
                 
 

                                                                                                                                                                                                                 
 

ANUNȚ 
(publicat în ‟Viața Medicală” nr. 5 din 5 februarie 2021)  

             
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU  

scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completările 

și modificările ulterioare, următoarele posturi: 

• un post cu normă întreagă de medic primar, confirmat în specialitatea  

ortopedie-traumatologie, în secţia Ortopedie-Traumatologie; 

• un post cu normă întreagă de medic primar, confirmat în specialitatea pneumologie, 

în secția Pneumologie. 
 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

a) cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 

b) copie de pe diploma de licență şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici 

dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, 

biochimiști sau chimiști; 

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; 

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute 

la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. 

d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;    

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; 

f) cazier judiciar; 

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic 

pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

h) chitanţa de plată a taxei de concurs; 

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. 

Taxa de concurs este de 150 de lei. 

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun în termen de 

valabilitate.  

 

Tematica de concurs va fi afişată pe site-ul spitalului şi la avizierul acestuia. 

 

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia 

acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la 

publicarea în ‟Viaţa Medicală”. 
 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la serviciul RUNOS, tel.0260/616920, int. 120. 
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SPITALUL JUDEȚEAN  
DE URGENȚĂ MAVROMATI 
BOTOȘANI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în spe-
cialitatea Boli infecțioase la Secția 
infecțioase adulți;
 • două posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat în 
specialitatea ATI la Secția ATI - str. 
Marchian nr. 11:
 • două posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat în 
specialitatea ATI la Compartimen-
tul ATI - str. George Enescu nr. 6;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Boli infecțioase la Serviciul 
pentru Supravegherea, prevenirea și 
limitarea infecțiilor asociate asis-
tenței medicale;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Oncologie medicală la Sec-
ția Oncologie;
 • două posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat în 
specialitatea Medicină internă la 
Secția Medicină internă Săveni - str. 
Avram Iancu nr. 2, Săveni;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Pediatrie la Compartimen-
tul Pediatrie Săveni - str. Avram Ian-
cu nr. 2, Săveni;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Gastroenterologie la Com-
partimentul Gastroenterologie din 
cadrul Secției Medicină internă II;
 • două posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat în 
specialitatea Radiologie-imagistică 
medicală pentru Laboratorul de Ra-
diologie, imagistică medicală și CT;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Neonatologie la Secția Neo-
natologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic specialist confirmat în speci-
alitatea Neurochirurgie la Compar-
timentul Neurochirurgie;
 • două posturi cu normă întrea-
gă de medic specialist confirmat în 
specialitatea Cardiologie la Secția 
Cardiologie, din care un medic pen-
tru UTIC.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. 
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății, republicată, cu modi-
ficările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.

 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabi-
litate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specia-
list în specialitatea postului.
 Concursul sau examenul va con-
sta din următoarele probe: a) proba 
scrisă (obligatorie); b) proba clinică 
sau practică (în funcție de particu-
laritățile specialității publicate la 
concurs).
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0231.518.812, int. 1141.

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ ZALĂU 
(JUDEȚUL SĂLAJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, următoarele 
posturi:
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speciali-
tatea Ortopedie și traumatologie la 
Secția Ortopedie-traumatologie;
 • un post cu normă întreagă de 
medic primar confirmat în speciali-
tatea Pneumologie la Secția Pneu-
mologie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. 
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății, republicată, cu modi-
ficările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabi-
litate.
 Tematica de concurs va fi afișată 
pe site-ul spitalului și la avizierul 
acestuia.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0260.616.920, int. 120.

SPITALUL JUDEȚEAȚEAN 
DE URGENȚĂ TG. JIU  
(JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu 
normă întreagă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Obstetri-
că-ginecologie la Secția Obstetri-
că-ginecologie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. 
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății, republicată, cu modi-
ficările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 j) copie a documentelor privind 
schimbarea numelui (certificat de 
căsătorie, certificat de divorț, hotă-
râre judecătorească etc.).
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se va achita la sediul spitalului.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documentele 
originale, care se vor certifica de un 
reprezentant al angajatorului. Do-
cumentele prevăzute la lit. d), f) și 
g) sunt valabile trei luni și se depun 
la dosar în termen de valabilitate.
 Spitalul oferă toate drepturile 
prevăzute în Contractul colectiv de 
muncă, Regulamentul intern și le-
gislația în vigoare.
 Tematica de concurs și biblio-
grafia se găsesc la Serviciul RUONS. 
Tematica de concurs este cea pentru 
examenul de medic specialist..
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Relații suplimentare se pot obți-
ne la tel.: 0253.237.233, int. 307 sau 
la sediul spitalului din str. Progresu-
lui nr. 18 - Serviciul RUONS.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ 
PENTRU COPII „SF. MARIA” IAȘI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările 
și modificările ulterioare, un post 
cu normă întreagă de medic speci-
alist confirmat în specialitatea Boli 
infecțioase la Serviciul de Prevenire 
a infecțiilor asociate asistenței me-
dicale.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 

dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. 
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății, republicată, cu modi-
ficările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria spitalului.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documente-
le originale, care se vor certifica în 
conformitate cu originalul. Docu-
mentele prevăzute la lit. d), f) și g) 
sunt valabile trei luni și se depun la 
dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specia-
list în specialitatea postului, posta-
tă pe site-ul Ministerului Sănătății: 
www.ms.ro
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariția acestui 
anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și 
90 de zile de la publicarea în „Viața 
medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la Serviciul RUNOS, tel.: 
0730.260.249.

SERVICIUL DE PROTECȚIE  
ȘI PAZĂ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu 
normă întreagă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Cardio-
logie la Secția Medicală cu sediul în 
București - funcție de ofițer.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde, obligatoriu, următoa-
rele acte:
 a) cerere de înscriere a candida-
tului în care se menționează postul 
pentru care dorește să concureze;
 b) curriculum vitae - model Eu-
ropean;
 c) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate;
 d) copie certificate de naștere și 
de căsătorie, unde este cazul;
 e) copie de pe livretul militar, 
unde este cazul;
 f) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 g) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 h) polița de asigurare pentru 
răspundere civilă profesională;
 i) acte doveditoare pentru calcu-
larea punctajului prevăzut în Anexa 
nr. 3 la ordin;
 j) cazierul judiciar;
 k) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. 
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății, republicată, cu modi-
ficările ulterioare;
 l) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei.
 Documentele prevăzute la lit. 
j), k și l) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabi-
litate.
 Tematica și bibliografia de con-
curs sunt cele pentru susținerea 
examenului/concursului de ofițer 
medic specialist în specialitatea 
Cardiologie.
 Candidații vor parcurge urmă-
toarele etape: a) examinare psiho-
logică; b) vizită medicală.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, bd. Geniului nr. 42B, 
sector 6, București, în termen de 
15 zile calendaristice de la apariția 
acestui anunț, iar concursul se orga-
nizează în perioada cuprinsă între 
31 și 90 de zile de la publicarea în 
„Viața medicală”.
 Relații suplimentare se pot 
obține la tel.: 0374.871.622 sau 
021.408.10.78.

SPITALUL ORĂȘENESC TURCENI 
(JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. 
m.s. nr. 869/2015, cu completările și 
modificările ulterioare, un post cu 
normă întreagă de medic specialist 
confirmat în specialitatea Pediatrie 
la Compartimentul Pediatrie.
 Dosarul de înscriere la concurs 
va cuprinde următoarele acte:
 a) cerere în care se menționează 
postul pentru care dorește să concu-
reze;
 b) copie xerox de pe diploma de 
licență și certificatul de specialist 
sau primar pentru medici, medici 
dentiști, farmaciști, respectiv ade-
verință de confirmare în gradul pro-
fesional pentru biologi, biochimiști 
sau chimiști;
 c) copie a certificatului de mem-
bru al organizației profesionale cu 
viza pe anul în curs;
 d) dovada/înscrisul din care să 
rezulte că nu i-a fost aplicată una 
din sancțiunile prevăzute la art. 455 
alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. 
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 
alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în dome-
niul sănătății, republicată, cu modi-
ficările ulterioare;
 e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în 
Anexa nr. 3 la ordin;
 f) cazierul judiciar;
 g) certificat medical din care 
să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul 
pentru care candidează;
 h) chitanță de plată a taxei de 
concurs;
 i) copia actului de identitate în 
termen de valabilitate.
 Taxa de concurs este de 150 de 
lei și se achită la casieria spitalului.
 Copiile actelor prevăzute mai 
sus vor fi însoțite de documentele 
originale sau copii legalizate. Docu-
mentele prevăzute la lit. d), f) și g) 
sunt valabile trei luni și se depun la 
dosar în termen de valabilitate.
 Tematica de concurs este cea 
pentru examenul de medic specia-
list în specialitatea postului.
 Înscrierile la concurs se fac la 
sediul unității, Biroul RUNOS, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția acestui anunț, iar con-
cursul se organizează în perioada 
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la 
publicarea în „Viața medicală”.



TEMATICA 

pentru concursul de ocupare de post 

specialitatea ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE 

 

 

I. PROBA SCRISA 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 

IV. PROBA PRACTICA 

 

 

I. PROBA SCRISA 

 

1. Fiziopatologia calusului (2,4) 

2. Fiziopatologia articulara (4) 

3. Fiziopatologia si tratamentul socului (2,4) 

4. Leziunile traumatice ale muschilor si tendoanelor (1,4) 

5. Leziunile traumatice ale articulatiilor - entorse, luxatii, plagi articulare (1,2,4,5) 

6. Luxatia acromio-claviculara (1,5) 

7. Fracturile claviculei si ale omoplatului (1,2,4,9) 

8. Luxatia scapulo-humerala si recidivanta (1,2,4,9) 

9. Fracturile extremitatii proximale a humerusului (1,2,4,9) 

10. Periartriza scapulo-humerala (1,2,4,9) 

11. Fracturile diafizei humerale (1,2,4,9) 

12. Fracturile extremitatii distale a humerusului (1,2,4,9) 

13. Traumatismele articulatiei cotului (fracturi, luxatii, entorse) (1,2,4,9) 

14. Fracturile oaselor antebratului (1,2,4,9) 

15. Fracturile extremitatilor distale ale oaselor antebratului (1,2,4,9) 

16. Traumatismele pumnului si mainii (fracturi, luxatii, leziunile tendoanelor flexoare si entorse ale 

degetelor) (1,2,4,9) 



17. Fracturile coloanei vertebrale (1,2,4,9) 

18. Fracturile de bazin (1,2,4,9) 

19. Luxatia traumatica a soldului (1,2,4,9) 

20. Fracturile colului femural (1,2,4,9) 

21. Fracturile masivului trohanterian (1,2,4,9) 

22. Fracturile diafizei femurale (1,2,4,9) 

23. Fracturile extremitatii distale a femurului (1,2,4,9) 

24. Traumatismele genunchiului (leziuni ligamentare recente si vechi, leziuni meniscale, leziunile aparatului 

extensor, luxatiile genunchiului) (1,2,4,9) 

25. Fracturile platoului tibial (1,2,4,9) 

26. Fracturile diafizare ale oaselor gambei (1,2,4,9) 

27. Fracturile maleolare si ale pilonului tibial (1,2,4,6,9) 

28. Fracturile astragalului (1,2,4,9) 

29. Fracturile calcaneului (1,2,4,9) 

30. Fracturile oaselor tarsiene si metatarsiene (1,2,4,9) 

31. Luxatiile piciorului (1,2,4,9) 

32. Politraumatisme (8) 

33. Osteomielita acuta si cronica (2,4) 

34. Tumorile osului: generalitati, clasificare, principii terapeutice, rezultate (4,7) 

35. Tumorile benigne (4,7) 

36. Tumorile maligne primitive osoase (4,7) 

37. Tumorile maligne osoase secundare (4,7) 

38. Chistul esential osos, displazia fibroasa (4,7) 

39. Deviatiile coloanei vertebrale (scolioza, cifoza, cifoscolioza) (4) 

40. Pseudartrozele (4) 

41. Fractura deschisa: fiziopatologie, clasificare, principii terapeutice actuale) (1,2,4,9) 

42. Spondilita tuberculoasa (1,2,4,9) 

43. Tuberculoza articulatiei coxo-femurale (4) 

44. Tuberculoza genunchiului (4) 



45. Osteonecroza (osteocondroza, necroza aseptica a capului femural juvenila si a adolescentului) (4) 

46. Discopatii lombare si cervicale (4) 

47. Sechele de poliomielita: generalitati, soldul, genunchiul si piciorul paralitic, membrul toracic paralitic (4) 

48. Paraliziile cerebrale infantile: generalitati, membrul toracic si membrul pelvin (4) 

49. Luxatiile congenitale coxo-femurale (4) 

50. Piciorul stramb congenital (4) 

51. Pseudartroza congenitala a tibiei (4) 

52. Coxartroza (4) 

53. Gonartroza (4) 

54. Epifiziologia si coxa-vara congenitala (4) 

55. Amputatii: principii, indicatii, tehnica, sediu de electie (3,4) 

56. Fiziopatologia bontului de amputatie (3,4) 

57. Generalitati asupra protezelor si aparatelor ortopedice (3,4) 

58. Reumatismul cronic inflamator (4) 

59. Deformatiile statice ale piciorului (4) 

60. Paraliziile plexului brahial (traumatica si obstetricala) (3,4) 

 

 

II. PROBA CLINICA de ortopedie 

 

1. Osteosarcomul, fibrosarcomul si condrosarcomul membrelor (2,7) 

2. Osteomul osteoid, osteomul, osteocondromul, encondromul, fibromul neosifiant (2,7) 

3. Tumoarea cu celule gigante (2,7) 

4. Leziunile degenerative ale muschilor si tendoanelor (tendinita achiliana, etc.) (4) 

5. Boala Paget (4) 

6. Osteoporozele, osteomalacia si osteoliza (4) 

7. Osteonecrozele aseptice (4) 

8. Scoliozele (2,4) 

9. Cifozele (2,4) 



10. Paralizia cerebrala infantile (4) 

11. Sechelele dupa poliomielita (4) 

12. Discopatia lombara (4) 

13. Discopatia cervicala (4) 

14. Spondilolistezis (4) 

15. Malformatiile regiunii lombo-sacrate (4) 

16. Reumatismul inflamator cronic (4) 

17. Coxa-vara congenitala (4) 

18. Epifizioliza (4) 

19. Displazia congenitala a soldului si urmarile ei (2,4) 

20. Coxartroza (2,4) 

21. Paralizia obstetricala a umarului (4) 

22. Osteoporoza, osteomalacia (4) 

23. Osteoartropatia hemofilica (4) 

24. Tuberculoza vertebrala (4) 

25. Tuberculoza soldului (4) 

26. Tuberculoza genunchiului (4) 

27. Deviatiile genunchiului (4) 

28. Gonartroza (4) 

29. Piciorul stramb congenital (4) 

30. Deformatiile dobandite ale piciorului (4) 

31. Malformatiile congenitale ale membrelor (4) 

32. Artritele piciorului (4) 

33. Boala Dupuytren (4) 

34. Osteoartropatii endocrine (4) 

35. Sindromul de canal carpian, canal Guyon, canal tarsian (4) 

 

 

III. PROBA CLINICA de traumatologie 



 

1. Luxatia scapulo-humerala (1,2,4,5,9) 

2. Luxatia scapulo-humerala recidivanta (1,2,4,9) 

3. Luxatiile acromio-claviculara (1,2,4,5,9) 

4. Fracturile extremitatii superioare a humerusului (1,2,4,9) 

5. Fracturile diafizei humerale (1,2,4,9) 

6. Pseudartrozele si calusul vicios dupa fracturile humerusului (4) 

7. Fracturile cotului (4) 

8. Fractura diafizara a oaselor antebratului (4) 

9. Sindromul Volkmann al membrului toracic (4) 

10. Fracturile extremitatii distale a antebratului (4) 

11. Fracturile scafoidului (4) 

12. Luxatia semilunarului (2,4) 

13. Fracturile metacarpienelor si falangelor (4) 

14. Paralizia traumatica a plexului brahial (3,4) 

15. Fracturile coloanei vertebrale (1,2,4,9) 

16. Fracturile bazinului (1,2,4,9) 

17. Fracturile colului femural (1,2,4,9) 

18. Pseudartroza colului femural si necroza posttraumatica a capului femural (1,2,4,9) 

19. Fracturile masivului trohanterian (1,2,4,9) 

20. Fracturile diafizei femurale (1,2,4,9) 

21. Pseudartroza cu si fara osteita dupa fracturile femurului (1,2,4,9) 

22. Fracturile extremitatii distale ale femurului (1,2,4,9) 

23. Pseudartroza cu si fara osteita a oaselor gambei (1,2,4,9) 

24. Fracturile deschise ale femurului (1,2,4,9) 

25. Leziunile meniscului genunchiului (1,2,4,9) 

26. Leziunile ligamentare ale genunchiului (1,2,4,9) 

27. Leziunile aparatului extensor al genunchiului (1,2,4,9) 

28. Redorile si anchilozele genunchiului (4) 



29. Fracturile inchise ale gambei (1,2,4,9) 

30. Fracturile deschise ale gambei (1,2,4,9) 

31. Calusul vicios al oaselor gambei si gleznei (4) 

32. Pseudartrozele inchise si deschise ale gambei (4) 

33. Osteitele oaselor gambei (4) 

34. Fracturile gleznei (1,2,4,9) 

35. Fracturile calcaneului (1,2,4,9) 

36. Fracturile celorlalte oase tarsiene (1,2,4,9) 

37. Fracturile metatarsienelor (1,2,4,9) 

38. Rupturile tendonului ahilian (1,2,4,9) 

39. Bonturile vicioase ale membrelor (4) 

40. Defectele cutanate ale membrelor (4) 

41. Paraliziile plexului sacrat (3,4) 

42. Ruptura tendonului bicepsului brahial (4) 

43. Fracturile maleolare si ale pilonului tibial (1,2,4,6,9) 

44. Fracturile platoului tibial (1,2,4,9) 

 

 

IV. PROBA PRACTICA (3,4) 

 

1. Osteotomia intertrohanteriana. 

2. Osteotomia supracondiliana. 

3. Rezectia - artrodeza de genunchi. 

4. Dubla artrodeza mediotarsiana si subastragaliana. 

5. Halux valgus. 

6. Abordul corpilor vertebrali toracali prin costotransversectomie. 

7. Rezectia cotului. 

8. Meniscectomie. 

9. Transplantarea lungului peronier pe osul scafoid. 



10. Operatia Codivilla in piciorul stramb congenital varus equin. 

11. Artrodeza tibio-astragaliana. 

12. Artrodeza scapulo-humerala. 

13. Rezectia nervului obturator. 

14. Artrodeza radiocarpiana. 

15. Amputatia osteomioplastica a capsulei. 

16. Amputatia osteomioplastica a gambei. 

17. Patelectomia. 

18. Osteosinteza diafizara a oaselor lungi. 

19. Capsulotomia posterioara a genunchiului. 

20. Interventii chirurgicale pentru luxatia recidivanta a umarului. 

21. Mobilizarea sangeranda a genunchiului cu redoare in extensie. 

22. Osteosinteza fracturilor de col femural si pertrohanteriene cu tehnica DHS. 

23. Ligamentoplastia intraarticulara in tratamentul leziunilor ligamentului incrucisat anterior. 

24. Osteosinteza sau artrodeza - reconstructie in fracturile talamice ale calcaneului. 

25. Artroplastia cu proteza cefalica in fracturile colului femural. 
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TEMATICA 

pentru concursul de ocupare de post 

specialitatea PNEUMOLOGIE 

 

 

I. PROBA SCRISA 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 

IV. PROBA PRACTICA 

 

 

I. PROBA SCRISA 

 

1. Anatomia si fiziologia aparatului respirator. (13,9) 

2. Fiziologia si fiziopatologia respiratiei.(6,9) 

3. Raspunsul imun la nivelul aparatului respirator (mecanisme imune, celule, mediatori).(3,9) 

4. Diagnosticul bacteriologic in clinica infectiilor respiratorii netuberculoase.(9,11) 

5. Insuficienta respiratorie acuta si cronica.(7,9) 

6. Astmul bronsic.(7,9,17) 

7. Bronhopneumopatia cronica obstructiva.(7,9,16) 

8. Pneumopatiile interstitiale si fibrozele pulmonare difuze.(7,9) 

9. Patologia congenitala pulmonara.(9) 

10. Sarcoidoza.(7,9) 

11. Infectii respiratorii acute.(7,9,11) 

12. Bronsiectaziile. (7,9) 

13. Abcesul pulmonar. (7,9) 

14. Patologia micotica pulmonara.(9) 

15. Parazitoze cu determinare pulmonara.(9) 

16. Epidemiologia tuberculozei.(5,7,15) 

17. Patogenia tuberculozei. (7,9) 



18. Tuberculoza primara si complicatiile ei. (7,9) 

19. Tuberculoza secundara. (7,9) 

20. Asociatii agravante ale tuberculozei cu alte afectiuni sau stari fiziologice. (7,9) 

21. Tuberculoza si infectia cu HIV. (7,9) 

22. Tratamentul tuberculozei (principii, medicamente, tehnica, regimuri). (7,10,15) 

23. Masuri de lupta antituberculoasa, programe, organizare, evaluare. (7,15) 

24. Patologia respiratorie la imunodeprimati. (7,9) 

25. Micobacteriozele pulmonare. (7,9) 

26. Tumori pulmonare benigne. (7,9) 

27. Tumori pulmonare maligne (primitive si secundare). (7,9) 

28. Patologia mediastinala. (7,9) 

29. Cordul pulmonar. (8,9) 

30. Hipertensiunea arteriala pulmonara. (8,9) 

31. Edeme pulmonare. (8,9) 

32. Patologia trombo-embolica pulmonara. (8,9) 

33. Sindromul de detresa respiratorie acuta. (7,9) 

34. Sindromul apneei in somn.(7) 

35. Patologia pleurala.(7,9,12) 

36. Determinari pulmonare in colagenoze si alte boli sistemice.(7,9) 

37. Patologia pulmonara cu caracter profesional.(7,9) 

 

 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 

 

Probele clinice se vor sustine din tematica probei scrise. 

 

 

IV. PROBA PRACTICA 

 



A) Explorari 

 

1. Evaluarea epidemiologica in pneumologie.(5) 

2. Examenul bacteriologic microscopic in patologia respiratorie - indicatii, tehnica, interpretare (4,11) 

3. Examenul microscopic prin culturi in patologia respiratorie - indicatii, tehnica, interpretare (4,11) 

4. Testarea sensibilitatii bacteriene in patologia respiratorie - indicatii si interpretare.(4,10,11) 

5. Investigatia radiologica clasica - indicatii si interpretare.(1,2) 

6. Testul tuberculinic - indicatii, tehnica, interpretare (7) 

7. Examenul tomodensitometric si rezonanta magnetica nucleara in patologia toracica - indicatii si 

interpretare. (9) 

8. Examenul bronhografic, scintigrafia pulmonara si angiografia de contrast - indicatii si interpretare.(9) 

9. Toracenteza - indicatii, tehnica, interpretare (9,12) 

10. Investigatii bioptice si citologice in patologia respiratorie. (9) 

11. Investigatia functionala ventilatorie - indicatii si interpretare. (6) 

12. Investigatia si interventii endoscopice in patologia respiratorie - indicatii, tehnica, interpretare (14) 

13. Tehnici de asistare si resuscitare respiratorie. (9) 

14. Electrocardiograma - interpretare buletine. (8,9) 

 

 

B) Epidemiologia si combaterea tuberculozei (15) 

 

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. 
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