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Spitalul Municipal Turda, in baza prevederilor Ordinului M.S.nr. 905 / 2020 pentru aprobarea 
Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante, pe perioada 
determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, confortn Legii nr. 55/2020  privind 
unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizeaza selectie de 
dosare pentru: 

- 1 POST — MEDIC REZIDENT ANUL V, SPECIALITATEA ATI — LA SECTIA A.T.I. 
pe perioada determinata,pe perioada starii de alerta + 30 zile. 

Conditii generale pentru ocuparea postului : 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie sa indeplinească 

condiţiile generale, conform art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul in România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului'pentru care candidează. 

f) indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care Impiedică infăptuirea 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 1n care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice pentru post : 

- diploma de medic sau diploma de licenta in medicina 
- promovarea examenului de verificare a cunostintelor prevazute de eurriculum de pregatire aferent anului de 

formare 
- 5 ani vechime ca medic rezident in specialitatea ATI 
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Acte necesare la dosar: 
- cererea, in care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, insoţită de declaraţia privind 
consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 
privind măsuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr.2 si 4 ; 
- copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz; 
- copia dupa diploma de licenta; 
- copia certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs; 
- adeverinţe care atestă vechimea In muncă, In meserie şi/sau In specialitatea studiilor, raport REVISAL in 
copie; 
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 ; 
- fisa de aptitudini pentru postul pentru care candideaz'ă, eliberata de medic in specialitatea medicina 
muncii; 
- dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevatute la art. 455 alin.(1) 
lit.e) sau f), la art. 541 alin.(1) lit.d) sau e), respective la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea 95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
- asigurare de raspundere civila valabila pe anul in curs. 
- curriculum vitae, model european; 

Copiile documentelor enumerate mai sus vor fi semnate de catre titular pe fiecare pagina pentru 

conformitate cu originalul, si vor fi transmise electronic (scanat) pe adresa de e-mail 

spitalmunicipalturda(dyahoo.com, in termen de 2 zile lucratoare de la afisarea anuntului, adica pana la data 

de 25.11.2021 ora 15. 
Selectia dosarelor transmise de candidati se va face de catre Comisia de selectie a dosarelor in data de 

26.11.2021 
in situaţia In care se depun mai multe dosare pentru un post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai 

mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu conform Tematicii anexate. 

in situaţia In care In urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără 

a mai fi organizată proba de interviu. 

Rezultatul va fi publicat in maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei de 

organizare a probei de interviu, In cazul in care sunt admişi mai mulţi candidaţi la selecţia dosarelor. 

Candidatii admisi, care au depus la inscriere o declaraţie pe proprie raspundere ca nu au antecedente 

penale, au obligatia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data 

stabilita pentru incadrare 
Relatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0364420066 — Serviciul R.U.N.O.S. 

MANAGER, SEF SERV.RUNOS, • 
Dr.Stănilă 014hi 

TALUL' 
Ec.Vasilichi Violeta r, « jMUNICIPAL ) 

-.4141 TURDA I 

INTOCMIT, 
Ec.Popa Delia Gabriela 



TEMATICA 
pentru examenui de medic specialist 

specialitatea ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA 

1. Fiziopatologia durerii acute si cronice. 
2. Tehnici de analgezie folosite in terapia durerii acute si cronice. 
3. Analgetice centrale (morfinice). 
4. Analgetice/anfiiinflamatorii nonsteroidiene. 
5. Sonuull si anestezia 
6. Substante sedative si amnestiee si hipnotice. 
7. Mecanismul de actiune al anestezicelor inhalatorii. 
8. Absortia si distributia anestezicelor inhalatorii. 
9. Efectele respiratorii si circulatorii ale anestezicelor 
10. Metabolismul si toxicitatea anestezicelor inhalatorii, 
11, Farmacologia protoxidului de azot. 
12. Anestezicele volatile halogenate (halotan, enfluran, izofluran, servofluran, desfluran). 
13. Fizica gazelor si vaporilor aplicata la anestezia prin inhalatie. 
14. Fiziologia placii neuromusculare. 
15. Substante cu actiune relaxanta utilizate in anestezie (curare depolarizante si 

nondepolarizante). 
16. Antagonisti ai curarelor. 
17. Monitorizarea fimctiei neuromusculare. 
18. Droguri si boli care interfereaza cu actiunea relaxantelor musculare. 
19. Sistemul nervos vegetativ (anatomie, flziologie). Farmacologia drogurilor cu actiune 

vegetativa (colinegice, parasimpaticolitice, catecolamine, a-stimulante, ec-blocante, a 2-
antagoniste, i4-stimulante, P.-blocante). 

20. Consultul preanestezic de rutina paraclinic, implicatii medico-legale). 
21. Implicatiile anestezice ale bolilor concomitente (cardio-vasculare, pulmonare, renale, 

gastrointestinale, hepatice, SNC, endocrine, hematologice). 
22. Implicatiile anestezice ale terapiei medicamentoase cronice, 
23. Evaluarea riscului operator si anestezic. 
24. Premedicatia (stop, substante, cal de adrninistrare). 
25. Mentinerea libertatii cailor respiratorii, masca laringiana, intubatia, traheala, traheostomia,. 

Sisteme de umidificare si mucoliza. 
26. Supravegherea si monitorizarea bolnavului in timpul anesteziei. 
27. Tehnici de anestezie intravenoasa (inductie, mentinere, trezire, combinatii de substante 

anestezice, si modalitati de administrare). 
28. Tehnici de anestezie inhalatorie. 
29. Aparatul de anestezie (masina de gaze, sisteme anestezice, vaporizoare). 
30. Ventilatie mecanica intra.-anestezica. 
31. Asigurarea homeostaziei bolnavului in timpul anesteziei. 
32. Incidentele si accidentele anesteziei generale. 
33. Perioada postanestezica imediata. Salonul de trezire. 
34. Farrnacologia anestezicelor locale. 
35. Analgeticele morfinice utilizate in anstezia regionala, 
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36. Tehrtici de anestezie regionala (anestezia locala, anestezia regionala intravenoasa, blocaje de 
nervi periferici). 

37. Blocaje de plex brahial. 
38. Blocaje regionale centrale (subarahnoidian si peridural). 
39. Complicatiile locale, focale, regionale si sistemice ale tehniciIor de anestezie regionala. 
40. Anestezia regionala 1a copii (indicatii; tehnici, incidente si accidente specifice). 
41. Anestezia in ambulator. 
42. Anestezia in chirurgia pediatrica. 
43. Anestezia in chirurgia de urgenta (soc stomac plin, hemoragie etc) . 
44. Analgezia si anestezia in obstetrica. Reanirnarea nou-nascutului. Terapia intensiva a 

patologiei obstetricale. 
45. Anestezia in neurochirurgie. 
46. Anestezia la bolnavul cu suferinte cardiace (coronian, valvular, cu tulburari de ritm si 

conducere, cu insuficienta cardiaca etc). 
47. Anestezia la bolnavul cu suferinte pulmonare. 
48. Anestezia la bolnavul cu suferinte renale, endocrine, hepatice, hematologice. 
49. Grupele sanguine (metode de determinare, principii de compatibilitate). 
50. Transf-uzia de sange si fractiuni. 
51. Autotransfuzia (indicatii, tehnici). 
52. Raspunsul neuroendocrin, metabolic si infiamator la agresitme. 
53. Modificari imunologice la bolnavul critic. Modalitati imunomanipulare. 
54. Fiziopatologia generala a starii de soc. 
55. Socul hipovolemic (cauze, mecanisme, tratament). 
56. Socul traumatic (fiziopatologie, trataent). 
57. Socul cardiogen (cauze, mecanisme, tratament). 
58. Alte forme de soc (anafilactic, anafilactoid, neurogen, endocrin). 
59. Infectie, sepsis, soc septic (cauze mecanisme). 
60. Tratamentul socului septic. 
61. Solutii inlocuitoare de volum sanguin. 
62. Droguri cu actiune cardiotonica si vasoactiva utilizate in starile de soc. 
63. Sindromul de disfunctii organice multiple (cauze, mediatori, efecte la nivelul sistemelor de 

organe). 
64. Tratamentul sindromului de disfunctii organice multiple, 
65. Controlul infectiei in terapia intensiva. 
66. Riscu1 de infectie la personalul medica1 in A.T.I. 
67. Antibioterapia. 
68. Nutritia parentala si enterala. 
69. Organizarea generala a sistemelor de medicina de urgenta. 
70. Tehnici folosite in medicina de urgenta (mijloace de transport medicalizat al unui bolnav 

critic, evaluarea primara a unui bolnav critic in afara spitalului, analgezia si sedarea 
bolnavilor critici pe parcursul unui transport medicalizat, tehnici de abord al cailor aeriene 
si de ventilatie artificiala. 

71. Evaluarea primara si resuscitarea unui politraumatism (in afara spitalului si la sosirea in 
spital). 

72. Evaluarea secundara si transferul unui politraumatism 
73. Terapia intensiva a traumatismelor cranio-cerebrale. 
74. Arsuri (terapia intensiva in primele 72 de ore). 
75. Oprirea circulatorie (cauze, forme, bazic si advanced life support). 
76. Accidente de submersie. 
77. Accidente prin electrocutare. 
78. Anatomia si fiziologia respiratorie. 
79. Evaluarea functionala respiratorie. 



- 3 - 

80. Insuficienta respiratrie acuta. 
81. Injuria pulmonara acuta (ALI) - Sindromul de detresa respiratorie acuta (ARDS). 
82. Mentinerea libertatii cailor aeriene (intubatia traheala, traheotomia, intubatia traheala 

prelungita vs. traheotomie). 
83. Insuficienta respiratorie cronica acutizata. 
84. Terapia intensiva in boala asmatica. 
85. Terapie respiratorie adjuvanta. 
86. Tehniei de suport ventilator artificial (indicatii, aparatura, tehnici conventionale, moduri de 

ventilatie, tehnici nonconventionale). 
87. Tehnici de "intarcare". 
88. Oxigenarea extracorporeala si eliminarea extracorporea.la de CO2. 
89. Echilibrul hidroelectrolitic si acidobazie normal si patologic. 
90. Insuficienta renala acuta (prerenala, renala intrinseca, postrenala - obstructiva). 
91. Insuficienta renala cronica (probleme de anestezie si terapie intensiva). 
92. Metode de epurare extrarenala. 
93. Anestezia si terapia intensiva in transplantul renal 
94. Diabetul zaharat (forme clinice, comele cetozice si noneetozice, hipoglicemia). 
95. Terapia intensiva in hemoragiile digestive superioare. 
96. Terapia intensiva in ocluzia intestinala. 
97. Terapia intensiva in perforatiile acute ale tractului digestiv. 
98. Peritonitele postoperatorii. 
99. Pancreatita acuta. 
100. Fistulele digestive exteme postoperatorii. 
101. Insuficienta hepatica acuta. 
102. Insuficienta hepatica cronica si ciroza hepatica. 
103. Defeete acute de hemostaza (trombocitopenia. CID, fibrinoliza acuta). 
104. Terapia eu anticoagulante, antiagregante si terapia fibrinolitica. 
105. Edemul cerebral (tipurile de edem cerebral, cauze, mecanisme, diagnostic, monitorizare, 

tratament). 
106. Fiziologia si fizopatologia termoreglarii (hipotermia indusa si accidentala, mijloace de 

control ale echilibrului termic perioperator, hipertermia maligna, socul caloric). 
107. Starile de coma (metabolice, traumatice, infectioase, tumori, vasculare - anoxice - 

ischemice, toxice exogene). 
108. Aspecte medicale si legale ale mortii cerebrale. 
109. Boala coronariana (forme clinice, diagnostic, tratament de urgenta, terapia intensiva a 

complicatiilor). 
110. Terapia intensiva in tulburarile de ritm si conducere (forme clinice, diagnostic, 

tratament). 
111. Embolia pulmonara (diagnostic, tratament). 
112. Hipertensiunea pulmonara si cordul pulmonar cronic (terapie intensiva). 
113. Suport circulator mecanic (balon de contrapulsie, sisteme de asistare ventriculara). 
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Anexa 2 
la metodologie 

CERERE 

pentru inscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, 
personal contractual, in baza art. 11 din Legea nr. 5512020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiet de COV1D - 19 

Subsemnatul(a),   • cu domiciliul in localitatea   str. 
 nr. , ap. , judeţul , telefon  mobil , 

  posesor/posesoare al/a C.I. seria nr  eliberat de  
• la data de  vă rog să imi aprobaţi depunerea dosarului pentru angajarea pe 
perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandennei de COVID - 19, pe postu1 de 
  din cadru1Compartimentului 

Dosarul de inscriere la selecţie conţine următoarele documente: 

Data . Sernmătura 
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Anexa 3 
la metodologie 

DECLARAŢIE*) 
pe propria răspundere privind antecedentele penale 

Subsemnatul(a),   posesoriposesoare alia C.I. seria . . . 
  nr  eliberată de   la data de  domiciliat(ă) 

cunoscănd prevederile art. 326 din Codul penai privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere că nu am antecedente penale si nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau 
de urmărire penală. 

Data  Semnătura 

*) Prezenta decIaraţie este valabilă pană la momentul depunerii cazierului judiciar. in 

conformitate cu prevederile Iegale In vigoare. 
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ANEXA Nr. 4 
la metodologie 

DECLARATIE 

Subsemnatul(a),   declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conform legislaţiei in materie 
de prelucrare de date cu caracter personal, îri conformitate cu Regulamentul (tJE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46ICE (Regularnentul general privind protecţia datelor) şi imi exprirn consimţământui pentru prelucrarea 
datelor prevăzute în cererea de inscriere Ia selecţra dosarelor, angajare fără concurs pe perloadă determinată. 

personal contractual, in ba7a art. 11 din Legea nr. 55,2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19. iar pentru cei declaraţi admişi, pe toată durata angajărji. 

Refuzul acordării consimţământului atrage imposibilitatea participării la selecţie. 

CI DA. sunt de acord. 
CI NU sunt de acord. 

Menţionez că sunt de acord cu afişarea nurnelui in lista cu rezultatele selecţiei, publicată pe internet la 

adresa www.spitalturda.ro 

Data Sernnătura 


