
 

 

A N U N Ț 
 

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

ORDINULUI nr. 166 din 26 ianuarie 2023, concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist 

NEUROLOGIE, perioadă  nedeterminată, normă întreagă , în cadrul Compartimentului Neurologie al 

Spitalului Orășenesc Hârșova, la care au acces persoane 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 
g. la concurs; 
h. 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 cinci etape: 

1.selecţia dosarelor de înscriere; analiza și evaluarea activității profesionale și științifice; 

2.proba scrisă; 

3.proba clinică. 

4.proba clinică II 

5.proba practică  

• Dosarul de înscriere trebuie să conțină: 

 cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 

 copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist; 

 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; 

 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; 

   cazierul judiciar; 

   certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și     neuropsihic pentru 

exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; 

    copia actului de identitate în termen de valabilitate; 

 acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut la anexa 3 din OMS 869/2015. 

• Tematica de concurs 
 

TEMATICA pentru concursul de ocupare de post specialitatea NEUROLOGIE  
I. PROBA SCRISA  
1. Elemente de neurobiologie in afectiunile nevraxiale (7)  
2. Semiologia sensibilitatii: (4) - Organizarea sensibilitatii corpului - somesterzia - Semiologia analitica a 

sensibilitatii. - Sindroamele senzitive  
3. Semiologia motilitatii si a reflexelor: (4) - Organizarea generala a sistemelor care controleaza miscarea - 

Semiologia unitatii motorii - Sindromul piramidal - Semiologia extrapiramidala - Semiologia cerebeloasa - 
Semiologia reflexelor - Miocloniile  



 

4. Semiologia nervilor cranieni (1,2) - nervul olfactiv (I) - nervul optic (II) si caile vizuale - motilitatea oculara (III, 
IV, VI) - nervul trigemen (V) - nervul facial (VI) - nervul vestibular si cohlear (VIII) - nervul glosofaringian (IX) - nervul 
pneumogastric (X) - nervul spinal (XI) - nervul mare hipoglos (XII)  

5. Semiologia functiilor vegetative: (4) - sistemul nervos autonom - sindroamele hipotalamo-hipofizare  
6. Constienta (1,4) - tulburari de somn si veghe - starile comatoase - mutismul achinetic si sindromul de 

deaferentare - confuzia, etc.  
7. Functiile nervoase superioare (1,4) - somatognozia - apraxiile - agnoziile - dominanta cerebrala. Afazia - 

memoria  
8. Epilepsia (1,2,3,8) - clinica - etiologie - fiziopatologie - tratament  
9. Algiile craniene si faciale (1,2,3) - dispozitivul de sensibilitate al fetei si craniului - nevralgia de trigemen - 

migrena si algiile vasculare ale fetei - algiile craniene si faciale simptomatice - cefaleea  
10. Patologia nervilor periferici (1,2,3) - principalele tipuri anatomo-clinice de neuropatii periferice - leziunile 

radacinilor, plexurilor si nervilor periferici - polineuropatiile - multinevritele - poliradiculonevritele  
11. Compresiunile lente ale maduvei si mielopatiile vasculare (1,2,3)  
12. Siringomielia si malformatiile atlanto-occipitale (1,2,3)  
13. Scleroza in placi si alte afectiuni demielinizante (1,2,3)  
14. Amiotrofiile spinale progresive. Boala neuronului motor (1,2,3)  
15. Boala Parkinson si sindroamele parkinsoniene (1,2,3)  
16. Bolile ereditare si degenerative (1,2,3)  
17. Sindroamele neurocutanate si alte tulburari de dezvoltare ale sistemului nervos central. Facomatozele 

(1,2,3)  
18. Bolile vasculare cerebrale: (1,2,3) - anatomia si fiziologia circulatiei cerebrale - malformatiile vasculare 

cerebrale - complicatiile cerebrale ale hipertensiunii arteriale - ischemia cerebrala - hemoragia cerebrala - ictusul 
lacunar - tromboflebitele cerebrale  

19. Neoplasmele intracraniene (1,2,3)  
20. Traumatismele craniene si ale maduvei spinarii (1,2,3)  
21. Patologia infectioasa si parazitara (1,2,3)  
22. Dementele organice ale adultului (1,2,3)  
23. Encefalopatii infantile (1,2,3)  
24. Manifestari neurologice in tulburari ereditare de metabolism (1,2,3)  
25. Patologia musculara (1,2,3,8)  
26. Manifestari neurologice in boli generale (1,2,3)  
 
II - III. DOUA PROBE CLINICE Cazurile clinice se vor alege din tematica probei scrise de specialitate.  
 
IV. PROBA PRACTICA  
1. Examenul fundului de ochi (1)  
2. Examenul lichidului cefalo-rahidian. Punctia lombara si suboccipitala (1)  
3. Explorarea radiologica a canalului rahidian si a continutului sau, maduva spinarii si a radacinii (3,6)  
4. Radiografia simpla de craniu. Examenul radiologic cerebral si medular cu substanta de contrast (5)  
5. Examenul Doppler extracranian (1)  
6. Angiografia sistemului arterial cervico-cerebral (5)  
7. Scintigrafia cerebrala clasica. Notiuni de SPECT si PET (1,5)  
8. Tomografia computerizata cerebrala (1,5)  
9. Pontentialele evocate somestezice (PESS), potentialele evocate vizuale (PEV) si auditive (PEA) (1)  

10. Electroencefalografia. Montajul EEG si interpretarea de rutina (1)  
11. Principalele explorari electromiografice (EMG) si elemente de interpretare (1)  
12. Rezonanta Magnetica Nucleara a structurilor nevraxiale centrale si periferice (1,5,6)  
13. Recunoasterea structurilor creierului, maduvei spinarii, nervului periferic si muschiului striat pe piese 

anatomice  
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        Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (RUNOS), data limită de depunere dosare 
fiind 21 Februarie 2023 ora 14:00. 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 ORDINUL nr. 166 din 26 
ianuarie 2023. 

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile  pe site-ul spitalului 
https://spitalharsova.ro/  la secțiunea anunțuri-concursuri 
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