
 

 

 

   Nr. 1595/04.05.2021  

 

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 

obstetrică-ginecologie, perioadă nedeterminată, normă întreagă (compartiment 

obstetrică-ginecologie + ambulatoriu de specialitate), 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 cinci etape: 

  a) selecţia dosarelor de înscriere; analiza și evaluarea activității profesionale și științifice; 
  b) proba scrisă; 

c) proba clinică obstetrică. 
d) proba clinică ginecologie 
e) proba practică 

• 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. 

Taxa de concurs este de 150 lei.  

Compartimentul RUNOS va verifica și confirma documentele din dosarul de concurs 

depus de candidați, prin comparație cu documentele originale, pentru cele depuse în copie 

xerox și va semna pentru conformitate fiecare document depus în copie la dosarul de concurs. 

Rezultatul analizei dosarelor depuse se afișează la sediul unității în termen de două zile 

lucrătoare de la data încheierii înscrierilor.Pentru dosarele respinse se stabilește un termen 

de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. 



 

 

 

• Tematica de concurs 
1. Anatomia clinică și fiziologia organelor genitale  

a. Noțiuni de anatomie (1, pg. 16-34)  
b. Noțiuni de endocrinologie a reproducerii (2, pg. 400-435)  

2. Sarcina normală  
a. Fiziologia maternă (1, pg. 46-72)  
b. Consultația preconcepțională (1, pg. 156-165)  
c. Îngrijirea prenatală (1, pg. 168-189)  
d. Diagnosticul prenatal (1, pg. 283-302)  

3. Avortul (1, pg. 350-371)  
4. Boala trofoblastică gestațională (2, pg. 898-917)  
5. Hemoragiile obstetricale antepartum (3, pg. 335-347)  
6. Complicații medicale și chirurgicale în sarcină (1, pg. 926 - 1282)  
7. Ecografia în obstetrică si ginecologie (1, pg. 194 - 222), (4, pg. 805-833)  
8. Medicină fetală  

a. Embriogeneza și dezvoltarea morfologică fetală (1, pg. 127-151)  
b. Genetică (1, pg. 259-280)  
c. Teratologie (1, pg. 240-255)  
d. Monitorizarea fetală antepartum și intrapartum (3, pg. 377-389)  
e. Restricția de creștere fetală (1, pg. 874-884)  
f. Suferința fetală (1, pg. 491-497)  
g. Moartea fetală (1, pg. 661-666)  

9. Nașterea normală și patologică  
1. Nașterea normală (3, pg. 351-360)  
2. Prezentațiile distocice (3, pg. 361-376)  
3. Anomalii ale travaliului (3, pg. 391-406)  
4. Nașterea vaginală operatorie (3, pg. 407-418)  
5. Analgezia si anestezia in obstetrica (3, pg. 557-563)  
6. Hemoragia postpartum (3, pg. 511-532)  
7. Nou-născutul. Îngrijiri acordate nou-născutului (1, pg. 624-635)  

10. Anemia fetală. Alloimunizarea (1, pg. 306-313)  
11. Afecțiuni hipertensive în sarcină (1, pg. 728-770)  
12. Sarcina multiplă (1, pg. 891-920)  
13. Nasterea înainte de termen (1, pg. 829 – 855)  
14. Sarcina prelungită (1, pg. 862 – 870)  
15. Patologia anexelor fetale  

a. Anomaliile placentare, ale membranelor amniotice și ale cordonului ombilical  
(1,  pg. 116 – 124)  
b. Lichidul amniotic (1, pg. 231-238)  

16. Lehuzia  
a. Lehuzia fiziologică (1, pg. 668 – 679)  
b. Complicațiile puerperale (1, pg. 682 – 692)  

17. Urgențe vitale în obstetrică  
a. Sepsisul și șocul în obstetrică (5, pg. 223-239)  
b. Embolia cu lichid amniotic (5, pg. 243-257)  
c. Colapsul matern peripartum (5, pg. 265-287)  

18. Sindroame în ginecologie  
1. Tulburările de ciclu menstrual: Sângerarea uterină anormală - menoragia, 

 metroragii disfuncționale (2, pg. 219-240), amenoreea (2, pg. 440-457)  
2. Durerea pelvină (2, pg. 304-328)  

19. Infecțiile ginecologice (2, pg. 64-107)  
20. Sarcina extrauterină (2, pg. 198-215)  
21. Endometrioza (2, pg. 281-298)  
22. Anomaliile congenitale ale organelor genitale (2, pg. 481-503)  
23. Tulburările de statică pelvină: Incontinența urinară (2, pg. 606-632) si Prolapsul  

  organelor pelvine (2, pg. 633-658)  
24. Patologia benignă și preinvazivă ginecologică  

1. Patologia benigna si preinvaziva a tractului reproducător inferior (2, pg. 110-128; 
 730-763)  

2. Tumorile uterine (2, pg. 246-261)  
3. Tumorile ovariene și tubare (2, pg. 262-274)  



 

 

4. Patologia benignă și preinvazivă a sânului (2, pg. 333-345)  
25. Cancerele ginecologice  

1. Cancerul de col uterin (2, pg. 769-789)  
2. Cancerul vulvar (2, pg. 793-806)  
3. Cancerul vaginal (2, pg. 808-815)  
4. Cancerul de corp uterin. Cancerul endometrial (2, pg. 817-834). Sarcoamele 

 uterine (2, pg. 839-850)  
5. Cancerul de ovar: Cancerul epitelial ovarian (2, pg. 853-874). Tumorile celulelor 

 germinale ovariene și stromale ale cordoanelor sexuale (2, pg. 879-894)  
6. Cancerul de sân (2, pg. 345-352)  

26. Ginecologie pediatrică (2, pg. 382-397)  
27. Menopauza (2, pg. 554-586, 588-600)  
28. Evaluarea cuplului infertil (2, pg. 507-526)  
29. Contracepție și sterilitate (2, pg. 132-149 si 152-164)  
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Dosarele se vor depune la sediul Spitalului Orășenesc Hârșova (serviciul RUNOS). 
Detalii despre calendarul concursului și locul de susținere a acestuia vor fi publicate pe site-ul 
Spitalului Orășenesc Hârșova. 

Termenul-limită de depunere a dosarelor este de 15 zile calendaristice de la publicarea 
anunțului de concurs în Viața Medicală și pe site-ul Ministerului Sănătății (precum și al 
instituției organizatoare, respectiv portalul posturi.gov.ro), până cel târziu 17.05.2021. În 
situația în care ultima zi de depunere a dosarelor este o zi nelucrătoare, termenul-limită se 
prelungește până la următoarea zi lucrătoare. 

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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