
 

 

 

 
 

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 cardiologie, 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. Notiuni de epidemiologie a bolilor cardiovasculare. Metodologia studiilor populationale. 
2. Structura si functia inimii. 
3. Adaptarea aparatului CV la diverse conditii fiziologice. 
4. Genetica si bolile cardiovasculare (notiuni generale). 
5. Insuficienta cardiaca acuta si cronica. 
6. Reumatismul articular acut (diagnostic, profilaxie primara si secundara). 
7. Evaluarea functiei ventriculare. 
8. Endocardita infectioasa si neinfectioasa. 
9. Bolile pericardului (pericardite acute si cronice, pericardita constrictiva). 
10. Tumori ale inimii. 
11. Bolile miocardului (miocardite acute, cardiomiopatiile primare si secundare). 
12. Valvulopatiile (mitrale, aortice, tricuspidiene, pulmonare). 
13. Proteze valvulare. 
14. Cardiopatiile congenitale. 
15. Cardiopatia ischemica. Angina stabila. Infarctul miocardic acut. Forme nedureroase. 
16. Tulburarile de ritm. Diagnostic si tratament. 
17. Tulburarile de conducere, stimularea electrica cardiaca (pacemakere). 
18. Moartea subita. 
19. Resuscitarea cardiaca. 
20. Cord pulmonar acut si cronic. 
21. Bolile aortei. Anevrism de aorta. Disectia de aorta. 



22. Bolile arterelor periferice. Sindromul de ischemie acuta si cronica. 
23. Tulburarile functionale vasomotorii periferice (sindromul si boala Raynaud). 
24. Hipertensiunea arteriala esentiala. 
25. Hipertensiunile arteriale secundare. 
26. Hipertensiunea pulmonara. 
27. Hipotensiunea arteriala. 
28. Placa de aterom. Evolutie. Factori de risc. 
29. Bolile venelor. Tromboflebitele. Sindrom post trombotic. 
30. Medicatia tonicardiaca si diuretica. 
31. Notiuni de hemostaza si tromboza. Medicatia antiplachetara, anticoagulanta si fibrinolitica. 
32. Dislipidemiile. Diagnostic si tratament. 
33. Inima si alte sisteme organice (sistemul endocrin, rinichiul, afectiuni hematologice, sistemul nervos). 
34. Reabilitarea bolnavului cardiovascular. Metode de recuperare. 
35. Testarea capacitatii de efort. Teste de stress (fizic si farmacologic). 
36. Sindroame de ischemie mezenterica. 
37. Cardiologia invaziva (tehnici, indicatii). 
38. Evaluarea riscului interventiei chirurgicale non cardiace la bolnavii cardiovasculari. 
__________________ 
1. Pneumoniile. 
2. Bronhopneumopatia cronica obstructiva. 
3. Supuratiile bronho-pulmonare. 
4. Astmul bronsic. 
5. Pneumoconiozele. 
6. Sindrom de revarsat lichid pleural (pleurezia serofibrinoasa, pleurezia hemoragica). 
7. Insuficienta respiratorie acuta si cronica. 
8. Sindromul mediastinal. 
9. Colagenozele (lupusul eritematos diseminat, dermatomiozita, poliarterita nodoasa, sclerodermia). 
10. Glomerulonefritele acute si cronice. 
11. Sindromul nefrotic. 
12. Pielonefrita acuta si cronica. 
13. Litiaza urinara. 
14. Insuficienta renala acuta si cronica. 
15. Ulcerul gastric si duodenal. 
16. Pancreatita acuta si cronica. 
17. Peritonitele. 
18. Hepatita acuta si cronica. 
19. Ciroza hepatica. 
20. Colelitiaza. 
21. Colecistita acuta si cronica. 
22. Anemiile. 
23. Policitemiile primare si secundare. 
24. Leucemiile. 
25. Mielomul multiplu. 
26. Sindroamele hemoragipare. 
27. Diabetul zaharat. 
28. Poliartrita reumatoida. 
29. Reumatismul cronic degenerativ. 
30. Hipertiroidismul si hipotiroidismul. 
31. Boala Addison, sindromul Cushing, hiperaldosteronismul. 
32. Accidente vasculare cerebrale. 
33. Starile comatoase. 
____________________ 
1. Electrocardiograma. Examen Holter. Potentiale tardive. 
2. Examenul radiologic cord-pulmon. 
3. Ecocardiografia si examenul Doppler. 
4. Cateterismul cardiac. 
5. Angiografia (inclusiv Coronarografia). 
6. Curbe de puls atrial sau venos. 
7. Probe functionale respiratorii. 
8. Scintigrafii (pulmonare, renale, hepatice). 
9. Date privind dislipidemii, enzime serice, factori de coagulare, hemograma. 
10. Teste de explorare renala si a echilibrului acido-bazic. 
11. Teste de explorare a functiei tiroidiene. 
12. Examenul cu radionuclizi in cardiologie. 
13. Teste de stress (Ecg, Eco). 
 
 



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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