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Nr. 3988  / 10.08.2021 

ANUNȚ 

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, Jud. Timiş, str. Contele Csekonics, nr. 4, tel 0256360655, fax 

0256360682, email office@spitaluljimbolia.ro, pagină web http://spitaluljimbolia.ro/, cod fiscal 

2502771, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant  perioada 

determinata, în conformitate cu H.G. nr. 286 /2011, actualizată și completată de H.G. nr. 

1027/2014: 

 

- 1 POST  perioadă determinată – 1 an și 10 luni -  FIZIOKINETOTERAPEUT   la     

Comp. Recuperare, medicină fizică și balneologie 

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CANDIDAŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

 
- Studii superioare de specialitate 

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU CANDIDAŢI  DE ÎNSRIERE LA CONCURS: 

    a) are cetățenia română,  cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau  a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exercițiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medical de families au de unitățile sanitare abilitate; 

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit 

cerințelorpostului scos la concurs; 

    g) nu a fost condamnată definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitatea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA  CUPRINDE: 

 

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 

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

caz; 

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

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

postului  solicitate de instituția publică;           
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    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / 

sau în specialitatea studiilor, în copie; 

    e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-

l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

    f) adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate; 

    g) curriculum  vitae. 

 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS  

1) Atribuțiile fiziokinetoterapeutului, conform fișei  de post; 

2) Moraru Ghe. , Pancotan V. – Recuperarea kinetic in reumatologie, Editura Imprimeriei 

de Vest, Oradea, 1999; 

3) Firica A., Dobre I. – Examinarea fizică a bolnavilor cu afecțiuni ale aparatului 

osteoarticular, Editura Națională, București, 1998; 

4) Nemes I.D.A. – Metode de explorare și evaluare în kinetoterapie, Editura Orizonturi 

Universitare, Timișoara, 2001; 

5) Sbenghe T. – Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei, Editura Medicală, București, 

1999; 

6) Sbenghe T. – Kinetoterapie Profilactică, terapeutică și de recuperare, EDitura Medicală , 

București, 1987; 

7) Sidenco E.L. – Bilanțul articular și muscular, Editura A.P.P., București, 2000; 

8) Nemes I.D.A. – Dragoi M., Patru R. Vasilie D. – Spondilartropatiileseronegative – ghid 

de diagnostic și tratament, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 2000; 

9) Nemes I.D.A. , Dragoi M., Moldovan C., Gheorghe I., Tarascau T. – Ghid de 

electroterapie și fototerapie, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 2000. 
 

TEMATICĂ DE CONCURS 

 

1) Bazele fiizice, anatomice, fiziologice și fiziopatologice ale kinetoterapiei; 

2) Principii de evaluare și explorare în kinetoterapie; 

3) Evasluări analitice. Bilantul articular și muscular. Evaluarea sensibilității. Evaluarea 

posturii și aliniamentului. Evaluarea echilibrului. Evaluarea mersului. 

4) Evaluări globale generale pentru adulți și copii 

5) Tehnici generale de creștere a forței și rezistenței muscular. Exercițiul fizic therapeutic 

6) Metode de creștere a forței și rezistenței muscular 

7) Tehnici și metode de facilitare neuro-musculară 

8) Mecanoperatia – concept și aparatură 

9) Scripetoterapia și suspensoterapia 

10) Terapia ocupațională – baze și metode 

11) Planul terapeutic și evaluarea în terapia ocupațională 

12) Sportul therapeutic 

13) Programe terapeutice și de recuperare în ortopedie – traumatologie 

14) Programe terapeutice și de recuperare în reumatologie 

15) Programe terapeutice și de recuperare în neurologie 
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16) Programe terapeutice și de recuperare în pediatrie 

17) Programe terapeutice și de recuperare în geriatrie 

18) Programe terapeutice și de recuperare în boli de nutriție și metabolism 

19) Programe terapeutice și de recuperare în afecțiuni chirurgicale 

20) Programe terapeutice și de recuperaqre în obstetric – ginecologie 
 

Subiectele de la 13  la 20 include tratamente complexe de electro –, hidro –, termo –, climate - ,și kineto 

terapie. 

 

 

Probele de concurs se desfăşoară la sediul spitalului, după cum urmează: 

   
  -  24.08.2021, selecția dosarelor de inscriere 

  -  30.08.2021, ora 10.00  -  proba scrisă; 

  -  31.08.2021, ora 09.00  -  proba practică; 

  -  31.08.2021, ora 10.00  - interviul de selecţie. 

 

Taxa de concurs este 30 lei  şi se achită în ziua concursului la casieria spitalului. 

 

Dosarele de înscriere se depun până la data de 23.08.2021, ora 15,30 la sediul spitalului, birou 

RUNOS şi vor conţine documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286 / 2011,  actualizat. 

 
 

 

 

MANAGER, 

 

EC. CÎRLIG  DANIELA 
 

                                                                                                                                                    Întocmit 

                                                                                                                         Tinei Dana – Birou Runos 
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