
Nume câmp Descriere 
Universitatea Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu 

-Jiu 
Facultatea Științe Medicale și Comportamentale 
Departamentul Sănătate și Motricitate 
Poziția în statul de funcții 21 
Funcție Lector universitar 
Discipline din planul de învățământ Îngrijiri calificate în pneumoftiziologie; 

Semiologie medicala 1+2; Semiologie; Nursing 
clinic 1. 

Domeniu științific Sănătate 
Descrierea postului scos la concurs Toate disciplinele din structura postului se 

regăsesc în planurile de învăţământ ale 
programelor de studii universitare de licență 
din cadrul facultăţii. Având în vedere 
standardele A.R.A.C.I.S. privind raportul 
număr de studenți/număr de cadre didactice, 
precum şi ponderea cadrelor didactice titulare 
ale instituţiei în totalul cadrelor didactice din 
statele de funcţii de personal didactic este 
necesară scoaterea la concurs a postului de 
Conferențiar universitar, poziţia 21. De 
asemenea, disciplinele din structura postului 
menţionat sunt discipline fundamentale pentru 
formarea în carieră a viitorilor absolvenţi de 
programe universitare de licență acesta fiind 
încă un motiv pentru care se impune ca 
activităţile de predare şi seminarizare să fie 
efectuate de un cadru didactic titular al 
instituţiei, bine pregătit atât din punct de 
vedere didactic, cât şi al cercetării ştiinţifice. 

Atribuții Norma didactică (disciplinele postului):  
- Îngrijiri calificate în pneumoftiziologie - 1 oră 
activităţi de predare + 1 oră seminar; 
- Semiologie medicala 1+2 - 4 ore activităţi de 
predare + 4 ore seminar; 
- Semiologie - 2 ore activităţi de predare + 2 ore 
seminar; 
- Nursing clinic 1- 2 activităţi de predare  + 5 ore 
lucrări practice. 
- Consultaţii 1  ore ; 



Activităţi de cercetare - potrivit Legii Educaţiei 
nr. 1/2011 şi fişei postului, care se va întocmi ca 
anexă la contractul de muncă. 

Salariul de încadrare 3282 lei 
Data publicării anunţului în monitorul 
oficial 

28.04.2017 

Perioada de început și sfârșit de înscriere 28.04.2017 – 14.06.2017 
Data, ziua din săptămână și ora 
susținerii prelegerii 

07.07.2017, vineri, ora 10 

Locul susținerii prelegerii Facultatea de Științe Medicale și 
Comportamentale, Tineretului, nr. 4, Târgu-Jiu, 
Gorj 

Datele de susţinere a probelor de concurs, 
inclusiv a prelegerilor, cursurilor etc. 
 

07.07.2017, vineri, ora 10 

Data de comunicare a rezultatelor 08.07.2017 
Perioada de început și sfârșit de 
contestații 

11.07.2017 – 15.07.2017 

Tematica probelor de concurs -  Îngrijiri calificate în pneumoftiziologie 
1. TUBERCULOZA SECUNDARA 
2. METODE DE DIAGNOSTIC A 
TUBERCULOZEI 
3. TRANSMITEREA TUBERCULOZEI 
4. TUBERCULOZASECUNDARA: 
GENEERALITĂȚI 
5. TRATAMENTUL TUBERCULOZEI. 
Bibliografie:  
1. Gh. NINI; Adriana Socaci; C. Marica: 
Tuberculoza – de la diagnostic la tratament. Ed. 
Partos, Timișoara, 2013 
2. T. Mihăescu: tratamentul preventiv în 
tuberculoză (chimioprofiagnostic. Tratament. 
Profilaxie. Ed. Muntenia, Constanța, 1996. 
3.C. Didilescu, C. Marica: Tuberculoza trecut, 
prezent, viitor Ed. C. Davila, București, 2004. 
 
- SEMIOLOGIE MEDICALĂ 1+2 
1. Semiologie medicală: generalități 
2. Semiologia aparatului respirator 
3. Semiologia aparatului cardio-vascular 
4. Semiologia aparatului digestiv 
5. Semiologia aparatului urinar 



Bibliografie: 
• Adam E : Etre infirmiere, Les editions HRW, 
Montreal, 1989, 137 
• Alexa I, Medicină Internă. Noţiuni de bază, ed. 
Junimea, 2004 
• Alfred P. Fishman, et al: Pulmonary Deases 
and Disorders, vol 1$ 2, McGraw Hill Medical, 
NY, 2008, 28-383; 694-926.    
• Amar B. Concepts et théories, démarches de 
soins. Masson, 2007 (Nouv. cahiers de 
l’infirmière ; 2). 
• Chiru F., Chiru G., Moraru L. -  Îngrijirea 
omului bolnav și a omului sănătos- Ed.Cison, 2 
• Cimpoeşu D.: Ghiduri şi Protocoale în 
Medicina de Urgenţă. Ed. PIM, Iaşi, 2007 
• Enachescu D.: Sănătate publică și management 
sanitar Ed. ALL, 1995. 

- SEMIOLOGIE. 
1. Foaia de Observație Clinică Generală 
2. Curba febrila 
3. Inspecția 
4. Percuția  
5. Palparea 
6. Semiologia afecţiunilor hepatice şi colecistice. 
Bibliografie: 
•  Adam E : Etre infirmiere, Les editions 
HRW, Montreal, 1989, 137 
• Alexa I, Medicină Internă. Noţiuni de 
bază, ed. Junimea, 2004 
•Alfred P. Fishman, et al: Pulmonary Deases and 
Disorders, vol 1$ 2, McGraw Hill Medical, NY, 
2008, 28-383; 694-926.    
•Amar B. Concepts et théories, démarches de 
soins. Masson, 2007 (Nouv. cahiers de 
l’infirmière ; 2). 
•American Medical Association: Principles of 
medical ettics-Judicial Council, June,17,2001 
Bakken Henry, S., Warren, J., Lange, L., Button, 
P., A Review of Major Nursing Vocabularies and 
the Extent to Which They Have the 
Characteristics Required for Implementation in 
Computer-based Systems, In : JAMIA, 1998, 5, 
pp. 321-328  



•Bakken Henry, S., Warren, J.,Zielstorff, R., 
Nursing Data, Classification Systems, and 
Quality Indicators : What Every HIM 
Professionnal Needs to Know, in : Journal of 
AHIMA, May 1998  
•Carpenito LJ. Manuel de diagnostics infirmiers. 
Masson, 2007 
• Casaux JY. Dimension des soins infirmiers 
psychiatriques et théorisation. Soins psychiatrie, 
1992 ; 136 : 29-31. 
•Chiru F., Chiru G., Moraru L. -  Ingrijirea 
omului bolnav si a omului sănătos- Ed.Cison, 2 
•Cimpoeşu D.: Ghiduri şi Protocoale în Medicina 
de Urgenţă. Ed. PIM, Iaşi, 2007 
•Duquette A. Élaboration d’un modèle théorique 
de déterminants de l’adaptation dérivé du 
modèle de Roy. Rech. en soins inf., 1999 ; 58 : 77-
86. 
•Dutescu,B. - Etos în medicină ,Editura 
Medicala, București,19796. 
•Enachescu D.: Sănătate publică și management 
sanitar Ed. ALL, 1995 
•European Resuscitation Council Guidelines for 
Resuscitation 2005. Edited by Nolan J, Baskett P. 
Resuscitation Dec. 2005, 67S1,S39-S86. 
•LACOMBE M. Précis d'anatomie et de 
physiologie humaine. Rueil-Malmaison : 
Lamarre, 2000. - 2 volumes : Textes et Atlas. 
•Lauzon S. L’appréhension de la substance 
infirmière par l’examen de concepts ayant fait 
l’objet d’analyses. Rech. en soins inf., 2000 ; 63 : 
10-8 
•Mihailescu M. - Chirurgie pentru cadre medii, 
Editura Medicală, 1991.  
•Mihailescu V. Vintila, Breviar de Semiologie 
Medicală, Scrisul Romanesc, Craiova, 1980 
•Miron,A. - Etica aplicată, Editura 
Alternative,199511. 
•Mitrofan,I.,Buzducea,D.- Psihologia pierderii și 
terapia durerii, Editura Sper, Bucuresti, 2002. 
•Morse JM. Exploration de la base théorique des 
soins inf. à l’aide de techniques avancées 



d’analyse de concept. Rech. en soins inf., 1999 ; 58 
: 35-45 
•Mozes C. - Cartea asistentului medical. Tehnica 
îngrijirii bolnavului. Editia a VII-a, Ed. Medicală. 
2006. 
•Mozes, C, Tehnica îngrijirii bolnavului”, Ed. 
Medicală, 2003 
•Murray, V. V.  Nursing in Ontario.  Toronto: 
The Queen’s Printer, 1970 
•Neculau,A.(coord)- Psihologie socială, Editura 
Polirom, 1996 
•Nevitt, Joyce. White Caps and Black Bands: 
Nursing in Newfoundland to 1934.   St. John's 
Nfld.: Jesperson Press, 1978. 
•Newman-Giger J. Soins infirmiers 
interculturels. Lamarre, 1998. 
•NGUYEN S.H., BARNAUD A, ROLLAND V. 
Manuel d'anatomie et de physiologie, étudiants 
en soins infirmiers. Rueil-Malmaison : Lamarre, 
1999.  
 
- NURSING CLINIC  
1. EXPLORAREA FUNCŢIONALĂ A 
APARATULUI RESPIRATOR 
2. SINDROAME IN BOLILE RENALE: 
HEMATURIA 
3. ÎNGRIJIRI IN NEFROPATIILE 
GLOMERULARE 
4. ÎNGRIJIRI CALIFICATE ÎN COLAGENOZE 
5. ÎNGRIJIRI CALIFICATE ÎN BPOC 
6. ÎNGRIJIRI CALIFICATE ÎN ASTMUL 
BRONŞIC 
Bibliografie: 
•Alexa I, Medicină Internă. Noţiuni de bază, ed. 
Junimea, 2004 
•Alexa I, Prezentări de caz, Litografia U.M.F., 
2000  
•Alfaro R. – Applying Nursing Diagnosis and 
Nursing Process: A Step-by-Step Guide, 2nd ed., 
”, J.B. Lippincott Comp, Philadelphia, 1990 
•Alfaro R. Démarche de soins : mode d'emploi. 
Rueil-Malmaison : Lamarre, 2001. 



•Alfred P. Fishman, et al: Pulmonary Deases and 
Disorders, vol 1$ 2, McGraw Hill Medical, NY, 
2008, 28-383; 694-926.    
•Amar B. Concepts et théories, démarches de 
soins. Masson, 2007 (Nouv. cahiers de 
l’infirmière ; 2). 
•American Medical Association: Principles of 
medical ettics-Judicial Council, June,17,2001 
•Bakken Henry, S., Warren, J.,Zielstorff, R., 
Nursing Data, Classification Systems, and 
Quality Indicators : What Every HIM 
Professionnal Needs to Know, in : Journal of 
AHIMA, May 1998  
•Bakken, S., J. J. Warren, et al. (2002). "An 
evaluation of the usefulness of two terminology 
models for integrating nursing diagnosis 
concepts into SNOMED Clinical Terms." Int J 
Med Inf 68(1-3): 71-7 
•Baly M. Florence Nightingale à travers ses 
écrits. InterEditions, 1993. 
•Chiru F., Chiru G., Moraru L. -  Îngrijirea 
omului bolnav și a omului sănătos- Ed.Cison, 2 
•Cimpoeşu D.: Ghiduri şi Protocoale în Medicina 
de Urgenţă. Ed. PIM, Iaşi, 2007 
•Cohen, Yolande. «Rapports de genre, de classe 
et d’ethnicité: l’histoire des infirmières au Québec 
». Canadian Bulletin of Medical History / Bulletin 
canadien d'histoire de la médecine 21,2  (2004) : 
387-409.  
•Dutescu,B. - Etos in medicina ,Editura 
Medicala, Bucuresti,19796. 
•Enachescu D.: Sanatate publica si management 
sanitar Ed. ALL, 1995 
•European Resuscitation Council Guidelines for 
Resuscitation 2005. Edited by Nolan J, Baskett P. 
Resuscitation Dec. 2005, 67S1,S39-S86. 
•Formarier M : « Soins infirmières : Repères 
méthodologiques » Recherche en Soins infirmiers 
– N°23 Décembre 1990 
•Formarier M. La relation de soin, concepts et 
finalités. Rech. en soins inf., 2007 ; 89 : 33-42. 



•Ileana Antohe, Mihaela Carmen Fermeşanu – 
“Elemente de nursing clinic”, Ed. Junimea, Iaşi, 
2003  
•Lupu,I.,Zanc,I.- Sociologie medicala- teorie si 
aplicatii,Editura Polirom, Iasi, 1999 
•Mihailescu M. - Chirurgie pentru cadre medii, 
Editura Medicala, 1991.  
•Miron,A. - Etica aplicata, Editura 
Alternative,199511. 
•Mitrofan,I.,Buzducea,D.- Psihologia pierderii si 
terapia durerii, Editura Sper, Bucuresti, 2002. 
•Morse JM. Exploration de la base théorique des 
soins inf. à l’aide de techniques avancées 
d’analyse de concept. Rech. en soins inf., 1999 ; 58 
: 35-45 
•Mozes C. - Cartea asistentului medical. Tehnica 
îngrijirii bolnavului. Ediția a VII-a, Ed. Medicală. 
2006. 

Descrierea procedurii de concurs Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice şi de cercetare vacante din 
învăţământul superior aprobată prin H.G. nr. 457 
concurs din 04.05.2011, Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 şi Metodologia pentru ocuparea 
posturilor didactice şi de cercetare a Universităţii 
"Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu 

Lista de documente Al. Cererea de înscriere la concurs, semnată de 
candidat, care include o declarație pe propria 
răspundere privind veridicitatea informațiilor 
prezentate în dosar. A2. Propunere de dezvoltare 
a carierei candidatului. I. Candidații pe posturi 
didactice, vor avea in vedere atât latura didactică 
cât și cea a activităților de cercetare științifică 
II. Candidații pe posturi de cercetare, vor 
propune abordarea unei teme de cercetare 
cuprinsă în Planul de Cercetare al Institutului în 
concordanță cu domeniul științific al postului 
pentru care se înscrie la concurs. Propunerea se 
redactează de către candidat, cuprinde maxim 10 
pagini și este unul dintre principalele criterii de 
departajare a candidaților.A.3. Curriculum vitae 
al candidatului, in original semnat de candidat 
pe fiecare pagină, 



Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să 
includă: 
a) informații despre studiile efectuate și 
diplomele obținute; 
b) informații despre experiența profesională și 
locurile de muncă relevante; 
c) informații despre proiectele de cercetare-
dezvoltare pe care le-a condus ca director de 
proiect sau în care a activat în calitate de 
membru, indicându-se: pentru fiecare sursa de 
finanțare; 
d) informații despre premii sau alte elemente de 
recunoaștere a contribuțiilor științifice ale 
candidatului. 
A4. Lista de lucrări ale candidatului în format 
tipărit (în original, semnând pe fiecare pagină) 
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi 
structurat astfel: 
 I. Pentru posturile didactice: 
a) lista celor maximum l0 lucrări considerate de 
candidat a fi cele mai relevante pentru realizările 
profesionale proprii, care sunt incluse și în 
format electronic în dosar și care se pot regăsi și 
în celelalte categorii de lucruri prevăzute de 
prezentul articol; 
b) teza sau tezele de doctorat; 
c) brevete de invenție și alte titluri de proprietate 
industriale; 
d) cărți și capitole în cărți; 
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul 
științific internațional principal; 
f) publicații în extenso, apărute în lucruri ale 
principalelor conferințe internaționale de 
specialitate; 
g) alte lucrări și contribuții științifice sau, după 
caz, din domeniul creației artistice. n II. Pentru 
posturile de cercetare: 
Lista completă de lucrări ale candidatului va 
cuprinde:  
informații despre teza de doctorat; cărți 
publicate; articole/studii publicate în reviste de 
specialitate de circulație internațională 
recunoscute sau în reviste din țară recunoscute 



de către CNCSIS; studii publicate în volumele 
unor manifestări științifice internaționale 
recunoscute din țară și din străinătate  (cu ISSN 
sau ISBN); brevete de invenție; creații 
artistice/performanțe sportive; proiecte de 
cercetare-dezvoltare-inovare pe baze de contract 
/ grant; alte lucruri. 
Se recomandă menționarea tuturor informațiilor 
utile pentru identificarea publicației respective, 
precum: titlul revistei (incluzând ISSN), cotată 
(Factorul de Impact pe ultimul an), volum, pag, 
numele și locul editurii, hyperlink revistă 
indexată ISI, hyperlink lucrare indexată ISI, 
hyperlink revistă indexată BDI, hyperlink lucrare 
indexat BDI cu indicarea Bazelor de date 
respective, etc. Aceste informații sunt absolut 
necesare pentru lucrările selectate de candidat la 
punctul (a) și cele care susțin îndeplinirea de 
către candidat a standardelor minime, UCB și 
naționale, specifice fiecărui post. A5. Fișa de 
verificare a îndeplinirii standardelor specifice 
postului, completată și semnată de către 
candidat, în format tipărit (în original, semnată 
pe fiecare pagină). Fișele de verificare pentru 
posturile de conferențiar universitar/cercetător 
științific II și profesor universitar/cercetător 
științific I se întocmesc de către fiecare candidat 
în funcție de standardele prevăzute în Ordinul de 
ministru pentru fiecare domeniu în parte, la care 
se adaugă; după caz, standardele suplimentare 
stabilite de consiliul fiecărei 
facultăți/institut/centru de cercetare. 
A6. Documente referitoare la deținerea diplomei 
de doctor: 
a) Pentru toate posturile didactice și de cercetare, 
cu excepția postului de asistent de cercetare pe 
perioadă nedeterminată: copia legalizată a 
diplomei de doctor și, în cazul în care diploma de 
doctor originală nu este recunoscută în România, 
atestatul de recunoaștere sau echivalare a 
acesteia, în copie legalizată, sau copia după 
Ordinul de ministru care confirmă" acordarea 
titlului de doctor; 



b) Pentru posturile de asistent universitar, 
asistent de cercetare și cercetător științific 
ocupate pe perioadă determinată: deținerea cel 
puțin a calității de student doctorand, atestată de 
institutul de studii doctorale din cadrul unei 
instituții de învățământ superior acreditată 
pentru studii postuniversitare de doctorat printr-
o adeverință în original care să certifice statutul 
de student doctorand în anul universitar în curs 
la data înscrierii la concurs. 
A7. Rezumatul tezei de doctorat în limba română 
și într-o limbă de circulație internațională 
(maximum o pagină pentru fiecare limbă). 
A8. Alte diplome care atestă studiile 
candidatului: 
a) Pentru toate posturile didactice: copii ale altor 
diplome oare atestă studiile 
candidatului (diploma de bacalaureat, licență, 
master/studii aprofundate, Certificatul ce atestă 
pregătirea psihopedagogică) sau, în cazul în care 
diplomele originale nu sunt recunoscute în 
România, atestatele de recunoaștere sau 
echivalare a acestora; copii după alte diplome 
care atestă studiile candidatului. Copiile se 
semnează  de candidat pentru certificare 
,,conform cu originalul"; 
b) Pentru toate posturile de cercetare: copii 
legalizate ale altor diplome care atestă studiile 
candidatului (diplomă de bacalaureat, licență, 
master/studii aprofundate) sau, în cazul în care 
diplomele originale nu sunt recunoscute în 
România, copiile legalizate ale atestatelor de 
recunoaștere sau echivalare a acestora; copii 
după alte diplome care atestă studiile 
candidatului. Copiile se semnează de candidat 
pentru certificare ,,conform cu originalul". 
A9. Foile matricole, suplimente de diplomă sau 
situațiile școlare eliberate pentru fiecare ciclu de 
studii; A10. Copia cărții de identitate;A11. Copii 
după documente care atestă schimbarea numelui, 
dacă este cazul (certificat de căsătorie sau dovada 
schimbării numelui); A12.Declarație pe proprie 
răspundere a candidatului că nu se află în nicio 



situație de incompatibilitate prevăzută in legea 
1/2011, Legea Educației Naționale și 
Metodologia-cadru emisă la nivel național; 
A13 . Certificat medical din care rezultă, că este 
apt să desfășoare activitate didactică; 
A14.Lista de referenți cu datele de contact ale 
acestora 
a) pentru posturile de conferențiar universitar, 
profesor universitar: 
- Cel puțin 3 personalități din domeniul respectiv 
din țară sau din străinătate, exterioare UCB, care 
au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare 
privitoare la calitățile profesionale ale 
candidatului. 
b) pentru posturile de cercetător științific gradul 
II, cercetător științific gradul I: 
- Cel puțin 3 personalități din domeniul respectiv 
din țară sau din străinătate, exterioare UCB, care 
au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare 
privitoare la calitățile profesionale ale 
candidatului. 
Al5.Documentul de plată a taxei de înscriere la 
concurs 
Al6.Declarație de asumare a răspunderii, în 
original (olograf) semnat de candidat, 
- pentru toate posturile de concurs: declarația 
trebuie să afirme corectitudinea datelor din dosar 
și faptul că acestea se referă la propriile activități 
și realizări, în caz contrar 
candidatul suportând consecințele declarațiilor în 
fals, în conformitate cu legislația în 
vigoare. 
A17. Mapa cuprinzând maximum zece dintre 
lucrările considerate cele mai semnificative ale 
candidatului, în formă scanată pe suport 
electronic (CD). În plus, suportul electronic va 
cuprinde și lista de lucrări a candidatului cf. A.4 
în format word. 
(2) În cazul domeniilor cu specific românesc, 
scrisorile de recomandare pentru candidații la 
posturile de profesor universitar sau cercetător 
științific gradul I, pot proveni și din partea unor 
personalități din domeniul respectiv din 



România, exterioare instituției de învățământ 
superior al cărei post este scos la concurs. 
Domeniile științifice cu specific românesc sunt 
cele stabilite prin ordin al Ministrului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice. 
(3) Dacă există lucrări care nu sunt disponibile în 
format electronic sau nu pot fi scanate 
(interpretări teatrale sau muzicale, tablouri etc.) 
se vor depune înregistrări sau fotografii. 
(4) Dosarul va cuprinde pagină de gardă și opis. 
(5) La dosarul de concurs se atașează și un 
CD/DVD, sau alt format electronic, cu întreg 
conținutul 
acestuia scanat, inclusiv mapa cu cele 10 lucrări 
semnificative, în vederea transmiterii către 
comisia de concurs. 
(6) Pentru toate posturile didactice este 
obligatorie depunerea la dosarul de înscriere a 
Certificatului ce atestă pregătirea 
psihopedagogică. 
(7) Prin excepție, pentru ocuparea posturilor 
didactice la programele deficitare, se acceptă 
depunerea la dosarul de înscriere a unei 
adeverințe care să ateste înscrierea candidatului 
la cursurile de formare psihopedagogică, urmând 
ca în cazul angajării pe perioadă nedeterminată 
acesta să aibă obligativitatea ca în termen de 3 ani 
să obțină certificatul de absolvire, în caz contrar 
relațiile contractuale încetează, de 
drept. 
(8) Nu se încadrează în prevederile alin. (7) 
posturile constituite pentru programele de studii 
universitare de licență: Istorie, Limba și 
Literatura Engleză - Limba și Literatura Română, 
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, 
Educație Fizică și Sportivă precum și posturile 
din statele de funcții ale Departamentului de 
Pregătire a Personalului Didactic ( DPPD). 

Adresa unde se trimite dosarul de 
concurs 

Strada Unirii, numărul 36, Târgu-Jiu, Gorj 

Comisie  Președinte – prof.univ.dr. Monica Delia 
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