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ANUNȚ  
 

 Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov anunță scoaterea la concurs a  următoarelor posturi vacante: 

 

 

- un post vacant de asistent medical debutant BFT la Laborator Recuperare Medicina Fizica si 

Balneologie; 

Condiții de participare la concurs 

- diplomă de absolvire a  școlii sanitare  postliceale sau echivalentă sau diplomă  de studii postliceale   

               prin echivalare cf.HG 797/1997 

         -     Certificat de Membru Ordinul Asistenților Medicali vizat pe anul in curs  

         -     Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei sau adeverinta eliberata de OAMMR 

         -     Asigurare de malpraxis în termen 

         -     Vechime:  nu necesita vechime in specialitate 

 

 

- un post vacant de kinetoterapeut la Laborator Recuperare Medicina Fizica si Balneologie 

                 Condiții de participare la concurs: 

          -    diploma de licenta in specialitate 

          -    Autorizatie de Libera Practica 

          -    Aviz Anual Pentru Autorizarea Exercitării Profesiei 

          -    Asigurare de malpraxis în termen 

               Vechime : minim 6 luni vechime in specialitate 

 

 

      I    Bibliografie si tematica pentru ocuparea postului de kinetoterapeut la Laborator Recuperare   

            Medicina Fizica si Balneologie: 

 

            Bibliografia  

1. Cristina Daia – ELECTROTERAPIE Principii practice.EDITURA UNIVERSITARA, Bucuresti, 

2019 

2. Tudor Sbenghe – BAZELE TEORETICE SI PRACTICE ALE KINETO-TERAPIEI.EDITURA 

MEDICALA, Bucuresti, 1999 

3. Andrei Radulescu – ELECTROTERAPIE,EDITURA MEDICALA,Bucuresti 2017 

4. Anghel Diaconu – MANUAL DE TEHNICA A MASAJULUI TERAPEUTIC SI KINETOTERAPIA 

COMPLEMENTARA VOL.I a XXII-a editie a lucrarii, revizuita si completata. Editura universitara, 

Bucuresti 2019; 

5. Anghel Diaconu – MANUAL DE TEHNICA A MASAJULUI TERAPEUTIC SI KINETOTERAPIA 

COMPLEMENTARA VOL.III a XXII-a editie a lucrarii, revizuita si completata. EDITURA 

UNIVERSITARA,Bucuresti 2019 

6. Tudor Sbenghe – RECUPERAREA MEDICALA A BOLNAVILOR RESPIRATORI.EDITURA 

MEDICALA, Bucuresti, 1983 

7. Randall L. Braddom – MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE  Editia a IV-a, Bucuresti 2015 
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                      Tematica 

1. Kinematica si kinetica 

a) Kinematica 

-  Miscarea lineara si angulara 

                 b)   Relatia forta-miscare 

                       -  Legile miscarii 

                       -  Fortele miscarii umane 

o Greutatea corporala 

o Reactia solului 

o Forta de relatie articulara 

o Forta musculara 

o Presiunea intraabdominala 

o Rezistenta fluida 

o Forta elastica 

o Forta inertiala 

c) Strategiile miscarii 

-    Postura 

           -    Strategiile miscarii fundamentele 

           -    Coactivarea 

           -    Ciclul ,, intindere-scurtare,, 

           -    Manevrarea 

2.  Coordonare, echilibru 

     a)  Coordonarea 

                       -    Incoordonarea 

                       -    Antrenarea si refacerea coordonarii 

                 b)  Echilibrul corpului 

                       -    Context echilibru-dezechilibru 

o Programul motor central 

o Executia motorica periferica 

                       -    Testarea echilibrului 

o Ortostatism static 

o Ortostatism active 

o Bilanturi functionale 

                       -     Recuperarea echilibrului 

o Antrenarea sistemelor senzitivo-senzoriale 

o Controlul centrului de gravitatie 

            3.  Recuperarea medicala a bolnavilor cu disfunctie ventilatorie obstructive 

o Masuri fizioterapeutice 

-     Metodologia fizicala in obstructia cronica a fluxului aerian (OCFA) 

o Repausul si pozitionarea 

o Drenaj postural 

o Tusea controlata 

o Respiratia in presiune pozitiva 

o Oxigenoterapia 

o Reeducarea respiratorie 

o Readaptarea la efort 
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o Kinetoterapia 

o Proceduri de antrenare-calire 

                       -    Metodologia fizicala in obstructia acuta a fluxului aerian (OAFA) 

o Posturarea pacientului 

o Controlul si reeducarea respiratiei 

o Antrenamentul la efort 

             4. Dispozitivele ortetice pentru membrele inferioare 

a) Ortezele pentru laba piciorului 

-   Platfus 

-   Pes cavus 

-   Durere plantara anterioara 

-   Durerea de calcai 

-   Durerea la nivelul degetelor 

-   Inegalitatea membrelor inferioare 

                 b)   Ortezele pentru genunchi 

                       -   Ortezele pentru gonartroza 

                       -   Ortezele sportive pentru genunchi 

                 c)   Dispozitive pentru mers 

                       -    Bastoanele 

                       -    Cadrul pentru mers 

                       -    Bastoanele pentru nevazatori 

                       -    Carjele 

                       -    Carjele non-axilare 

             5.  Manevrele masajului terapeutic medical si tehnica de efectuare a acestora 

                 a)   Manevrele complementare 

            -    Rulatul 

            -    Cernutul 

            -    Compresiunile 

            -    Tractiunile 

            -    Scurtarile 

            -    Elongatiile 

      b)  Kinetoterapia complementara 

            -    Mobilizari passive 

            -    Mobilizari pasivo-active 

            -    Mobilizari active 

            -    Mobilizari active cu incarcare 

   6.   Exercitii corective pentru aparatul locomotor in diferite afectiuni, efectuate de catre pacient 

sub coordonarea terapeutului 

           a)   Exercitii corective pentru echilibrarea si tonifierea muschilor: trapezi si 

sternocleidomastoidieni, redarea supletei si elasticitatii elementelor articulare intervertebrale 

cervicale( pentru spondiloza cervicala) 

           b)   Exercitii corective pentru echilibrarea tonusului muschilor: trapezi si 

sternocleidomastoidieni, redarea supletei si elasticitatii elementelor articulare intervertebrale 

cervicale ( torticollis pe partea dreapta) 

    7. Curent galvanic  

        a)   Galvanizarea simpla 
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               -     Modalitati de aplicare si presiune 

               -     Formule galvanizare simpla 

        b)   Baile galvanice 

               -     Formule bai galvanice 

   8.   Fototerapia 

         a)   Efectele biologice ale luminii  

               -     Efectul radiatiilor ultraviolete 

o Eritemul actinic 

o Pigmentatia melanica 

o Sensibilitatea cutanata la ultraviolet 

o Sensibilitatea anormala la RUV 

o Protectia impotriva radiatiei ultraviolet 

                    b)   Tratamentul cu raze infrarosii 

   -     Baile de lumina 

   -     Aplicatiile radiatiilor infrarosii in spatiu deschis. 

 

 

II. Bibliografie si tematica pentru ocuparea postului de asistent medical debutant BFT la 

Laborator Recuperare Medicina Fizica si Balneologie: 

 

            Conţinutul cursului – Programa analitică 

       TEMA I.  POSIBILITĂŢILE ŞI LIMITELE SPECIALITĂŢII R.M.F.B.ÎN ASISTENŢA    

       MEDICALĂ CURENTĂ 

          -  definiţia şi istoricul specialităţii 

          - locul şi rolul factorilor fizici în profilaxia ,tratamentul şi recuperarea funcţională  (medicală) în medicina        

           practică 

         - profilaxia şi tratamentul curativ  prin factori fizici 

         - tratamentul recuperator prin factori fizici şi mişcare în: 

         - etapa de recuperare precoce 

         - etapa de recuperare tardivă 

         - orientare în prescrierea tratamentului fizic 

         - triajul balnear 

         - contraindicaţiile generale ale tratamentului cu factori fizici 

 

        TEMA II.  FACTORII FIZICI ŞI METODOLOGIA DE TRATAMENT ŞI RECUPERARE     

        FUNCŢIONALĂ                                                                                                                                  

        A.Balneologia ;Balneoclimatoterapia 

        a)Clima,climatul,factorii fizici care le definesc: 

         - clima şi sectoarele climatice ale României 

         - bioclima şi tipurile de bioclima din România 

 

         - aeroterapia,helioterapia,cura de teren în practica medicală 

        b)Apele minerale: 

         - definiţie,clasificare 

         - originea apelor minerale 

         - efectele fiziologice şi terapeutice ale apelor minerale în: 
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         - cura externă 

         - cura internă 

         - alte tipuri de aplicare 

       c)Namolurile terapeutice sau peloidele: 

        - definiţie,clasificare 

        - originea namolurilor 

        - efectele fiziologice şi terapeutice 

        - metodologia aplicarii namolurilor 

       d)Gazele naturale terapeutice 

       - definiţie,clasificare 

       - mofete 

      B.Medicina fizica sau fizioterapia 

      a)Hidrotermoterapia: 

      - proprietaţile fizice ale apei 

      - proprietaţile fiziologice ale pielii şi mucoaselor 

      - factorii fizici implicaţi în terapie 

      - efectele fiziologice şi terapeutice ale hidroterapiei 

      - indicaţiile terapeutice 

     b)Electroterapia: 

      - definiţie,clasificare 

      - bazele fiziologice ale acţiunilor curentului electric 

      - efectele fiziologice şi terapeutice ale diferitelor tipuri de curent electric 

      - actinoterapia 

      - aplicarea campului magnetic 

      - laserterapia 

      - terapia cu lumina polarizată 

     c)Terapia prin mişcare: 

      - definiţie,clasificare 

      - kinetoterapie 

      - masoterapie 

      - pneumatoterapie 

      - ergoterapie 

 

     TEMA III.PATOLOGIA APARATULUI LOCOMOTOR                                                           

      a)Poliartrita reumatoida: 

      - etiopatogenie 

      - anatomie patologica 

      - fiziopatologie 

      - obiective terapeutice 

      - mijloace si metode terapeutice şi de recuperare funcţională 

     b)Spondilartropatiile seronegative: 

      - etiopatogenie 

      - anatomie patologică 

      - fiziopatologie 

      - obiective terapeutice 

      - mijloace şi metode terapeutice şi de recuperare funcţională 
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      c)Reumatismul degenerativ: 

     - etiopatogenie 

     - anatomie patologică 

     - fiziopatologie 

     - obiective terapeutice 

     - mijloace şi metode terapeutice şi de recuperare funcţională 

     d)Reumatismul abarticular(Periartrită scapulohumerala;Tendinite şi tenosinovite; Fibromialgia;   

       Sdr.miofascial) 

     - etiopatogenie 

     - anatomie patologică 

     - fiziopatologie 

     - obiective terapeutice 

     - mijloace şi metode terapeutice şi de recuperare funcţională 

    e) Osteoporoza 

      TEMA IV.  AFECŢIUNILE COLOANEI VERTEBRALE                                                          

    1.Cifoscoliozele 

    2.Torticolisul acut 

    3.Discopatia vertebrala 

     - etiopatogenie 

     - anatomie patologică 

     - fiziopatologie 

     - obiective terapeutice 

     - mijloace şi metode terapeutice şi de recuperare funcţională 

     TEMA V.  BOLILE ORTOPEDICO-CHIRURGICALE ALE MEMBRELOR                        

    1. Algoneurodistrofia 

    2. Fractura de femur 

    - etiopatogenie 

    - anatomie patologică 

    - fiziopatologie 

    - obiective terapeutice 

    - mijloace şi metode terapeutice şi de recuperare funcţională 

    TEMA VI.  RECUPERAREA NEUROLOGICĂ:                                                                         

   1. Sechelele A.V.C. 

   2. Scleroza multipla 

   3. Boala Parkinson 

     - etiopatogenie 

     - anatomie patologică 

     - fiziopatologie 

     - obiective terapeutice 

     - mijloace şi metode terapeutice şi de recuperare funcţională 

     TEMA VII.  RECUPERAREA AFECŢIUNILOR CARDIO-VASCULARE:                             

     1.B.C.I. 

     2.Vasculopatii cronice 

 

     - etiopatogenie 

     - anatomie patologică 
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     - fiziopatologie 

     - obiective terapeutice 

     - mijloace şi metode terapeutice şi de recuperare funcţională 

 

 

           Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele    

           documente : 

    - cerere de înscriere adresată conducătorului instituției;    

    - copia actului de identitate  sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

   - copia  documentelor  care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări , precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 

solicitate de instituție 

   - carnetul de muncă sau după caz adeverințele care  atestă vechimea în muncă , în meserie și/sau în 

specialitatea studiilor, în copie si orginal ; 

  - adeverință medicală  care să ateste starea de sănatate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate ; 

  - cazierul judiciar   sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează.În situația depunerii declarației pe proprie răspundere, 

candidatul are obligația depunerii cazierului până la data desfășurării primei probe a concursului; 

       -  Curriculum vitae ; 

Documentele mai sus mentionate vor fi insotite de originale. 

Dosarul se va depune la Serviciul RUNOS; 

Program Serviciul RUNOS : Luni-Joi : 7:30 – 16:00 

                                               Vineri    : 7:30 -  13.30 

La prezentul anunț de concurs se anexează bibliografia și tematica aferentă desfășurării concursului. 

         Concursul va avea loc la parter în sala de ședințe. 

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul R.U.N.O.S. al unității,telefon : 0783 127 325 

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs  

 

5 Poate ocupa un post vacant (temporar vacant) persoana care îndeplinește urmatoarele condiții ;  

6 are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European și domiciliul în România 

7 cunoaște limba română scris și vorbit 

8 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale 
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9 are capacitate deplină de exercițiu 

10 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 

11 îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 

postului scos la concurs și specificate în fișa postului 

12  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității , contra statului ori 

contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul , care impiedică înfăptuirea justiției, de fals 

ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție , care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcției, cu excepția situațiilor in care a intervenit reabilitarea. 

 

13 Concursul se va organiza la sediul unitatii conform calendarului următor: 

 

 

 05.04.2022, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor; 

 14.04.2022, ora 11:00: test grila pentru postul de kinetoterapeut la Laborator Recuperare Medicina   

                                     Fizica si Balneologie 

 14.04.2022, ora 13:00: test grila pentru postul de asistent medical debutant BFT la Laborator     

                                     Recuperare Medicina Fizica si Balneologie; 

 19.04.2022, ora 11:00: proba interviu postul de kinetoterapeut la Laborator Recuperare Medicina   

                                     Fizica si Balneologie 

 19.04.2022,ora 13:00: proba interviu pentru postul de asistent medical debutant BFT la   

                                                            Laborator Recuperare Medicina Fizica si Balneologie; 

 
             Concursul  se va desfășura la sediul unității  din Bd.Basarabia nr.49-51 sector 2. 

Dosarul de concurs va fi depus în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la 

Serviciul  RUNOS  

 

Informații suplimentare la telefon:  0783 127 325 

 

Candidații trebuie să obțină cel puțin 50 puncte la proba scrisă pentru a susține și  interviul. Sunt 

declarați admiși cei care au obținut minimum 50 puncte. 

Termenul în care se afișează rezultatele probelor; 

14 proba scrisă (lucrare sau test grilă)  

         -    doua zile lucrătoare de la finalizarea probei 

15 interviu – doua zile  lucrătoare de la finalizarea probei 

Termenul de depunere a contestațiilor 

16 doua zile lucrătoare dupa terminarea fiecărei probe 

 

Termenul de afișare a rezultatelor contestațiilor 
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17 doua zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației 

Termen de afișare a rezultatelor finale 

18 În doua zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației    

 

         Manager,                                                                                  Sef Serviciu R.U.N.O.S., 

            Laza Calin Mircea                                                                                 Ec. Iacob Valeria    

 

 

 

 

Serviciul Financiar Contabilitate și Buget ,                                                 Intocmit, 

           Dr.  Ec.Ipate Nicolae                             Ec.  Negrea Corina Gabriela 

 

 

 
 

 
 

 


