
 

 

 
 
 
 
 

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 CHIRURGIE GENERALĂ, perioadă  nedeterminată, normă întreagă , în 

cadrul Compartimentului Chirurgie Generală și a unui post cu jumătate de normă în 

cadrul Ambulatoriului Integrat - Cabinet Chirurgie Generală, 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 patru etape: 

a) selecţia dosarelor de înscriere; analiza și evaluarea activității profesionale și 

științifice; 

b) proba scrisă; 

c) proba clinică. 

d) proba practică operatorie 

• 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 în valoare de 150 ron 

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 

 

 I. PROBA SCRISA  

Cuprinde subiecte de anatomie chirurgicala, de patologie chirurgicala si de tehnici chirurgicale.  

Subiecte de anatomie chirurgicala  

1. Anatomia chirurgicala a tiroidei (1)  

2. Anatomia chirurgicala a sanului (2)  

3. Anatomia chirurgicala a axilei (3)  

4. Anatomia chirurgicala a peretelui toracic (4)  

5. Anatomia chirurgicala a plamanilor si pleurei (4)  

6. Anatomia chirurgicala a mediastinului (4)  

7. Anatomia chirurgicala a peretelui abdominal (5)  

8. Anatomia chirurgicala a zonelor herniare (5)  

9. Anatomia chirurgicala a esofagului (2)  

10. Anatomia chirurgicala a diafragmei (2)  

11. Anatomia chirurgicala a stomacului (2)  

12. Anatomia chirurgicala a ficatului (2)  

13. Anatomia chirurgicala a cailor biliare extrahepatice (2)  

14. Anatomia chirurgicala a splinei (6)  

15. Anatomia chirurgicala a sistemului port hepatic (2)  

16. Anatomia chirurgicala a pancreasului (2)  

17. Anatomia chirurgicala a duodenului (2)  

18. Anatomia chirurgicala a intestinului subtire (2)  

19. Anatomia chirurgicala a colonului (2)  

20. Anatomia chirurgicala a rectului (2)  

21. Anatomia chirurgicala a perineului (2)  

22. Anatomia chirurgicala a rinichilor (2)  

23. Anatomia chirurgicala a ureterelor (2)  

24. Anatomia chirurgicala a vezicii urinare (2)  

25. Anatomia chirurgicala a uterului si anexelor (2)  

26. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului superior (3)  

27. Anatomia chirurgicala a sistemului arterial al membrului inferior (3)  



 

 

28. Anatomia chirurgicala a sistemului venos superficial si profund al membrului inferior (3)  

 

Subiecte de patologie chirurgicala  

1. Traumatismele cranio-encefalice acute (7)  

2. Distrofia endemica tireopata (1)  

3. Hipertiroidiile (1)  

4. Cancerul tiroidian (1)  

5. Tiroiditele (1)  

6. Cardiospasmul (8)  

7. Cancerul esofagului (8)  

8. Esofagita caustica (8)  

9. Stenozele esofagului (8)  

10. Esofagita peptica (8)  

11. Herniile hiatale (8)  

12. Mastitele acute (9)  

13. Mastitele cornice (9)  

14. Tumorile benigne ale glandei mamare (9)  

15. Tumorile maligne ale glandei mamare (9)  

16. Mamela secretanta (9)  

17. Traumatismele toracice (7)  

18. Traumatismele abdominale (7)  

19. Politraumatismele (7)  

20. Herniile peretelui abdominal antero-lateral (5)  

21. Apendicita acuta (7)  

22. Peritonite acute difuze (10)  

23. Peritonite acute localizate (10)  

24. Ulcerul gastric (8)  

25. Ulcerul duodenal (8)  

26. Tumorile benigne ale stomacului (8)  

27. Cancerul gastric (8)  

28. Hemoragiile digestive (8)  

29. Indicatiile splenectomiei (8)  

30. Colecistitele acute (8)  

31. Colecistita cronica litiazica (8)  

32. Litiaza caii biliare principale (8)  

33. Tumorile maligne ale cailor biliare extrahepatice (8)  

34. Chistul hidatic hepatic (8)  

35. Cancerul de pancreas (8)  

36. Pancreatita acuta (8)  

37. Ocluziile intestinale (7)  

38. Infarctul entero-mezenteric (7)  

39. Patologia chirurgicala a diverticulului Meckel (8)  

40. Tumorile intestinului subtire (8)  

41. Boala Crohn (8)  

42. Diverticuloza colica (8)  

43. Rectocolita ulcerohemoragica (8)  



 

 

44. Cancerul colonului (8)  

45. Cancerul rectului (8)  

46. Supuratiile perianorectale (fistule, abcese, flegmoane) (9)  

47. Hemoroizii (9)  

48. Litiaza renala (8)  

49. Adenomul de prostata (8)  

50. Sarcina ectopica (8)  

51. Neoplasmul ovarian (8)  

52. Fibromatoza uterine (8)  

53. Neoplasmul corpului uterin (8)  

54. Neoplasmul colului uterin (8)  

55. Ischemia acuta periferica (8)  

56. Ischemia cronica periferica (8)  

57. Varicele membrelor inferioare (8)  

58. Boala tromboembolica (8)  

59. Arsurile (9)  

60. Degeraturile (9)  

61. Infectiile acute ale degetelor si mainii (8)  

62. Antibioterapia in chirurgie (8)  

63. Socul (8)  

64. Resuscitarea cardio-respiratorie (8)  

 

Subiecte de tehnici chirurgicale  

1. Abordul chirurgical al marilor vase (gat, brat, coapsa) (11)  

2. Tehnica abordului venos pentru cateterism (12)  

3. Tehnica suturilor vasculare (13)  

4. Crosectomia cu smulgerea safenei interne pentru varicele membrelor inferioare (14)  

5. Cura chirurgicala a herniei inghinale (15)  

6. Cura chirurgicala a herniei femurale (15)  

7. Cura chirurgicala a herniei ombilicale (5)  

8. Cura chirurgicala a eventratiilor (5)  

9. Cura chirurgicala a evisceratiilor (5)  

10. Tiroidectomiile (1)  

11. Tratamentul chirurgical al afectiunilor septice ale sanului (16)  

12. Mamectomiile (simpla, Madden, Patey, Halsted) (16)  

13. Traheostomia (4)  

14. Pleurotomia minima (4)  

15. Apendicectomia (17)  

16. Gastrostomia (18)  

17. Jejunostomiile (17)  

18. Colostomiile (17)  

19. Gastroenteroanastomoza (18)  

20. Rezectiile gastrice cu anastomoza gastroduodenala (18)  

21. Rezectiile gastrice cu anastomoza gastrojejunala (18)  

22. Vagotomia tronculara subdiafragmatica (18)  

23. Piloroplastiile (18)  



 

 

24. Rezectiile gastrice pentru cancer (18)  

25. Splenectomia (6)  

26. Colecistectomia (clasica si laparoscopica) (19, 20)  

27. Colecistostomia (19)  

28. Coledocotomiile (19)  

29. Drenajul extern al caii biliare principale (19)  

30.Derivatii biliodigestive (colecistogastroanastomoza, colecistojejunanastomoza,     

coledocoduodenoanastomoza, coledocojejunanastomoza) (19)  

31. Enterectomia segmentara (17)  

32. Cistostomia (13)  

33. Anexectomia (13)  

34. Histerectomiile (21)  

35. Amputatia de gamba (13)  

36. Amputatia de coapsa (13)  

37. Colectomia segmentara (17)  

38. Hemicolectomia dreapta (17)  

39. Hemicolectomia stanga (17)  

40. Operatia Hartman (17)  

41. Cura chirurgicala a hemoroizilor (22)  

42. Cura chirurgicala a supuratiilor perianorectale (22)  

43. Cura chirurgicala a hidrocelului (13)  

44. Cura chirurgicala a varicocelului (13)  

45. Orhiectomia (23)  

46. Laparoscopia diagnostica (24)  

 

II. PROBA CLINICA  

Consta din subiectele de Patologie chirurgicala.  

 

III. PROBA PRACTICA - OPERATORIE  

Consta din subiectele de Tehnici chirurgicale.  
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Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (RUNOS), data limită de 

depunere dosare fiind 30.07.2021. Detalii despre calendarul concursului și locul de susținere 
al 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  pe site-ul 

spitalului https://spitalharsova.ro/  la secțiunea anunțuri-concursuri 
 

https://spitalharsova.ro/

