
 

 

 

 
 

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 urologie, 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. Formarea urinii. 
2. Fiziologia si fiziopatologia hemodinamicii renale. Explorarea hemodinamicii renale. 
3. Factorii renali in reglarea hidroelectrolitica, acido-bazica, metabolica 
4. Teste pentru aprecierea functiei renale (sanghine, urinare, combinate, provocate). 
5. Investigatii vasculare, limfatice ale aparatului urinar si genital masculin (arteriografii, 
renografii, limfografii) si izotopice. 
6. Investigatii imagistice ale aparatului urinar (R.R.V.S, U.I.V, U.P.R, echografie, tomografie 
computerizata, rezonanta magnetica nucleara) 
7. Socul endotoxic M.S.O.F 
8. Tulburarile cantitative ale diurezei. 
9. Insuficienta renala acuta. Anuria obstructiva. 
10. Insuficienta renala cronica de cauza urologica. 
11. Semiologie urinara (polachiuria, disuria, retentia incompleta de urina, retentia completa de 
urina, piuria, hematuria, incontinenta de urina, durerea in afectiunile urologice). 
12. Anomaliile aparatului urogenital 
13. Hidronefrozele 
14. Ptoza renala 
15. Traumatismele aparatului urinar si genital la barbat si femeie. 
16. Pielonefritele acute si cronice de cauza urologica 
17. Pionefritele 
18. Pionefroza 



19. Perinefrita 
20. Sindromul cistitei acute. Pericistitele si cistitele cronice nespecifice. 
21. Uretritele, periuretritele (inclusiv cele cu transmisie genitala). Gangrenele genitale 
22. Prostatoveziculitele acute (abcesul prostatic, emfizemul vezicular etc.) si cronice 
23. Orhiepididimitele acute si cronice. 
24. Litiaza urinara 
25. Tumorile renale parenchimatoase (la adult si copil). 
26. Tumorile cailor urinare superioare. 
27. Tumorile retroperitoneale (la adult si copil) 
28. Tumorile prostatice 
29. Tumorile vezicale 
30. Tumorile uretrale 
31. Tumorile penisului 
32. Tumorile continutului scrotal (testicul, epididim, funicul spermatic, invelisuri). 
33. Tumorile glandei suprarenale. 
34. Hipertrofia benigna de prostata. 
35. Maladiile colului vezical 
36. Tuberculoza urogenitala 
37. Stricturile uretrale. 
38. Hidrocelul si colectiile intravaginale. 
39. Torsiunea cordonului spermatic 
40. Variocelul 
41. Fimoza, parafimoza. 
42. Priapismul. 
43. Disfunctiile erectile si infertilitatea masculina. 
44. Incontinentele urinare. 
45. Hipertensiunea renovasculara. 
46. Vezica neuropata 
47. Fibroza retroperitoneala 
48. Maladia La Peyronie. 
________________________ 
1. Cistoscopia 
2. Cateterismul ureteral (+UPR). 
3. Montare/extragere sonda Cook. 
4. Cistostomie suprapubiana 
5. Nefrostomie percutana 
6. Biosie prostatica. 
7. Biopsie vezicala 
8. Orhidectomie (scrotala, inghinala) 
9. Cura chirurgicala a hidrocelului. 
10. Cura chirurgicala a variocelului 
11. Circumcizia 
12. Nefrectomia 
13. Nefrectomia radicala 
14. Pielolitotomia 
15. Pieloplastia 
16. Ureterocistoneostomia 
17. Ureterostomia cutanata 
18. Cistectomia radicala 
19. Deviatia urinara ureterointestinala 
20. Adenomectomiatransvezicala 
21. Amputatia peniana 
22. Emasculatia 
23. Cura fistulei vezico-vaginale 
24. Coloperinneorafia 
25. TURP 
26. TURV 
27. Litotritia calculului vezical 
28. UOI 
29. Injectarea periuretrala de colagen 
30. Abordul percutan al rinichiului 
31. Uretroscopia retrograda 
 

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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