
 

 

 

 
 

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 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 
A. Fiziologia genitală 

a. Sistemul hipotalamo-hipofizar și corelația sa cu funcțiile genitale  
b. Ciclul sexual 
c. Hormonii sexuali. Ciclurile hormonale sexuale (ciclul ovarian și endometrial) 
d. Fecundația, Implantarea, Embriogeneza 
e. Noțiuni de reproducere umană asistată  
f. Noțiuni de genetică umană 

B. Sarcina normală și îngrijirea prenatală 
a. Placenta și anexele fetale  
b. Creșterea și dezvoltarea fătului  
c. Modificări adaptative materne  
d. Îngrijirea prenatală  
e. Examenul ecografic în obstetrică  

C. Hemoragii obstetricale antenatale 
a. Hemoragiile din prima jumătate a sarcinii (avortul, sarcina extrauterină, boala trofoblastică 
gestațională)  
b. Hemoragiile din a doua jumătate a sarcinii (Placenta previa, Decolarea prematură a placentei 

 normal inserate, Ruptura uterină)  
D. Sarcina cu risc obstetrical crescut (complicații medicale și chirurgicale asociate sarcinii) 

a. Diabetul zaharat  
b. Boli cardiovasculare  



c. Boli ale aparatului respirator 
d. Boli hematologice  
e. Boli tromboembolice  
f. Boli ale aparatului urinar  
g. Boli gastrointestinale  
h. Boli ale ficatului, căilor biliare și pancreasului  
i. Boli endocrine  
j. Boli imunologice (Lupusul eritematos sistemic)  
k. Boli infecțioase  
l. Boli neoplazice (cancerul de sân, cancerul colului uterin)  
m. Boli neurologice (epilepsia, scleroza multiplă) 
n. Boli cu transmisie sexuală 
o. Trombofiliile  

E. Monitorizarea fetală antepartum și intrapartum.  
F. Prezentații. Nașterea normală  

a. Modificările fiziologice și biochimice ale travaliului 
b. Fazele travaliului  
c. Prezentații  
d. Nașterea normală  

G. Anomalii ale travaliului 
a. Prezentații distocice (facială, frontală, transversală, distocia de umeri)  
b. Travaliul distocic  

H. Nașterea vaginală operatorie (forceps, vacuum)  
I. Operația cezariană  
J. Izoimunizarea Rh 
K. Patologia anexelor fetale 
L. Complicații obstetricale 

a. Hipertensiunea arterială gestațională. Preeclampsia. Eclampsia  
b. Restricția de creștere intrauterină  
c. Nașterea prematură  
d. Sarcina prelungită/depașită  
e. Sarcina multiplă  
f. Moartea fetală in utero  

M. Lăuzia 
a. Lăuzia fiziologică  
b. Hemoragiile postpartum  
c. Infecțiile puerperale  

N. Șocul în obstetrică  
O. Anestezia și analgezia în obstetrică  
P. Nou-născutul 

a. Nou-născutul sănătos  
b. Patologia nou-născutului (boli și leziuni traumatice asociate nașterii)  

Q. Noțiuni de teratologie  
R. Noțiuni demografice  
S. Noțiuni legislative și de etică în practica obstetricală și ginecologică  
__________________ 
A. Anatomia clinică a aparatului genital feminin  
B. Diagnosticul afecțiunilor ginecologice  
C. Noțiuni de ecografie în ginecologie 
D. Tulburări menstruale  

a. Menoragia 
b. Metroragii disfuncționale 
c. Amenoreea 
d. Dismenoreea 

E. Boala inflamatorie pelvină  
F. Sarcina extrauterină  
G. Endometrioza 
H. Abdomenul acut de cauză ginecologică 

a. Hemoperitoneul  
b. Torsiunea de organ  
c. Abcesul tubo-ovarian  
d. Pelviperitonita  
e. Peritonita generalizată  

I. Incontinența urinară de efort  
J. Tulburările de statică ale organelor genitale  
K. Anomalii congenitale ale tractului genital  
L. Patologia benignă a aparatului genital feminin  



M. Leziunile precursoare ale cancerului de col uterin  
N. Patologia ginecologică malignă  

a. Cancerul vulvar 
b. Cancerul vaginal 
c. Cancerul colului uterin 
d. Cancerul endometrial 
e. Cancerul ovarian 

O. Endoscopia ginecologică (laparoscopia, histeroscopia) 
P. Patologia benignă a glandei mamare  
Q. Cancerul de sân  
R. Menopauza  
S. Infertilitatea cuplului  
T. Noțiuni de ginecologie pediatrică  
U. Planificarea familială  
_______________________ 
1. Asistența la naștere în prezentațiile craniene și pelviană 
2. Aplicația de forceps în OP, OS, OIDA, OISA 
3. Aplicația vidextractorului 
4. Versiunea internă 
5. Operația cezariană 
6. Cerclajul colului uterin 
7. Lacerațiile perineale postpartum 
8. Conizația 
9. Laparoscopia diagnostică 
10. Histeroscopia diagnostică 
11. Laparoscopia operatorie (salpingectomie, chistectomie ovariană) 
12. Tratamentul IUE prin bandelete transobturatorii 
13. Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale sânului 
14. Colporafia anterioară. Colpoperineorafia. 
15. Anexectomia  
16. Miomectomia 
17. Histerectomia abdominală în patologia benignă a uterului 
18. Histerectomia vaginală  
 
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. 

 
 

MANAGER, 
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