
 

 

 

 
 

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 pneumoftiziologie, 

perioadă nedeterminată, normă întreagă (dispensar TBC), 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. Anatomia si fiziologia aparatului respirator. 
2. Fiziologia si fiziopatologia respiratiei. 
3. Raspunsul imun la nivelul aparatului respirator (mecanisme imune, celule, mediatori). 
4. Diagnosticul bacteriologic in clinica infectiilor respiratorii netuberculoase. 
5. Insuficienta respiratorie acuta si cronica. 
6. Astmul bronsic. 
7. Bronhopneumopatia cronica obstructiva. 
8. Pneumopatiile interstitiale si fibrozele pulmonare difuze. 
9. Patologia congenitala pulmonara. 
10. Sarcoidoza. 
11. Infectii respiratorii acute. 
12. Bronsiectaziile. 
13. Abcesul pulmonar. 
14. Patologia micotica pulmonara. 
15. Parazitoze cu determinare pulmonara. 
16. Epidemiologia tuberculozei. 
17. Patogenia tuberculozei. 
18. Tuberculoza primara si complicatiile ei. 
19. Tuberculoza secundara. 
20. Asociatii agravante ale tuberculozei cu alte afectiuni sau stari fiziologice. 
21. Tuberculoza si infectia cu HIV. 
22. Tratamentul tuberculozei (principii, medicamente, tehnica, regimuri). 
23. Masuri de lupta antituberculoasa, programe, organizare, evaluare. 



24. Patologia respiratorie la imunodeprimati. 
25. Micobacteriozele pulmonare. 
26. Tumori pulmonare benigne. 
27. Tumori pulmonare maligne (primitive si secundare). 
28. Patologia mediastinala. 
29. Cordul pulmonar. 
30. Hipertensiunea arteriala pulmonara. 
31. Edeme pulmonare. 
32. Patologia trombo-embolica pulmonara. 
33. Sindromul de detresa respiratorie acuta. 
34. Sindromul apneei in somn. 
35. Patologia pleurala. 
36. Determinari pulmonare in colagenoze si alte boli sistemice. 
37. Patologia pulmonara cu caracter profesional.  
__________________________ 
A) Explorari 
1. Evaluarea epidemiologica in pneumologie. 
2. Examenul bacteriologic microscopic in patologia respiratorie – indicatii, tehnica, interpretare 
3. Examenul microscopic prin culturi in patologia respiratorie – indicatii, tehnica, interpretare 
4. Testarea sensibilitatii bacteriene in patologia respiratorie – indicatii si interpretare. 
5. Investigatia radiologica clasica – indicatii si interpretare. 
6. Testul tuberculinic – indicatii, tehnica, interpretare 
7. Examenul tomodensitometric si rezonanta magnetica nucleara in patologia toracica – 
indicatii si interpretare. 
8. Examenul bronhografic, scintigrafia pulmonara si angiografia de contrast – indicatii si 
interpretare. 
9. Toracenteza – indicatii, tehnica, interpretare 
10. Investigatii bioptice si citologice in patologia respiratorie. 
11. Investigatia functionala ventilatorie – indicatii si interpretare. 
12. Investigatia si interventii endoscopice in patologia respiratorie – indicatii, tehnica, 
interpretare 
13. Tehnici de asistare si resuscitare respiratorie. 
14. Electrocardiograma – interpretare buletine. 
B) Epidemiologia si combaterea tuberculozei 
1. Sistemul informational de inregistrare si evaluare a procesului epidemiologic al tuberculozei. 
Organizarea fisierului de tuberculoza. 
2. Indicatorii epidemiometrici si interpretarea lor. 
3. Interpretarea datelor statistice ale endemiei TBC dintr-un teritoriu cunoscut. 
4. Evaluarea actiunilor de lupta anti-TBC. Indici de eficienta, metodologia evaluarii. 
5. Organizarea investigatiei bacteriologice si evaluarea ei. 
6. Organizarea si controlul chimioterapiei ca masura de lupta anti-TBC. 
7. Ancheta epidemiologica de filiatiune si masurile de lupta in focarul TBC. 
8. Organizarea si functionarea Dispensarului de Pneumoftiziologie. 
9. Sarcinile circumscriptiei sanitare in lupta anti-TBC si relatiile cu reteaua de specialitate. 
10. Criterii de apreciere a capacitatii de munca si indicatii de reincadrare a bolnavilor TBC 
recuperati. Colaborarea cu C.M.E.C.M. 
11. Educatia sanitara si motivatia in cadrul luptei anti-TBC. 
12. Evaluarea eficientei (sau masurilor) unui Program de Control al Tuberculozei. 
13. Organizarea si evaluarea chimioterapiei ca masura principala de control al tuberculozei 
intr-un teritoriu. 
14. Masuri de profilaxie recomandate in controlul tuberculozei dintr-un teritoriu 
15. Obiectivele si strategia unui Program de Control al Tuberculozei. 
 
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. 
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). 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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