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A N U N Ț 

 

 Spitalul Orășenesc Tg. Bujor, cu sediul în Orașul Tg. Bujor, str. General Eremia 
Grigorescu, nr. 97, județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție, vacante, conform Ordinului nr. 
166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor 
de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, 
biolog, biochimist și chimist în unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, 
precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile 
sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef 
în unitățile sanitare publice cu paturi: 

- 1 post de medic primar medicină de familie cu atestat în medicină de urgență, cu normă 
întreagă, pe perioadă nedeterminată în cadrul compartimentului Camera de Gardă; 

 Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidatul trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale, conform art. 15 al regulamentului – cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 08 noiembrie 2022, cu modificările și completările 
ulterioare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene, a unui stat parte 
la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și după caz alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității 
naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, 
infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o 



persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care 
candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a 
folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a 
interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; 
h) nu a comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a 
unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 
 Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției 
contractuale sunt: 
a) medici cu drept de liberă practică, confirmați în specialitatea respectivă în care se publică 
postul; 
b) vechime în domeniul studiilor: fără vechime. 
 Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 
zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, care va conține următoarele 
documente: 

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și 
dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
(HG nr. 1.336/2022); 

b) copie de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici 
stomatologi, farmaciști și, respectiv, adeverință de confirmare în grad profesional pentru 
biologi, biochimiști sau chimiști; 

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 din sancțiunile prevăzute la 
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv art. 628 alin. (1) lit. d) 
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 
privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și 
funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în ssistemul sanitar din 
România; 

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

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu a comis infracțiuni 
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu 
privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și 
funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, 
pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau 
protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune 
contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de 
persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei 
persoane;  

h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitarea abilitate cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului; 



i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
aflate în termen de valabilitate; 

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 
nume, după caz; 

k) curriculum vitae, model comun european. 

 (3) Documentele prevăzute la lit. d) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în 
termende valabilitate. Adeverință care să ateste starea de sănătate conține, în clar, numărul, 
data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formularul standard stabilit prin ordin al 
ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare 
rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de 
încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. 

 Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) și j), precum și copia de încadrare într-un grad 
de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea 
”conform cu originalul”de către secretarul comisiei de concurs. 

 Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit de o declarație pe propria răspundere 
privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și 
care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele 
penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de 
cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului 
prevăzut la alin. (2) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În 
situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea 
informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea 
certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazier judiciar se solicită de către autoritatea 
sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii. 

 Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după 
caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării 
conformitățiicopiilor cu acestea. 

 Dosarele de concurs se depun la serviciul Resurse Umane din cadrul Spitalului Orășenesc 
Tg. Bujor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până în data 
de 07.04.2023, ora 14,00. 

 Concursul se va organiza la sediul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, str. General Eremia 
Grigorescu, nr. 97, județul Galați și va consta în trei etape: 

1. selecția dosarelor pentru înscriere (A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiză și 
evaluarea activității profesionale științifice pentru poba suplimentară de departajare (proba D), 
prevăzută la anexa 3 la ordin în data de 10.04.2023 la ora 10,00; 

2. proba scrisă (proba B) – 19.04.2023, ora 9,00; 

3.  proba clinică sau practică, în funcție de specificul postului publicat la concurs (proba C) – 
data și ora susținerea probei se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă. 

 Proba scrisă constă în 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare 
specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise. 

 După susținerea fiecărei probe se vor afișa rezultatele în maxim o zi lucrătoare. 

 Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor. 

 Se pot rezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. 

 Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte; sunt 
declarați admiși la proba clinică sau practică candidații care au obținut minimum 50 de 
puncte. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă 
și/sau la proba practică. 



 Rezultatele finale vor fi afișate în termen de maxim o zi lucrătoare de la data soluționării 
contestațiilor. 

 Va fi declarat admis pentru ocuparea postului vacant candidatul care va obține cel mai 
mare punctaj final (calculate ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și 
proba clinică sau practică). 

 Candidații înscriși trebuie să aibă asupra lor la intrarea în sala de concurs Cartea de 
identitate. 

 Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0236 340 577 sau pe site-ul 
spitaltgbujor@yahoo.com. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPITALUL ORĂȘENESC TG. BUJOR 
 
 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
PENTRU EXAMENUL DE MEDIC MEDICINĂ DE FAMILIE CU ATESTAT 

MEDICINĂ DE URGENȚĂ - CAMERA DE GARDĂ 
 
Examenul va consta din 2 probe: 
a. Proba scrisă 
b. Proba practică/clinică 
PROBA SCRISĂ 
Proba scrisă din tematica pentru examenul de medic specialist specialitatea medicină de 
familie: 
1. Examinarea unui pacient sănătos sau aparent sănătos, adult sau copil (relațiile dintre normal 
și patologic, diagnosticul de sănătate, identificarea factorilor de risc, boli asimptomatice, boli 
cu simptomatologie minimă, diagnosticul precoce, solicitarea investigațiilor paraclinice 
necesare). 
2. Atitudinea M.F. în fața unor simptome comune: amețeala, astenia, dispneea, cianoza, 
convulsiile, durerile toracice, palpitațiile, durerile abdominale, diareea, hematuria, 
hemoragiile digestive, tremurăturile, icterul, febră. 
3. Afecțiunile respiratorii la adult și copil (infecțiile acute ale căilor aeriene superioare la 
copil, traheobronșita, bronhopatia cronică obstructivă, pneumoniile, astmul bronșic, cancerul 
bronhopulmonar, tuberculoza pulmonară). 
 4. Afecțiunile cardiovasculare la adult și copil (cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, 
hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, tulburările de ritm cardiac, endocarditele, 
insuficiența cardiacă, tromboflebitele).  
5. Afecțiunile digestive la adult și copil (gastritele acute și cronice, ulcerul gastro – duodenal, 
esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute și cronice, cirozele, colecistitele acute și 
cronice, litiaza biliară).  
6. Afecțiunile renale la adult și copil (infecțiile căilor urinare, glomerulonefritele acute și 
cronice, sindromul nefrotic, litiaza renală, insuficiența renală acută și cronică). 
7. Afecțiunile reumatice la adult și copil (artrozele, lumbago, lombosciatica, reumatismul 
poliarticular acut, poliartrita reumatoidă, spondilitele, lupusul eritematos sistemic).  
8. Afecțiunile metabolice la adult si copil (diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, 
hiperuricemiile și gută). 
9. Afecțiunile hematologice la adult și copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, 
anemia feriprivă, leucemia limfoblastică, leucemia mieloidă, coagulopatiile). 
10. Afecțiunile endocrine la adult și copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, 
spasmofilia și tetania). 
11. Afecțiunile neurologice la adult și copil (cefaleea, nevralgia de trigemen, ateroscleroza 
cerebrală, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, 
polinevritele, boala Parkinson). 
12. Afecțiunile psihice la adult și copil (deficiența mintală, tulburările de personalitate și 
psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involuție).  
13. Afecțiuni dermatologice la adult și copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gambă, 
micozele, parazitozele cutanate și dermatitele infecțioase).  
14. Afecțiuni ORL la adult și copil (anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele). 
15. Afecțiuni oftalmologice (ochiul rosu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului).  
16. Afecțiuni ginecologice și obstetricale (tulburările menstruale, menopauza, infertilitatea, 
cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normală, sarcina cu risc, complicațiile sarcinii și ale 
nașterii, sarcina extrauterină). 
17. Puericultura (îngrijirea noului nascut, prematuritatea, alimentația naturală și artificială, 
dezvoltarea psihică și somatică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil). 



18. Boli infecțioase la adult și copil (rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, 
scarlatina, mononucleoza, tusea convulsivă, hepatitele virale, toxiinfecțiile alimentare, boala 
diareică acută, bolile infecțioase cu transmitere sexuală). 
19. Geriatrie (demențele senile, căderile, hipotensiunea posturală, escarele, incontinența 
urinară). 
20.Urgențele medico-chirurgicale (angorul instabil, infarctul miocardic, edemul pulmonar 
acut, urgențele hipertensive, insuficiența cardio-respiratorie, pneumotoraxul, abdomenul acut, 
comele, eclampsia, hemoragiile digestive, hemoragiile genitale, politraumatismele, 
intoxicațiile cu barbiturice, cu benzodiazepine, oxid de carbon, alcool etilic și organo-
fosforice). 
PROBA PRACTICĂ/CLINICĂ 
Proba practică/clinică din tematica de examen pentru obținerea Atestatului de Studii 
Complementare în Asistența Medicală de Urgență Prespitalicească: 
1. Resuscitarea cardio-pulmonară de bază: 
a. Resuscitarea cardio-pulmonară de bază la adult; 
b. Resuscitarea cardio-pulmonară de bază la copil și nou-născut; 
c. Manevra Heimlich; 
d. Managementul non-invaziv al căilor aeriene. Adjuvanții căilor aeriene; 
e. Defibrilarea. 
2. Resuscitarea cardio-pulmonară avansată: 
a. Managementul avansat al căilor aeriene: intubația orotraheală și mijloace alternative; 
b. Ritmurile cardiace defibrilabile; 
c. Ritmurile cardiace nedefibrilabile; 
d. Căile de administrare a medicamentelor; 
e. Medicația resuscitării; 
f. Aritmiile periresuscitare; 
g. Medicamentele antiaritmice; 
h. Situațiile particulare în resuscitare. 
3. Aspecte etice în resuscitare. 
4. Resuscitarea în echipă. 
5. Evaluarea și managementul urgențelor medico-chirurgicale. 
6. Bilanțul pacientului politraumatizat. 
BIBLIOGRAFIE 
1. Bazele medicinei de familie, Vol. I, A. Restian, Ed. Medicală, București, 2001; 

2. Bazele medicinei de familie, Vol. II, A. Restian, Ed. Medicală, București, 2002; 

3. Bazele medicinei de familie, Vol. III, A. Restian, Ed. Medicală, București, 2002; 

4. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed. Universitară C. Davila 
București, 1998; 

5. Medicina familiei, A. Jompan, Ed. Helicon, Timișoara, 1998; 

6. Diagnostic și tratament în practica medicală, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis, Ed. 
Științelor Medicale, București, 2001; 

7. Ghid de practica medicală, Vol. I, Ed. Infomedica, București, 1999; 

8. Esențialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, București, 2000; 

9. Ghid de practică medicală, vol. II, Ed. Infomedica, București, 2001; 

10. Ghiduri ERC 2021; 

11. Ghiduri și algoritmi în medicina de urgență, Prof. dr. Diana Carmen Preotu – Cimpoeșu 
coordonator – Ed. ”Gr. T. Popa” U.M.F, Iași, 2019. 



 

 

ANEXA NR. 2 

 

Cerere de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de 

.......................................................................................... 

 

Autoritatea sau instituția publică: SPITALUL ORĂȘENESC TG. BUJOR 

Funcția solicitată: .......................................................................................................................... 

Data rganizării concursului, proba scrisă și/sau proba practică, după caz: ......................................... 

....................................................................................................................................................... 

Numele și prenumele candidatului: ................................................................................................ 

Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs): 

Adresa:............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

E-mail. ......................................................................................................................................... 

Telefon: .......................................................................................................................................... 

Persoane de contact pentru recomandări: 

Numele și prenumele 
 

Instituția Funcția 

 
 
Numărul de telefon 
 
 

 
 

   

 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate. 

Menționez că am luat cunoștință de condițiile de desfășurare a concursului. 

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce 
privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele: 

Îm exprim consimțământul (___) 

Nu îmi exprim consimțământul (___)  



cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare 
îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a 
contestațiilor și ale secretariatului, în format electronic. 

 Îmi exprim consimțământul (___) 

 Nu îmi exprim consimțământul (___)  

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organele abilitate în condițiile legii certificatul de 
integritate comportamentală pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de 
învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și din orice entitate publică sau privată a cărei 
activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte 
categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a 
unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezentul 
formular. 

 Îmi exprim consimțământul (___) 

 Nu îmi exprim consimțământul (___)  

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe 
cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat 
prin prezentul formular. 

 Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancțiune 
disciplinară/mi s-a aplicat sancțiunea disciplinară............................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la 
falsul în declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

 

 

 Data, 

................................. 

 

         Semnătura, 

        .......................................... 
    

 

 

 

 

 

 



 

 

           ANEXA NR. 3 

Autoritatea sau instituția publică:  

Datele de identificare ale angajatorului (adresa completă, CUI)  

Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax)  

Nr. de înregistrare______________________________ 

Data înregistrării_______________________________ 

 

ADEVERINȚĂ 

 

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna.................................................................., posesor/posesoare 
al/a BI/CI..............................................................................seria.........................nr............................ 

CNP................................................................, a fost/este angajatul/angajata........................................ 

................................................în baza actului administrativ de numire nr....................../contractului 
individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp de lucru parțial de .........ore/zi, încheiat pe perioadă 
nedeterminată/determinată, respectiv......., înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu 
nr. ........../.........................., în funcția/meseria/ocupația de ^1)......................................................... 

^1) Prin raportare la Clasificarea ocupațiilor din România și la actele normative care stabilesc funcții. 

Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de 
muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel^2)....................în 
specialitatea........................................................................................ 

^2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior de scurtă durată/superior). 

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna 
...................................................................a dobândit: 

- vechime în muncă:......................ani..................luni...............zile; 
- vechime în specialitatea studiilor: :......................ani..................luni...............zile. 
 
 

Nr. 
crt. 

Mutația intervenită 
 

Anul/luna/ 
ziua 

Meseria/Funcția/Ocupația Nr. și data 
actului pe 
baza căruia 
se face 
înscrierea 

  
 

   

 
 
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele 
mutații (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu): 



 În perioada lucrată a avut ......................zile de absențe nemotivate și ........................zile de concediu 
fără plată. 
 În perioada lucrată, dlui/dnei..........................................................nu i s-a aplicat nicio sancțiune 
disciplinară/i s-a aplicat sancțiunea disciplinară..................................................... 
 Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în 
prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete. 
 
Data 
..................... 
 
Numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului^3) 
^3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă 
angajatorul în relațiile cu terții. 
............................................................... 
Semnătura reprezentantului legal al angajatorului 
................................................................. 
Ștampila angajatorului 
 
  

 

 

 


