
Nume câmp Descriere 

Universitatea Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu -Jiu 

Facultatea Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale 

Departamentul ”Sănătate și Motricitate” 

Poziția în statul de funcții 11 

Funcție Conferențiar universitar 

Discipline din planul de învățământ Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale; 

Ortopedie; 

Histologie;  

Igienă;  

Îngrijiri calificate în ortopedie;  

Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico-traumatice cu 

aplicații în sport 

Domeniul științific Medicină 

Descrierea postului  Toate disciplinele din structura postului se regăsesc în 

planurile de învăţământ ale programelor de studii 

universitare de licență și masterat din cadrul facultăţii.  

Având în vedere standardele A.R.A.C.I.S. privind raportul 

studenți/cadre didactice, realizarea obiectivelor din planul 

de dezvoltare al facultății, precum şi valoarea științifică a 

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 11.  

De asemenea, disciplinele din structura postului menţionat 

sunt discipline fundamentale pentru formarea în carieră a 

viitorilor absolvenţi de programe universitare de licență și 

masterat, acesta fiind încă un motiv pentru care se impune 

ca activităţile de predare şi activitățile practice să fie 

efectuate de un cadru didactic titular al instituţiei, bine 

pregătit, atât din punct de vedere didactic, cât şi al cercetării 

ştiinţifice. 

Postul este scos la concurs pe perioadă nedeterminată. 

Atribuții Norma didactică (disciplinele postului): 

Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale – 1 oră 

activități de predare; 

Ortopedie – 2 ore activități de predare; 

Histologie - 1 oră activități de predare + 2 ore seminar; 

Igienă - 2 ore activități de predare + 2 ore seminar 

Îngrijiri calificate în ortopedie - 1 oră activități de 

predare + 2 ore seminar; 

Kinetoterapie în afecțiuni ortopedico-traumatice cu 

aplicații în sport - 2 ore activități de predare 

Consultații 2 ore; 

Activități de evaluare 2 ore.  

Salariul de încadrare 6481 lei 

Data publicării anunţului în monitorul oficial 06.05.2021 

Perioada de început și sfârșit de înscriere 06.05.2021– 01.09.2021 

Data, ziua din săptămână și ora susținerii 

prelegerii 
17.09.2021, vineri, ora 12. 

Locul desfășurării Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale,  

Str. Tineretului, nr. 4, Târgu-Jiu, Gorj  

Data de comunicare a rezultatelor 17.09.2021 



Perioada de început și sfârșit de contestații 20.09.2021 – 22.09.2021 

Tematica probelor de concurs  

Disciplina:  

I. Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale 

TEMATICA  

1. Boala care necesită tratament chirurgical (tipuri 

de afecțiuni chirurgicale, malformații, 

traumatisme, inflamații, degenerative, 

neoplasme). 

2. Specificul pacientului chirurgical. 

3. Întreținerea funcțiilor vitale – element de bază în 

îngrijirea bolnavului chirurgical. 

4. Îngrijiri calificate ale pacienților operați pentru 

afecțiuni ale diferitelor organe. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Angelescu, N. – Tehnici elementare de chirurgie, 

Editura Medicală, București, 2005 

2. Mihăilescu, M. – Chirurgie pentru cadre medii – 

Editura Medicală, București, anul 1999 

3. Mozeș, C. – Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura 

Medicală, București, 2002 

4. Proca, E. – Trata de patologie chirurgicală, Vol I 

– Semiologie și propedeutică chirurgicală, Editura 

Medicală, București, 1989 

5. Roberts: Clinical Procedures in Emergency 

Medicine – Third Edition W.B. Saunders 

Company, ISBN 0-7216-6055-X 

II. Histologie 

TEMATICĂ 

1. Țesuturi epiteliale 

2. Țesuturi conjunctive 

3. Țesuturi musculare 

4. Aparat vascular 

5. Sângele  

BIBLIOGRAFIE 

1. Mehedinți, R., Hîncu, M., Coman, M., Mateescu, 

G. – Histologie, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2008 

2. Hîncu, M., Coman, M., Onișor, C. – Histologie – 

Lucrări practice, Vol I Țesuturi, Editura 

Fundației ”Dunărea de Jos”, Galați, 2006 

3. Mehedinți, L., Mogoantă, L. – Histologie 

Medicală, Editura AIUS, Craiova, 2004  

4. Hermenean, A., Crăciun, C. – Lucrări practice de 

Histologie, Vol. II, Histologie specială, Vasile 

Goldiș University, Press, Arad, 2003 

III. Igienă 

TEMATICĂ 

1. Igienă comunitară 

2. Igiena aerului ambiental 

3. Igiena școlară 

4. Igiena alimentației 

5. Aerul interior din unitățile medicale spitalicești 

BIBLIOGRAFIE 



1. Jompan, A. – Igienă comunitară, Editura 

Eurostampa, 2002 

2. Vlaicu, B. – Igienă și ecologie alimentară, 

Editura Eurobit, Timișoara, 1998 

3. Mănescu, S., Tănăsescu, G., Dumitrache, G., 

Cucu, M. – Igienă, Editura Medicală, București, 

1991 

4. Revista ”Medicina familiei” 

IV. Îngrijiri calificate în ortopedie 

TEMATICA 

1. Repere anatomice și sisteme de referință atașate 

articulației gleznei. 

1. Repere anatomice și sisteme de referință atașate 

articulației genunchiului. 

2. Repere anatomice și sisteme de referință atașate 

articulației umărului. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Firică, A. – Traumatologie, Editura Național, 

București, 1998 

2. Firică, A. – Ortopedie, Editura Național, 

București, 1998 

3. Proca, E. – Tratat de patologie chirurgicală, Vol 

I, II, III, Editura Medicală, București, 1989 

4. Gogulescu, N., Gogulescu, B.A. –Ortopedie-

Traumatologie, Vol I, Editura Evrika, Brăila, 

2002 

V. Kinetoterapie în afecțiuni ortopedico-

traumatice cu aplicații în sport 

TEMATICA 

1. Kinetoterapia în entorse, luxații, fracturi. 

2. Kinetoterapia în fracturile centurii scapulo-

humerale. 

3. Kinetoterapia în fracturile  oaselor antebrațului și 

mâinilor. 

BIBLIOGRAFIE 

1.  Firică, A. – Traumatologie, Editura Național, 

București, 1998 

2. Firică, A. – Ortopedie, Editura Național, 

București, 1998 

3. Proca, E. – Tratat de patologie chirurgicală, Vol 

I, II, III, Editura Medicală, București, 1989 

4. Gogulescu, N., Gogulescu, B.A. –Ortopedie-

Traumatologie, Vol I, Editura Evrika, Brăila, 

2002 

5.  Nenciu, G. – Biomecanica în educație fizică și 

sport, Editura Fundația România de Mâine, 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, H.G. nr. 



883/2018 şi Metodologia pentru ocuparea posturilor 

didactice şi de cercetare, aprobată în şedinţa Senatului 

Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu din 

26.11.2020 și a Comisiilor specializate ale Senatului 

Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

reunite în ședință în data de 13.11.2020. 

Lista de documente incluse în dosarul 

candidatului 

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.  

I. Candidatii pe posturi didactice vor avea în vedere,  

atât latura didactică, cât şi cea a activităţilor de cercetare 

ştiinţifică. 

II. - 

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:  

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;  

e)alte informații relevante. 

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

original, semnată pe fiecare pagină) care va fi structurată 

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 lucrări prevăzute de 

prezentul articol;  

b)teza sau tezele de doctorat;  

c)cărți și capitole în cărți;  

d)articole/studii, publicate în reviste din fluxul științific 

internațional principal;  

e)publicații în extenso, apărute în lucrări ale principalelor 

conferințe internaționale de specialitate;  

f)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;  

g)brevete de invenție și alte titluri de proprietate industriale; 

h)alte lucrări și contribuții științifice sau, după caz, din 

domeniul creației artistice /performaței sportive. 

II. -  



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 șriințific II și profesor 

universitar/cercetător științific I, se întocmesc de către 

fiecare candidat în funcție de standardele prevăzute în 

Ordinul de ministru conform art. 219 alineat (1), lit. a), din 

Ledgea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare pentru fiecare 

domeniu în parte, la care se adaugă, după caz, standardele 

suplimentare stabilite de consiliul fiecărei facultăți. 

A6. Documente referitoare la deținerea diplomei de doctor. 

a)pentru toate posturile didactice și de cercetare, cu excepția 

postului de asistent de cercetare pe o 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)- 

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 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"; 

b) - 

A9. Foile matricole, suplimente de diplomă sau situațiile 

școlare eliberate pentru fiecare ciclu de studii;  

A10. Copia actului de identitate; 

A11.Copii ale documentelor 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: 

a) Pentru posturile de conferențiar universitar sau 

cercetător științific gradul II: 

- Cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor 

personalități din domeniul respectiv, din țară sau din 

străinătate, exterioare instituției de învățământ superior al 

cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze 



scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale 

ale candidatului; 

b). Pentru posturile de profesor universitar sau cercetător 

științific gradul I: 

- Cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități 

din domeniul respectiv din străinătate, din instituțile de  

învățământ superior și care au acceptat să elaboreze scrisori 

de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale 

candidatului. 

A15. - 

Al6.Declarație de asumare a răspunderii, în original 

(olograf) semnată 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/DVD), iar cărțile și 

capitolele din cărți vor fi depuse în format fizic. În plus, 

suportul electronic va cuprinde și lista de lucrări a 

candidatului cf. A.4 în format word. 

A18.Documentul de plată a taxei de înscriere la concurs; 

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. 

Adresa unde se trimite dosarul de concurs Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Strada 

Unirii, nr. 36, Târgu-Jiu, Gorj 

Comisie Comisia de examen este formată din 5 membri, 

incluzând preşedintele acesteia, specialişti în domeniul 

postului sau în domenii apropiate. Componenţa 

comisiei de examen include minim 2 membri supleanţi. 

Comisia de contestați este stabilită prin parcurgerea 

aceleași proceduri ca și în cazul comisiei de examen. 

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 

 


