
Nume câmp Descriere 

Universitatea Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu -Jiu 

Facultatea Științe Medicale și Comportamentale 

Departamentul Sănătate și Motricitate 

Poziția în statul de funcții 32 

Funcție Lector universitar 

Discipline din planul de învățământ Îngrijirea și supravegherea nou-născutului 

Analgezice. Anestezie și resuscitare 

Medicină internă și specialități medicale 

Nutriție și dietetică la nounăscuți și sugari 

Oncologie ginecologică 

Urologie 

Domeniu științific Medicină 

Descrierea postului scos la concurs Post Lector universitar poz. 32, Departamentul Sănătate și 

Motricitate/Facultatea de Științe Medicale și 

Comportamentale 

Toate disciplinele din structura postului se regăsesc în 

planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare 

de licență din cadrul facultăţii. De asemenea, postul include pe 

lângă activitățile didactice și activități de evaluare la 

disciplinele cuprinse în structura postului scos la concurs.  

Postul este scos la concurs pentru o perioadă nedeterminată. 

Atribuții Norma didactică (disciplinele postului):  

Îngrijirea și supravegherea nou-născutului – 1 oră curs+1 oră 

Lp 

Analgezice. Anestezie și resuscitare - 2 ore curs + 2 ore Lp 

Medicină internă și specialități medicale - 2 ore curs + 3 ore Lp 

Nutriție și dietetică la nounăscuți și sugari - 1 oră curs + 1 oră 

Lp 

Oncologie ginecologică - 2 ore curs + 2 ore Lp  

Urologie - 1 oră curs + 3 ore Lp 

- Activități de evaluare - 1  oră; 

Activităţi de cercetare - potrivit Legii Educaţiei nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare şi fişei postului, care se 

va întocmi ca anexă la contractul de muncă. 

Salariul de încadrare 4197 lei 

Data publicării anunţului  26.11.2019 

Perioada de început și sfârșit de 

înscriere 

26.11.2019 – 13.01.2020 

Data, ziua din săptămână și ora 

susținerii prelegerii/concursului 

28.01.2020, marți, ora 10:00 

Locul susținerii prelegerii/concursului Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, 

Tineretului, nr. 4, Târgu-Jiu, Gorj 

Datele de susţinere a probelor de 

concurs, inclusiv a prelegerilor, 

28.01.2020  

 



cursurilor etc. 

 

Data de comunicare a rezultatelor 28.01.2020  

Perioada de început și sfârșit de 

contestații 

29.01.2020 – 02.02.2020 

Tematica probelor de concurs      Îngrijirea și supravegherea nou-născutului 

1. Tehnici de îngrijire a copilului sănătos și bolnav-

Îngrijirea nou născutului  

2.  Aprecierea respirației și circulatiei. Măsurarea 

temperaturii corpului. Oxigenoterapia 

3. Îngrijirea copilului în urgențe medicochirurgicale. 

      

Bibliografie:  

1. Nechita A. Pediatrie – Tehnici de ingrijire a copilului 

sanatos si bolnav, Ed. ALMA, Galati 2004. 

2. Ciofu E P. Esentialul in Pediatrie, Editia a 2-a, Editura 

Amaltea, Bucuresti, 2002. 

3. Munteanu I. Vademecum de Pediatrie, Editura 

Medicala, Bucuresti, 2007. 

 

    Analgezice. Anestezie și resuscitare 

1. - Anestezia generală. Semiologie, incidente, accidente. 

2. Aparatul respirator în anestezie intubaţia traheală. 

3. - Anestezia vârstelor extreme: copilul şi bătrânul. 

4. -Evaluarea preanestezică, supraveghere postanestezică.      

Bibliografie: 

1. Nicolae Bacalbaşa, Anestezie colocvială, editura 

Didactică şi pedagocică, Bucureşti 

2. -Aurel Mogoşanu, Anestezie-Terapie intensivă, editura 

Mirton Timişoara, 1997 

3. -Acalovschi I., Manopere şi tehnici în terapia intensivă, 

Editura dacia, Cluj-Napoca, 1989 

 

      Medicină internă și specialități medicale 

1. Cardiopatia ischemica 

2. HTA. Bolile arterelor si venelor 

3. Bolile gastroduodenale, intestinului și colecistului       

Bibliografie: 

1. Borundel Corneliu .Manual de Medicina Interna pentru 

cadrele medii ,Ed. ALL, 2002 

2.  Velimirovici D.,Rada M. , Mancasi S. , Medicina interna 

pentru asistenti medicali, Editura Victor Babes , Timisoara 

2010 

3.  Schaffler A. Ghid Clinic, Editura Medicala SA, 1995        

 

 



Nutriție și dietetică la nounăscuți și sugari 

1. Alimentaţia naturală  

2. Alimentaţia artificială 

3. Alimentaţia diversificată (complementară), alimentaţia 

copilului  

      Bibliografie: 

1. Ciofu E. et all, Esenţialul în Pediatrie, Editura Medicală 

AMALTEA, Bucureşti, 2002. 

2. Dragomir Cristiana, Laura Florescu, Puericultură – 

particularităţi de creştere şi dezvoltare a copilului la 

diferite vârste, Editura “Gr.T.Popa” Iaşi, 2004. 

3. Dragomir Cristiana, Laura Florescu, Puericultură – nutriţia 

şi alimentaţia copilului sănătos, Editura “Gr.T.Popa” Iaşi, 

2005. 

    

  Oncologie ginecologică 

1. Leziuni precursoare. Importanța leziunilor 

precanceroase în profilaxie. 

2. Principii generale de diagnostic al cancerului. 

Sindroame paraneoplazice  

3. Principii terapeutice în oncologie: chirurgie, 

radioterapie, chimioterapie, hormonoterapie. 

    Bibliografie: 

1. ONCOLOGIE GENERALA, Cs.SZEKELY, cursul 

disciplinei, University Press, UVVG Arad, 2005. 

2. ONCOLOGIE GENERALA- ANALIZA 

ONCOGENETICA, CHIMIOTERAPIE, MARKERI 

TUMORALI – Elemente de curs si lucrari practice,, BILD 

E., MIRON L. ANCA MUNTEANU, CORINA CIANGA, , 

Litografia UMF ,,Gr. T. Popa”, Iasi, 2003. 

3. ONCOLOGIE CLINICA, L.MIRON, I.MIRON, Ed.Egal, 

Iasi, 2001. 

 

  Urologie  

1. Litiaza urinara Traumatismele aparatului uro-genital 

2. Infecțiile urinare specifice Infecțiile urinare nespecifice 

3. Patologia aparatului genital masculin şi probleme de 

sexologie masculină       

 

Bibliografie: 

1. Tratat national de urologie – Sinescu, I, Gluck G 

Ed.Medicala, Bucuresti, 2008 

2. Ghidul stagiului de urologie – C. Pricop, D. Mischianu, 

Ed. Tehnopress 2005 

3. Urologie – C. Pricop, D. Mischianu, Ed. Tehnopress, 

2005 

 



Descrierea procedurii de concurs Concursul se derulează în conformitate cu 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, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare şi Metodologia pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare. 

Lista de documente În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post 

didactic candidatul întocmeşte un dosar care conţine 

următoarele 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. 

Candidatii pe posturi didactice vor avea în vedere,  atât latura 

didactică, cât şi cea a activităţilor de cercetare ştiinţifică. 

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, în original semnat de 

candidat pe fiecare pagină, care trebuie să includă: informații 

despre studiile efectuate și diplomele obținute; experiența 

profesională și locurile de muncă relevante; 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; informații 

despre premii sau alte elemente de recunoaștere a 

contribuțiilor științifice ale candidatului, alte informații 

relevante. 

A4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit (în 

original, semnată pe fiecare pagină) 

care va fi structurată astfel: 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 lucrări prevăzute în lista de lucrări a candidatului; teza sau 

tezele de doctorat; cărți și capitole în cărți; articole/studii, 

publicate în reviste din fluxul științific internațional principal; 

publicații în extenso, apărute în lucrări ale principalelor 

conferințe internaționale de specialitate; proiecte de cercetare-

dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant pe care le-a 

condus ca director de proiect sau în care a activat ca membru, 

indicându-se pentru fiecare sursa de finanțare; brevete de 

invenție și alte titluri de proprietate industriale; alte lucrări și 

contribuții științifice sau, după caz, din domeniul creației 

artistice.  



A5. Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice 

postului, completată și semnată de către candidat, în format 

tipărit (în original, semnată pe fiecare pagină).  

A6. Documente referitoare la deținerea diplomei de doctor. 

Pentru posturile de asistent universitar 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: 

copii ale altor diplome care 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"; 

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 în Legea 

1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și 

completările ulterioare 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 (pentru 

posturile de conferențiar universitar, profesor universitar); 

Al5.Documentul de plată a taxei de înscriere la concurs; 

Al6.Declarație de asumare a răspunderii, în original (olograf) 

semnată de candidat, 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/DVD). În plus, suportul 

electronic va cuprinde și lista de lucrări a candidatului cf. A.4 

în format word. 

Dosarul va cuprinde pagină de gardă și opis. 

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. 

Pentru toate posturile didactice este obligatorie depunerea la 

dosarul de înscriere a certificatului ce atestă pregătirea 

psihopedagogică. 

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. 

Adresa unde se trimite dosarul de 

concurs 

Strada Unirii, numărul 36, Târgu-Jiu, Gorj 

Comisie  

Metodologie Se încarcă fișiere cu extensia doc, docx sau PDF. Mărimea 

maximă acceptată a unui fișier este de 10MB. 

 

             Decan,             Director departament, 

Prof.univ.dr. Monica Delia Bîcă    Lect.univ.dr. Daniel Iacob Chivu 

 


