UNITATEA MILITARĂ 01531 BRĂILA, DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE,
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic dentist/stomatolog, cu drept de liberă
practică, în cabinetul de medicină dentară, funcţie de personal civil contractual.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea de înscriere (document tipizat);
b) copie xerox de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biolog, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit.
d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru
exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) atașarea dovezii achitării de către candidați a taxei de 150 de lei la dosarul de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de
valabilitate. Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale pentru a fi
certificate pentru conformitate cu originalul.
Procedura de concurs presupune parcurgerea următoarelor etape:
- înscrierea la concurs se face la sediul U.M. 01531 din str. Aleea Industria Sârmei, nr. 2, Brăila în
termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ şi postarea lui la sediul unităţii la punctul de
relaţii cu publicul;
- selecţia dosarelor de concurs se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecţie, perioadă în care candidaţii ale căror dosare sunt incomplete, le pot
completa. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele incomplete
se resping;
- afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs se afişează la
sediul unităţii organizatoare în cel mult 24 ore de la expirarea termenului pentru selecţia dosarelor de
concurs;
- contestaţiile privind dosarele respinse se adresează comandantului unităţii militare organizatoare,
în termen de 2 zile lucrătoare, din momentul afișării rezultatului selecţiei;
- soluţionarea contestaţiilor – în termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei.
Concursul va cuprinde trei probe (analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, proba
scrisă şi proba clinică sau practică) şi se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la
publicarea anunţului de concurs în cotidianul „Viaţa medicală”.
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TEMATICA PENTRU PROBA SCRISĂ
1. Etiopatogenia cariei dentare
2. Caractere clinice ale cariei dentare
3. Prepararea cavităţilor în tratamentul cariei simple
4. Tratamentul plăgii dentinare
5. Profilaxia cariei dentare.Metode de protecţie locală
6. Restaurări coronare cu rasini compozite
7. Pulpitele acute şi cronice
8. Tratamentul pulpitelor
9. Gangrena pulpară
10. Parodontitele apicale acute
11. Parodontitele apicale cronice
12. Tratamentul parodontitelor apicale acute
13. Tratamentul parodontitelor apicale cronice
13. Obturaţia de canal
14. Parodontopatiile marginale cronice
15. Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice
16. Gingivo-stomatita eritematoasă
17. Stomatitele veziculoase
18. Stomatitele veziculo-pustuloase
19. Gingivostomatita ulcero-necrotică
20. Stomatitele micotice
21. Conduita în cabinetul stomatologic faţă de pacientul cu afecţiuni associate sau stări fiziologice
speciale
22. Urgenţe medicale în cabinetul stomatologic
23. Antibioprofilaxia în cabinetul stomatologic
24. Tehnici folosite în anestezia loco-regională în stomatologie
25. Substanţe anestezice folosite în anestezia locală
26.Accidente şi complicaţii ale anesteziei loco- regionale în stomatologie
27.Indicaţiile extracţiei dentare
28. Contraindicaţiile extracţiei dentare
29.Pregătiri pre-extracţionale
30. Principii generale de tehnică a extracţiei dentare
31. Extracţia cu separarea rădăcinilor.
32. Extracţia prin alveolotomie
33. Vindecarea plăgii postextracţionale
34.Tratamentul postextracţional.
35.Extracţia alveoloplastică
36.Extracţia dinţilor temporari
37. Accidentele extracţiei dentare
38. Complicaţiile extracţiei dentare
39. Chiuretajul periapical
40. Rezecţia apicală
41. Amputaţia radiculară
42.Accidentele şi complicaţiile erupţiei dentare
43. Incluzia dentară
44. Plăgile oro-maxilo-faciale
45. Semne clinice comune ale fracturilor de mandibulă
46. Tratamentul de urgenţă al fracturilor de mandibulă
47. Semne clinice comune ale fracturilor de maxilar
48. Tratamentul de urgenţă al fracturilor de maxilar
49. Traumatisme dento-alveolare
50. Infecţiile periosoase
51. Infecţiile spatiilor fasciale primare
52. Infecţiile nespecifice ale oaselor maxilare
53. Afecţiuni de origine dentară ale sinusului maxilar. Sinuzita maxilară de cauză dentară
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54. Chisturile de maxilar
55. Formele de debut ale cancerului bucal
56. Tumorile maligne ale părţilor moi buco-faciale: diagnostic pozitiv şi diferenţial, forme clinice.
57. Tumorile maligne ale oaselor maxilare: diagnostic pozitiv şi diferenţial, forme clinice
58. Tulburările secreţiei salivare
59. Tulburări de cauză obstructivă ale glandelor salivare
60. Infecţiile glandelor salivare
61. Sindromul algo-disfuncţional al articulaţiei temporo-mandibulare
62. Luxaţia temporo-mandibulară.

BIBLIOGRAFIE
1. Iliescu A., Gafar M.-Carologie şi odontoterapie restauratorie , Editura Medicală Bucureşti 2006;
2. Gafar M., Iliescu A. – Endodonţia clinică şi practică , Ediţia a II-a, Editura Medicală Bucureşti ,
2007;
3. Dumitriu H.T. , Dumitriu S., Dumitriu A.S. – Parodontologie, Editura Viaţa Medicală
Românească, Bucureşti 2009;
4. Bucur A., Cioaca R.- Urgenţe şi afecţiuni medicale în cabinetul stomatologic,
Editura ETNA Bucureşti, 2004;
5. Bucur Al., Navarro Vila c., Lawry J., Acero J. – Compendiu de chirurgie oro –
maxilofacial vol. 1 şi 2 , Editura Q Med Publishing, Bucureşti, 2009.
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