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Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 18.04.2022, ora 9:00, 
concurs pentru ocuparea următorului post pe perioada nedeterminata: 

- Fiziokinetoterapeut debutant la Laboratorul de Recuperare , Medicina fizica si 
Balneologie. 

-Concursul constă in proba de selectie dosare, proba scrisa şi interviu. 

Proba scrisa se va susţine in data de 18.04.2022 ora 9.00, iar interviul la aceeaşi dată ora 11.00 
- pentru probele de concurs punctajele se stabilesc după cum urmează.: 

a) pentru proba scrisa punctajul maxim este de 100 de puncte 
b) pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. 

- pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie sa obţină la fiecare probă cel puţin 50 de puncte; 

promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului. Stabilirea candidaţiilor care urmează 

să ocupe postul vacant scos la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei 

aritmetice a punctajelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă 

Conditii generale pentru ocuparea postului : 

Pentru a ocupa un post contractual 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; 
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c) are v'arsta 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 infiacţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 

diploma de licenta in specialitate 

Acte necesare la dosar: 

a) cerere de inscriere; 
b) copia actului de identitate; 
c) diploma de licenta 
d) autorizatia de libera practica + aviz annual eliberat de Colegiul Fizioterapeutilor din Romania 
e) asigurare de malpraxis 
f) copia carnetului de munca + Raport REVISAL sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca de la data 
de 01.01.2011 pana in prezent, 
g) cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca 
incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
h) fisa de aptitidini pentru postul pentru care se prezinta la concurs, eliberata de medic in specialitatea 
medicina muncii; 
i) curriculum vitae; 
j) taxa concurs 100 lei — se achita la caseria unitatii; 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica 
pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 
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Candidaţii care au depus la inscriere o declaraţie pe proprie raspundere ca nu au antecedente 
penale,au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu 
pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa pe 
pagina de internet a instituţiei: www.spitalturda.ro 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 
24.03.2022 — 06.04.2022, in intervalul orar: 

Luni-Joi intre orele 8-9 şi 14-15 
Vineri intre orele 8-9 si 11-12 

Dosarele se depun la Secretariatul unitatii, dupa ce au fost verificate la Serviciul R.U.N.O.S. 

Selectarea dosarelor de inscriere la concurs se va face de comisie in data de 07.04.2022. 
Rezultatele selectării dosarelor de inscriere se vor afişa pe pagina de internet a Spitalului Municipal Turda, 
www.spitalturda.ro, in data de 08.04.2022 
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii in 

data de 11.04.2022 
Termenul de afişare a rezultatelor pentru fiecare probă a concursului şi a punctajului final se va face in data 

de 19.04.2022, ora 12.00 
Termenul in care se pot depune contestaţii pentru proba scrisa si interviu este data de 20.04.2022 ora 12 

Comunicarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor depuse se face pănă in data de 21.04.2022. 

Rezultatele finale se afişează in data de 26.04.2022, ora 12.00 
Relatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0364420066 — Serviciul R.U.N.O.S. 

MANAGER, 
Dr.Stănilă Ovidiu 

-PITALuL

WUNICIPAL 
TURDA 

-1. 

SEF SERV.RUNOS, 
Ec.Vasilichi Violeta 

INTOCMIT, 
Ec.Popa Delia 
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BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA CONCURS OCUPARE POST DE FIZIOKINETOTERAPEUT DEBUTANT 

BIBLIOGRAFIE 
• Ordin MSP nr.110.2016 din 30.09 privind aprobarea normelor de supraveghere si limitare a infectiilor asociate 

asistentei medicale 
• Ordin MS nr.1226/3.12.2012 privind aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din 

activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile 
rezultate din activitati medicale. 

• Dr. Viorela Ciortea, Electroterapie, Editura Universitara " IULIU HATIEGANU, Cluj Napoca, 2017 
• Dr. loan Onac, Masajul medical, Editura Universitara " IULIU HATIEGANU", Cluj Napoca, 2009 
• Tudor Sbenghe, Kinetologia profilactica, terapeutica si de recuperare, Editura Medicala, Bucuresti, 1987 
• Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului 
• Fisa postului- fiziokinetoterapeut 
• Codul de etica si deontologie profesionala a asistentului medical din Romania 
• RI si ROF 

TEMATICA 
• Bilantul muscular 
• Bilant articular 
• Evaluarea alinierii si posturii corecte a corpului 
• Tehnici, exercitii si metode in kinetoterapie 
• Relaxarea 
• Corectarea posturii si aliniamentului corpului 
• Cresterea mobilitatii articulare 
• Cresterea fortei musculare 
• Cresterea rezistentei muscular 
• Cresterea coordonarii, controlului si achilibrului 
• Posturarea in kinetologia respiratorie (posturi relaxante si facilitatorii ale respiratiei, posturi de drenaj bronsic) 

• Reeducarea respiratorie 
• Gimnastica de corectare a kineticii respiratorii anormale 
• Refacerea mobilitatii articulare; refacerea stabilitatii, miscarii controlate, a abilitatii; refacerea fortei muscular 

pentru sold, genunchi, picior, umar, cot pumn; 
• Refacerea mobilitatii, fortei musculare si a abilitatii mainii 
• Antrenamentul la efort 
• Reeducarea sensibilitatii 
• Musculatura flexoare trunchi- tipur de exercitii statice si dinamice 
• Musculatura extensoare trunchi — tipuri de exercitii statice si dinamice 
• Tipuri de exercitii pentru flexia extensia coloanei vertebrale.lateroflexia cobanei, rotatia coloanei, si exercitii 

combinate 
• Exercitii de facilitare pentru activarea musculaturii trunchiului( scheme pentru trunchiul superior; scheme pentn 

trunchiul inferior) 
• Tonifierea musculaturii spatelui-exercitii 
• Tonifierea musculaturii abdominal-exercitii 
• Spondilita anchilozanta- obiective,mentinerea si corectarea posturilor si aIiniamentului corpului, mentinerea si 

corectarea supletei articulare, mentinerea si corectarea tonusului muscular 
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• Scoliozele- ameliorarea posturii, cresterea flexibilitatii coloanei, cresterea fortei musculare, ameliorarea 
respiratiei 

• Lombosacralgia- scheme de kinetoterapie aplicabile in perioada subacuta; scheme de kinetoterapie aplicabila i 
perioada cronica; scheme de kinetoterapie aplicabile in perioada de remisiune complete 

• Paralizia plexului brachial-obective si tehnici de recuperare 
• Paralizia nervului radial- obiective si mijloace de recuperare 
• Recuperarea umarului dureros simplu, umarului mixt, umarului blocat, umarului pseudoparalitic 
• Mana rigida- recuperare 
• Programul de kinetologie recuperatorie in coxartroza 
• Obiectivele programului kinetoterapeutic de pregatire preoperatorie a protezarii soldului in coxartroza 
• Recuperare dupa protezarea totala a soldului 
• Programul de kinetologie recuperatorie in gonartroza 
• Schema kinetologica generala dupa fracturile articulare ale extremitatii inferioare ale femurului sau ale 

extremitatii superioare ale tibiei si peroneului sau ale rotulei 
• Obiectivele asistentei kinetologice in prcesele inflamatorii ale genunchiului 
• Particularitati ale exercitiilor pentru cresterea mobilitatii, respectiv particularitati ale exercitiilor pentru cresterea 

fortei si rezistentei musculare in cazul artritei genunchiului 
• Introducere in electroterapie 
• Clasificarea curentilor 
• Indicatiile electroterapiei 
• Contraindicatiile electroterapiei 
• Curentii de joasa, medie si inalta frecventa 
• Fototerapia 
• Ultrasonoterapia 
• Magnetoterapia de joasa frecventa 
• Calitatea si obligatiile maseurului 

• Definitia masajului 
• Conditii si amenajari necesare pentru efectuarea masajului 

• Efectele fiziologice ale masajului medical clasic: efecte locale, efecte generale, efecte asupra diferitelor tipuri 

de tesuturi 
• Tehnica( procedeele masajului medical clasic): procedee principale, procedee secundare, 

• Tipuri si particularitati ale masajului dupa regiunea de tratat: masaj partial ( membru superior, membru inferior, 

spate, gat), masaj general 
• Indicatiile terapeutice ale masajului medical clasic 
• Contraindicatiile masajului medical clasic 

• Tehnici speciale de masaj ( drenaj veno-limfatic, transversal profund, Cyriax), alte tehnici de masaj speciale 

• Masajul reflex 
• Masajul varstnicului 

Intocmit 

Dr, Pop Daniela 


