie acuta de cauza laringiana, traumatismele laringelui, corpii 

straini laringo-traheo-bronsici)  
16. Urgentele oto-mastoidiene (traumatismele urechii si a osului temporal, surditatea brusc instalata, 

trauma sonora acuta, vertijul periferic acut, paralizia faciala periferica, corpii straini auriculari)  
17. Urgentele esofagiene (esofagita postcaustica, corpii straini esofagieni)  
18. Ugentele cervicale (traumatismele partilor moi cervicale, hemoragii cervicale, supuratiile cervicale)  
19. Patologia infecto-inflamatorie acuta rinosinusala (rinite acute, rinosinuzite acute)  



20. Patologia infecto-inflamatorie acuta a cavitatii bucale si a faringelui (stomatite, glosite, amigdalite si 
faringite acute)  

21. Patologia infecto-inflamatorie acuta laringiana (laringitele acute, epiglotita acuta, pericondrita laringiana, 
abcesul laringian)  

22. Patologie infecto-inflamatorie acuta otomastoidiana (otita medie acuta, otomastoid  
23. Patologia infecto - inflamatorie acuta a glandei tiroide  
24. Patologia infecto - inflamatorie acuta a glandelor salivare  
25. Patologia infecto-inflamatorie cronica rinosinusala (rinite cronice, rinosinuzitele cronice)  
26. Patologia infecto-inflamatorie cronica a cavitatii bucale si a faringelui  
27. Patologia infecto-inflamatorie cronica a laringelui.  
28. Patologia infecto-inflamatorie cronica otomastoidiana.  
29. Patologia infecto-inflamatorie cronica a glandelor salivare  
30. Patologia tumorala benigna rinosinusala  
31. Patologia tumorala benigna a cavitatii bucale si a faringelui  
32. Patologia tumorala benigna a laringelui  
33. Patologia tumorala benigna otomastoidiana  
34. Patologia tumorala benigna a glandei tiroide  
35. Patologia tumorala benigna a traheei  
36. Patologia tumorala benigna a esofagului  
37. Patologia tumorala benigna a glandelor salivare  
38. Patologia tumorala maligna rinosinusala  
39. Patologia tumorala maligna a cavitatii bucale si faringelui  
40. Patologia tumorala maligna a laringelui  
41. Patologia tumorala maligna otomastoidiana  
42. Patologia tumorala maligna a glandei tiroide  
43. Patologia tumorala maligna a traheei  
44. Patologia tumorala maligna a esofagului cervical  
45. Patologia tumorala maligna a glandelor salivare  
46. Patologie tumorala cervicala  
47. Patologia tumorala parafaringiana  
48. Patologia chirurgicala a bazei de craniu (rino- si otobaza, orbita, cai lacrimale si spatii profunde)  
49. Sindroamele paralitice laringiene şi asociate  
50. Clasificarea, evaluarea şi principiile de tratament ale tulburărilor vocii (elemente de foniatrie şi 

fonochirurgie)  
51. Tulburarile senzitive si motorii ale faringelui.  
52. Algiile cranio‐cervico‐faciale  
53. Manifestări ale bolilor sistemice in ORL  
54. Sindromul de apnee obstructiva în somn (diagnostic, etiopatogenie, principii de tratament)  
55. Hipoacuziile neurosenzoriale: diagnostic si reabilitare auditiva (proteze conventionale si implantabile)  
56. Otoscleroza  
57. Sindroamele vestibulare periferice  
___________________________ 
1. Rezectia septului nazal  
2. Chirurgia cornetelor nazale  
3. Chirurgia sinuzitei maxilare (include tehnici chirurgicale endoscopice)  
4. Chirurgia sinuzitei etmoidale (include tehnici chirurgicale endoscopice)  
5. Chirurgia sinuzitei frontale (include tehnici chirurgicale endoscopice)  
6. Amigdalectomia  
7. Adenoidectomia  
8. Micro-laringoscopia suspendată (include tehnici chirurgicale cu instrumente reci şi LASER-CO2 asistată)  
9. Traheo - bronhoscopia  
10. Esofagoscopia  
11. Ligatura venei jugulare interne  
12. Ligatura arterei carotide primitive  
13. Ligatura arterei carotide externe  
14. Ligatura arterei linguale  
15. Ligatura arterei faciale  
16. Ligatura arterei temporale superficiale  
17. Traheotomia  
18. Laringectomia totală  
19. Disecţia ganglionară cervicală selectivă  
20. Montare aerator transtimpanal  
21. Mastoidectomia corticală (antro‐mastoidectomia)  
22. Mastoidectomia radicală (tehnică deschisă „canal wall-down”)  
23. Fibroscopia diagnostică şi intervenţională în patologia ORL (indicaţii, dispozitive, incidente, complicaţii) 
 
 



Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (secretariat). Detalii despre calendarul 
concursului și locul de susținere a acestuia vor fi publicate pe site-ul Spitalului Orășenesc Hârșova. 

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat conform Metodologiei aprobate prin OMS 869/2015 

_____________ 

Taxa de concurs este de 150 lei. 

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile la adresa de e-mail 

spital_harsova@yahoo.ro. 
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