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Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia organizează concurs în baza HG 286/2011, cu
modificările şi completări le ulterioare, pentru ocuparea următoarelorposturi vacante:

1. Kinetoterapeut - 2 posturi pe perioadă nedeterminată:

o 1 post kinetoterapeut - Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie
o l post kinetoterapeut - Secţia neurologie

Condiţii specifice În vederea participării la concurs:
Diploma de licenţă în specialitate

Calendarul de desfăşurare al concursului:
- 29.12.2017 ora 14°° -data limită de depunere a dosarelor
- 04.01.2018 ora 12°0 - selecţia dosarelor
- 10.01.2018 ora 11 DO-proba scrisă

- 15.01.2018 ora 10°°_ proba practică I interviu

2. Şofer autosanitară - 2 posturi pe perioadă nedeterminată:

Condiţii specifice În vederea participării la concurs:
Diplomade bacalaureat;
Permis de conducerepentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule categoriile B şi C.
3 ani vechimeca şofer profesionist
Curs de acordare a primului ajutor

Calendarul de desfăşurare al concursului:
- 29.12.2018 ora 1400 -data limită de depunere a dosarelor
- 04.01.2018 ora 1400

- selecţia dosarelor
- 11.01.2018 ora lIDa_proba scrisă

- 16.01.2018 ora 10°°- proba practică I interviu

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute în art.3 din HG 286/2011, cu
modificările şi eompletările ulterioare. Dosarele de concurs vor conţine documentele prevăzute la
art.6 din HG. 286/20 l 1, cu modificările şi completări le ulterioare.

Pentru a ocupa un post contraetual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 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 în 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, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
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f) îndeplineşte 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 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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente:

• cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după

caz, copie certificat căsătorie;

• copie diplomă licenţă / postliceal / bacalaureat;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie sau declaraţie pe propria răspundere că nu a lucrat
niciodată cu contract de muncă;

• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-I

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către

unităţile sanitare abilitate;

• curriculum vitae.
• taxa de înscriere 50 lei

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii

copiilor cu acestea.
În data de 04.01.2018, ora 16°°, se vor afişa rezultatele selectării dosarelor de concurs la

sediul si pe site-ul SJU Slobozia.
Concursul se va susţine la sediul unităţii din str. Decebal, nr. 1, Slobozia.
Relaţii suplimentare se obţin de la Serviciul RUNOS la tel .0243 212 130 int. 234
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TEMATICĂPENTRU OCUPAREA POSTULUI DE KINETOTERAPEUT

1. Noţiuni de anatomie şi biomecanică articulară (sold, genunchi, tibiotarsiene, picior, mână, cot,
umăr, coloană vertebrală);

2. Evaluarea funcţiilor articulare şi musculare (bilanţ articular şi muscular);
3. Evaluarea aliniamentului coloanei vertebrale şi membrelor;
4. Evaluarea mersului şi prehensiunii;
5. Tehnici de kinetoterapie (posturare, mobilizare pasivă, activă, activă cu rezistenţă, contracţie

izometrică, izotonică, relaxare, tehnici de faci1itare);
6. Metode în kinetologie: Kobath, Williams, Bobath, scripetoterapie, elongaţii vertebrale, gimnastică

aerobică;

7. Obiective principale în kinetoterapie;
8. Kinetoterapia în deviaţiile coloanei vertebrale - obiective, metodologie;
9. Reeducarea funcţională în discopatii lombare şi cervicale

10. Reeducarea funcţională a coloanei vertebrale operate - obiective, metodologie;
l l.Reeducarea sechelelor algofuncţionale posttraumatice genunchi, umăr, cot, mână, picior 
obiective, metodologie;
12. Reeducarea funcţională în poliartrita reumatoidă - obiective, metodologie;
13. Reeducarea funcţională în spondilita anchilozantă - obiective, metodologie;
14.Reeducarea funcţională în artroză (coxofemurală, gonartroză) - principii generale de tratament şi

programe specifice de recuperare;
15. Reeducarea funcţională a soldului şi genunchiului operat;
16. Reeducarea funcţională în periartrita scapulo-humerală;

17. Sindromul de neuron motor central- aspecte fiziopatologice, forme clinice, diagnostic funcţional,

metodologia tratamentului de reeducare funcţională;

18. Sindromul de neuron motor periferic - aspecte fiziopatologice, forme clinice (pareza de sciatic,
cubital, median, radial, facial, plex brahial), diagnostic funcţional, obiective şi metode de reeducare
funcţională;

19. Principii şi metode de reeducare funcţională în afecţiunile neuromusculare la copii;
20. Principii şi metodologie de recuperare medicală în patologia cardio-vasculară;

21. Principii şi metodologie de recuperare medicală în patologia respiratorie;
22. Electroterapie: curent galvanic, curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă - indicaţii,

contraindicaţii;

23. Terapia cu ultrasunete - indicaţii, contraindicaţii;

24. Masajul în recuperarea medicală.

BIBLIOGRAFIE

1. Robanescu N. - Reeducarea neuromotorie, Ed. Medicala Bucureşti, 1992
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1987
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3. Sbenghe T. Recuperarea medicală a sechelelor post-traumatice ale membrelor, Editura.
Medicală, Bucureşti , 1981
4. Kiss J.: Fizio-kinetoterapia şi recuperarea în afecţiunile aparatului locomotor, Editura Medicală,

Bucureşti, 1999
5. Rădulescu : Electroterapie, Editura Medicală 2004,
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TEMATICĂPENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER AUTOSANITARĂ

1. OUG 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice;
2. HG 139/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002;
3. Legea 3 19/2006 a Securitatii si sanatatii in munca;
4. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;
5. Notiuni de mecanica si electricitate privind functionarea autoturismelor.


