ANUNŢ
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi contractuale de
execuţie, durată nedeterminată din care: medic specialist medicină generală – 1 post, medic specialist dentist – 1 post,
medic primar dentist - 1 post, vacante la Serviciul Cabinete Medicale
1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.
2. Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiilor contractuale de execuţie pentru care se organizează concursul.
Studii:
- pentru postul de medic specialist medicină generală: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență de medic
medicină generală, examen de medic specialist, cu îndeplinirea condiţiilor de vechime, respectiv 5 ani vechime ca medic, stagiu de
rezidențiat terminat, specializarea medicină de familie.
- pentru postul de medic specialist dentist: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență de medic
stomatolog/medic dentist, examen de medic specialist, cu îndeplinirea condiţiilor de vechime, respectiv 5 ani vechime ca medic,
stagiu de rezidențiat terminat.
- pentru postul de medic primar dentist: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență de medic
stomatolog/medic dentist, examen de medic primar, cu îndeplinirea condiţiilor de vechime, respectiv 5 ani vechime ca medic
specialist.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până în data de 27.03.2014 inclusiv, orele
16,00, la Serviciul Resurse Umane Salarizare, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, P-ța Unirii, nr. 1, camera
32.
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 05.05.2014., ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, P-ța Unirii, nr.
1, camera 32, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea
rezultatelor la proba scrisă.

3. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) Copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Acte care atestă nivelul studiilor, acte care atestă efectuarea unor specializări, documente care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice, pregătirea și experiența profesională;
d) Autorizaţia de liberă practică;
e) Adeverinţă 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;
f) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor;
g) Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează;
h) Curriculum vitae;
i) Dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile în care a activat şi de Colegiul Medicilor din România;
j) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu
originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
4. Bibliografia de concurs pentru postul de medic specialist medicină de familie este următoarea:
4.1. Bazele medicinei de familie, vol I, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2001
4.2. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed. Universitara C.Davila Buc., 1998
4.3. Medicina familiei, A. Jompan, Ed. Helicon, Timisoara, 1998
4.4. Diagnostic si tratament în practica medicala, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis, Ed. Stiintelor Medicale, Buc., 2001
4.5. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
4.6. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
4.7. Ghid de practica medicala, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999
4.8. Esentialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2000
4.9. Ghid de practica medicala, vol. II, Ed. Infomedica, Buc., 2001
4.10. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare
4.11. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 653/2001, actualizat
4.12. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1563/2008
4.13. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955 /1995, actualizat
4.14. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1668/2011, actualizat
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Tematica pentru concursul de medic specialist, specialitatea
MEDICINA DE FAMILIE / MEDICINĂ GENERALĂ

I. PROBA SCRISA
1. Definitia si functiile M.F - 1
2. Cabinetul si echipa de lucru a M.F -2
3. Activitatea preventiva in M.F -1
4. Probleme medicale ale omului sanatos -1
5. Etapele de dezvoltare ale fiintei umane-1
6. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare-1
7. Promovarea sanatatii in M.F-1
8. Diagnosticul starii de sanatate-1
9. Trecerea de la starea de sanatate la starea de boala -1
10. Particularitatile consultatiei in M.F -1
11. Particularitatile diagnosticului in M.F -1
12. Particularitatile tratamentului în M.F -1
13. Supravegherea tratamentului in M.F-1
14. Dificultatile de diagnostic in M.F -1
15. Sinteza diagnostica si terapeutica în M.F -1
16. Asistenta medicala la domiciliu -1
17. Sanatatea si patologia familiei -3
18. Ciclurile vietii de familie -3
19. Relatiile medicului de familie cu asigurarile medicale -2
20. Relatiile M.F cu pacientii sai-1
21. Drepturile pacientilor si obligatiile M.F -1
22. Posibilitatile si limitele M.F -1
23. Managementul cabinetului de M.F -1
24. Planificarea familiala si metode contraceptive -4
25. Evaluarea starii de sanatate a unei colectivitati -1
26. Atitudinea M.F în fata unor simptome comune ( astenia, ameteala, adenopatia, dispneea, durerea toracica, palpitatiile, durerile abdominale,
tremuraturile, hemoragiile genitale). -5
27. Afectiunile respiratorii la adult si copil ( infectiile acute ale cailor aeriene superioare la copil, traheobronsita, bronhopatia cronica obstructiva,
pneumoniile, astmul bronsic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonara) -4,6,7,8
28. Afectiunile cardiovasculare la adult si copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arteriala, cardiopatia ischemica,
tulburarile de ritm cardiac, endocarditele, insuficienta cardiaca, tromboflebitele). - 4,6,7,8,
29. Afectiunile digestive la adult si copil ( gastritele acute si cronice, ulcerul gastro - duodenal, esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele
acute si cronice, cirozele, colecistitele acute si cronice, litiaza biliara)-4,6,7,8,9
30. Afectiunile renale la adult si copil ( infectiile cailor urinare, glomerulonefritele acute si cronice, sindromul nefrotic,litiaza renala,insuficienta
renala acuta si cronica). - 4,6,8,9
31. Afectiunile reumatice la adult si copil (artrozele, lumbago,lombosciatica, reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida, spondilitele,
lupusul eritematos sistemic) -4,6,8,9
32. Afectiunile metabolice la adult si copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile si guta) -4,6,8
33. Afectiunile hematologice la adult si copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva, leucemia limfoblastica, leucemia
mieloida, coagulopatiile) -4,6
34. Afectiunile endocrine la adult si copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia si tetania) -4
35. Afectiunile neurologice la adult si copil ( cefaleea,nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrala, accidentele vasculare cerebrale, atacul
ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, boala Parkinson) -4,6
36. Afectiunile psihice la adult si copil ( deficienta mintala, tulburarile de personalitate si psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul,
sindroamele psihice de involutie). -4,6
37. Afectiuni dermatologice la adult si copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, micozele, parazitozele cutanate si dermatitele
infectioase). - 4
38. Afectiuni ORL la adult si copil ( anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele) -4,5
39. Afectiuni oftalmologice( ochiul rosu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului). -4,5
40. Afectiuni ginecologice si obstetricale ( tulburarile menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normala,
sarcina cu risc, complicatiile sarcinii si ale nasterii, sarcina extrauterina) -4,6
41. Puericultura (îngrijirea noului nascut,prematuritatea, alimentatia naturala si artificiala, dezvoltarea psihica si somatica a copilului, prevenirea
rahitismului, vaccinarile la copil). -8
42. Boli infectioase la adult si copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemica, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsiva, hepatitele virale,
toxiinfectiile alimentare, boala diareica acuta, bolile infectioase cu transmitere sexuala). -4
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5. Bibliografia de concurs pentru postul de medic specialist dentist și medic primar dentist este următoarea:
5.1. Gh. Boboc - Anomaliile dento-maxilare, Ed.Medicala, Bucuresti, 1971
5.2. D. Bratu- Aparatul dento-maxilar.Date de morfologie functionala clinica, Ed.Helicon, Timisoara 1997
5.3. D. Bratu - Materiale dentare in cabinetul de stomatologie. Editia a II-a, Ed.Helicon, Timisoara 1998
5.4. C. Burlibasa - Chirurgie orala si maxilo-faciala. Ed.Medicala, Bucuresti, 1999
5.5. H.T. Dumitriu- Parodontologie, Ed.a III-a, Ed.Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 1999
5.6. M.Gafar - Odontologie vol.I, Caria dentara. Ed.Medicala, Bucuresti, 1995
5.7. M. Gafar, A. Iliescu- Odontologie vol.II, Endodontie clinica si practica. Ed.Medicala, Bucuresti, 1998
5.8. N.Ganuta, I.Canavea - Anestezia in stomatologie si chirurgie buco-maxilo-faciala, Ed.National, Bucuresti, 1993
5.9. S. Ionita, Al. Petre- Ocluzia dentara, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997
5.10. Rodica Luca- Metode locale de prevenire a cariei din santuri si fosete, Ed.Cerma, Bucuresti, 1997
5.11. Viorica Milicescu - Examenul clinic in ortodontie si ortopedia dento-faciala, Ed.Cerma, Bucuresti, 1996
5.12. D. Stanciu, Valentina Scintei-Dorobat - Ortodontie, Ed.Medicala, Bucuresti, 1991
5.13. Livia Zarnea - Pedodontie, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993
5.14. Gh. Boboc - Aparatul dento-maxilar. Formare si dezvoltare. Ed Medicala, Bucuresti, 1995.
5.15. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1668/2011, actualizat
5.16. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1226/2012.
5.17. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare
5.18. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 653/2001, actualizat
5.19. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 261/2006, actualizat

TEMATICA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE
MEDICI STOMATOLOGI

1. Arcadele dentare temporare si permanente (2, pag 613-640)
2. Notiuni de biodinamica a aparatului dento-maxilar (2, pag 743-775)
3. Eruptia dentara (17, pag. 20-41)
4. Profilaxia cariei dentare (17, pag. 213-242)
5. Caria simpla a dintilor temporari (17, pag. 94-107)
6. Pulpita dintilor temporari (17, pag 108-122)
7. Gangrena dintilor temporari (17, pag. 123-140)
8. Afectiunile dintilor permanenti in perioada de crestere (17, pag 161-182)
9. Gangrena pulpara la dintii permanenti tineri (17, pag 183-195)
10. Distrofii dentare: etiologie, forme clinice, atitudine terapeutica (17, pag.42-62- fara "modificari de numar")
11. Metode locale de prevenire a cariei dentare din santuri si fosete (13, integral)
12. Anomalii dentare de numar si eruptie (1, pag. 24-64)
13. Principii in terapia ortodontica (16, pag. 121-154)
14. Extractia dentara in ortodontie (16, pag 243-257)
15. Compresiunea de maxilar (1, pag. 65-91)
16. Ocluzia deschisa (1, pag. 92-105)
17. Ocluzia adanca acoperita (1, pag. 106-118)
18. Prognatiile mandibulare (1, pag. 119-146)
19. Instrumente necesare prepararii cavitatilor si obturatiei coronare (7, pag. 107-126)
20. Tratamentul cariei dentare (7, pag. 127-148)
21. Tehnica prepararii cavitatilor (7, pag. 149-191)
22. Etiopatogenia cariei dentare (7, pag. 45-65)
23. Inflamatia pulpei dentare (8, pag.11-27)
24. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dintilor permanenti (8, pag.28-53)
25. Necroza si gangrena pulpara (8, pag. 54-62)
26. Parodontite apicale acute si cronice (8, pag. 63-85)
27. Tratamentul inflamatiilor pulpare (8, pag. 91-117)
28. Tratamentul necrozei si gangrenei pulpare (8, pag 118-173)
29. Obturarea canalelor radiculare (8, pag. 174-208)
30. Tratamentul parodontitelor apicale acute si cronice (8, pag. 209-220)
31. Cimenturi si materiale nemetalice de restaurare a coroanelor si obturare a canalelor radiculare (3, pag. 41-51; 59-63; 73-84; 88-119; 135-165;
179-192; 198-208; 222-228)
32. Materiale metalice de restaurare a coroanelor dentare (3, pag. 232-240; 252-267 )
33. Etiopatogenia parodontopatiilor marginale cronice (6, pag. 63-95)
34. Examinarea pacientului parodontopat (6, pag. 100-118)
35. Clasificarea bolilor parodontiului marginal (6, pag. 119-123)
36. Gingivite si stomatite (6, pag. 124-150)
37. Parodontite marginale (6, pag. 151-161)
38. Manifestari gingivo-parodontale si orale in SIDA (6, pag. 162-164)
39. Abcesul parodontal marginal, hiperestezia dentinara si alte complicatii ale bolilor parodontiului marginal (6, pag. 171-175)
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40. Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice (profilactic, medicamentos al placii microbiene) (6, pag. 176-246)
41. Tratamentul de echilibrare ocluzala in parodontopatiile marginale cronice (6, pag. 279-314)
42. Bioterapia de reactivare in bolile parodontiului marginal (6, pag. 315-318)
43. Examenul clinic in ortodontie si ortopedia dento-faciala (14, integral)
44. Extractia dentara (5, pag. 51-136)
45. Incidentele si accidentele eruptiei dentare (5, pag. 226-257)
46. Leziuni traumatice ale partilor moi oro-faciale (5, pag. 497-525)
47. Traumatismele dento-parodontale (5, pag. 669-708)
48. Infectiile oro-maxilo-faciale (5, pag. 293-362-fara "abcesul parodontal", pag 304-405 )
49. Sinuzita odontogena si comunicarea buco-sinusala (5, pag. 366-379)
50. Leziuni orale cu potential de malignizare (5, pag. 815-842)
51. Metode chirurgicale ajutatoare tratamentului endodontic (chirurgia endodontica) (5, pag. 139-161)
52. Tratamentul chirurgical al parodontopatiilor marginale cronice (5, pag. 175-196)
53. Chirurgia proprotetica (5, pag. 197-219)
54. Incluzia dentara (5, pag. 259-291)
55. Tumorile odontogene ale maxilarelor (5, pag. 797-813)
56. Durerea in teritoriul oro-maxilo-facial (5, pag. 429-496)
57. Anestezia loco-regionala in stomatologie. Substante anestezice. Substante adjuvante. Metode si tehnici. Alegerea anesteziei. Accidente si
complicatii (9, pag. 37-53; 60-97; 210-247; 249-260)
58. Consecintele pierderilor precoce ale dintilor temporari (17, pag. 243-256)
59. Materiale de amprenta (3, pag. 281-284; 288-304; 310-356)
60. Cinematica mandibulara (12, pag. 27-140)
61. Fiziologia contactelor dento-dentare (ocluzia functionala) (12, pag. 143-168)

DIRECTOR EXECUTIV,
AUREL MOCAN

ȘEF SERVICIU,
EMILIA BODOCHI

Afişat 13.03.2014.
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