
 

SPITALUL ORĂŞENESC „SFANTUL DIMITRIE” TÎRGU NEAMT 
Str. Ştefan cel Mare, Nr. 35, Tîrgu Neamţ, Judeţ Neamţ, Cod 615200 

CUI 2614341, Tel. (04)0233/790824 Fax. (04)0233/790933; 
www.spital-tirguneamt.ro, e-mail: spital_tgneamt@yahoo.com 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numarul 13254. 
Nr.    8777                                                                                                    Data: 16.08.2017 

 
 

A N U N Ţ 
 

     Spitalul Orăşenesc ,,Sf. Dimitrie” Tg. Neamţ organizează in data de 01.09.2017, 
ora 9,00, la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea unui  post vacant de 
fiziokinetoterapeut debutant - specialitatea fiziokinetoterapie si recuperare, in cadrul 
Laboratorului de recuperare, medicina fizica si balneologie.   

  
I. Conditiile de participare la concurs 
1. Conditii generale: 

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România; 
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de 
medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii; 
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant; 
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant; 
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
sau 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 vacante pentru care candidează, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 
2. Conditii specifice: 
 
- Absolvent al invatamantului superior de specialitate cu diploma de licenta in 

specialitatea fiziokinetoterapie si recuperare 
- minim 1 an experienta profesionala ca fiziokinetoterapeut 
 

II. Dosarul de concurs 
- cerere/formular de inscriere; 
- copia actului de identitate ; 
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; 
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca 
si dupa caz in specialitate ; 
- cazierul judiciar; 
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de 
familie  
- copia fisei de evaluarea performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, 
recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la şcoala absolvită 
- curriculum vitae 
- copii după actele de stare civilă 
- copie dupa avizul de libera practica eliberat de Ministerul Sanatatii cu viza la zi 
- copie dupa chitanta de plata a taxei de participare la concurs de 50 lei. 
 

Copiile dupa actele sus-mentionate se prezinta insotite de documentele originale 
sau in copii legalizate. 
 
Dosarul de concurs se va depune la serviciul RUONS pana la data de 28.08.2017, ora 15°°. 

Dosarele se primesc zilnic intre orele 11°° -15°°. 
Informatii suplimentare la serviciul RUONS, tel 0233790824 int. 204 sau 252. 
 
 



III. Desfasurarea concursului 
 
Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu. 
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări, sau rezolvarea unui test-grilă, după 

caz, în prezenţa comisiei de concurs. 
La proba orala/ interviu vor fi testate cunoştinţele teoretice şi practice, abilităţile şi 

aptitudinile candidatului pe baza criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale,stabilite în raport cu cerinţele postului. 

Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru 
al comisiei de concurs. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare 
proba cel putin nota 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei 
orale/interviului. 

Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se 
va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute 
de catre candidati, la fiecare proba. 
 
IV. Tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a postului vacant  de 
fiziokinetoterapeut debutant - specialitatea fiziokinetoterapie si recuperare 
 
TEMATICA  
1.Biomecanica complexului articular; 
2.Evaluarea functiilor articulare si musculare( bilant articular si muscular); 
3.Tehnici de kinetoterapie; 
4.Obiective principale in kinetoterapie; 
5.Evaluarea pacientului in recuperarea medicala; 
6.Metode in kinetoterapie: metoda Kabath,Williams, Bobath; 
7.Artroza( coxartroza si gonartroza) :principii generale de tratament si programe specifice de 
recuperare; 
8.Discopatia lombara si cervicala: clasificare, evaluare clinica functionala, programe de 
recuperare; 
9.Reeducareafunctionala in coloana vertebrala operata:obiective,metodologie,evaluare; 
10.Reeducarea functionala in sechele post-traumatice ale membrului inferior; 
11.Reeducarea functionala in sechele post-traumatice ale membrului superior; 
12.Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala a leziunilor nervilor periferici; 
13.Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in hemiplegii; 
14.Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in poliartrita reumatoida; 
15.Tratamentul fizical-kinetic si recuperarea medicala in periartrita scapulo-humerala; 
16.Spondilita anchilozanta:  definitie, diagnostic si reeducare functionala; 
17.Principii si reeducarea functionala in afectiunile neuromusculare; 
18.Principii si recuperarea medicala in patologia cardio-vasculara; 
19.Principii si recuperarea medicala in patologia respiratorie; 
20.Elemente de recuperare medicala in geriatrie; 
21.Masaj terapeutic: definitie, clasificare, tipuri specifice de masaj terapeutic clasic. 
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