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         DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 17.11.2020  

concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante, la Serviciul 

Asistență Medicală în Unități de Învățământ și la Compartimentul Asistență Medicală Comunitară. 
 

        I  Cerinţe comune pentru ocuparea posturilor scoase la concurs 

          Conform art.542 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, poate ocupa un post contractual vacant persoana care îndeplineşte următoarele 

cerințe: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

  c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

  d) îndeplinește condițiile de studii necesare ocupării postului; 

e) îndeplineşte condiţiile de vechime, respectiv de experiență necesare ocupării postului, după caz; 

f) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, 

contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, 

cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 

ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 

săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei 

funcții sau a exercitării unei profesii. 
     

II  Posturile scoase la concurs pentru angajare pe perioadă nedeterminată la Serviciul 

Asistență Medicală în Unități de Învățământ, cu cerinţele specifice de ocupare a acestora: 

 - 2 posturi de medic specialist: diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină, stagiu de 

rezidențiat terminat, examen absolvit de medic specialist în specialitatea medicină de familie sau 

pediatrie, drept de liberă practică;  

- un post de medic: diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină, un an vechime ca medic; 

drept de liberă practică. 

- un post de medic dentist: diplomă de medic stomatolog promoție anterioară anului 2005 și un an 

vechime ca medic stagiar sau diplomă de licenţă de medic dentist promoția 2005 și ulterioare; drept de 

liberă practică. 

- un post de asistent medical S: diplomă de licenţă în specialitatea asistent medical, minimum 6 luni 

vechime în specialitate; 

- 9 posturi de asistent medical PL principal: diplomă şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau  

diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997 privind echivalarea studiilor 

absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 

minimum 5 ani vechime în specialitate, examen absolvit pentru obţinerea gradului profesional 

principal; 

- 4 posturi de asistent medical PL: diplomă şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă 

de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997, minimum 6 luni vechime în specialitate; 

III   Postul scos la concurs pentru angajare pe perioadă determinată la Serviciul Asistență 

Medicală în Unități de Învățământ, cu cerinţele specifice: 

 - un post de asistent medical S: diplomă de licenţă în specialitatea asistent medical, minimum 6 luni 

vechime în specialitate; angajare pe perioada suspendării titularului postului, cel târziu până la data 

de 04.10.2021. 



 

 

     IV  Posturile scoase la concurs pentru angajare pe perioadă nedeterminată la 

Compartimentul Asistență Medicală Comunitară, cu cerinţele specifice de ocupare a acestora: 

- un post de asistent medical PL principal: diplomă şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau 

diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997, minimum 5 ani vechime în 

specialitate, atestarea gradului profesional principal; 

- un post de asistent medical PL: diplomă şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de 

studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997, minimum 6 luni vechime în specialitate; 

- un post de asistent medical PL debutant: diplomă şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau 

diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997; 

 

Bibliografia și tematica pentru concurs sunt prezentate în anexa anunţului. 
 

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune următoarele documente necesare 

înscrierii: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare, care se 

completează pe un formular tipizat, pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;  

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului, 

solicitate de instituţie pentru postul în cauză; 

d) carnetul de muncă și/sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în  

specialitatea studiilor, în copie;  

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a 

depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului, 17.11.2020;  

f) certificat de integritate comportamentală sau adeverință, eliberate în aceleași condiții ca și cazierul 

judiciar de către Poliția Municipiului Brașov, în baza art.16, art.18 alin.1 și art.23 din Legea 

nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni 

sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor (…), care se depune până cel târziu la data 

desfăşurării primei probe a concursului, 17.11.2020;  

g) adeverinţă medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, care să ateste faptul 

că persoana care candidează este aptă din punct de vedere medical pentru angajare pe postul vizat; 

atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de 

familie; adeverințele eliberate vor conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

h)  aviz psihologic eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului,  în urma unei evaluări 

psihologice organizată prin intermediul unitățior specializate acreditate în condițiile legii, care să ateste 

pentru candidat că este apt din punct de vedere psihologic pentru postul de asistent medical; 

avizele eliberate vor conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 

standard stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

i) curriculum vitae.  

j) Pentru posturile de asistent medical se completează documentele necesare în dosarul de înscriere  cu 

Certificatul de membru OAMGMAMR însoțit de avizul anual, în copie;  

k) Pentru postul de medic dentist se completează documentele cu Certificatul de membru al Colegiului 

Medicilor Dentiști cu viza pe anul în curs, în copie; 

l) Pentru posturile de medic specialist și medic se completează documentele cu Certificatul de membru 

al Colegiului Medicilor cu viza pe anul în curs, în copie. 

m) declarație pe propria răspundere că nu este încadrat la o altă instituție publică sau privată și nu se 

află în situația de carantină sau izolare la domiciliu; 

         Actele prevăzute la lit.b), c), d), j), k) şi l) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu originalul. După verificarea conformităţii copiilor, originalele se returnează. 

        Dacă solicitantul nu poate depune personal cererea de înscriere va împuternici notarial un 

reprezentant. 



        De asemenea actele care nu pot fi înaintate în original pentru verificare vor putea fi înlocuite cu 

acte în copie, autentificate notarial.  

        Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 03.11.2020, ora 16.00 la sediul instituției 

din Brașov, str. Panselelor nr.23. 

        Probele scrise se organizează în data de 17.11.2020 ora 10.00 la sediul instituției din Brașov, str. 

Panselelor nr.23.  

    Interviurile vor avea loc în data de 19.11.2020 ora 10.00, la același sediu. Data şi ora de susţinere 

a interviurilor se pot modifica, pentru oricare dintre posturile scoase la concurs, fără a se depăşi 

termenul de cel mult 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise. Pentru susţinerea interviurilor, data 

şi ora modificate după caz se vor stabili și se vor comunica persoanelor în cauză , ținând seama de data 

şi ora afişării rezultatelor probei scrise şi de situația depunerii unor contestaţii la proba scrisă, pentru 

postul în cauză. 

     Bibliografiile şi datele necesare sunt postate pe site-ul www.dasbv.ro al Direcției de Asistență 

Socială Brașov, la secțiunea Concursuri. 

              Informaţii suplimentare se pot obține la sediul central al instituției, Braşov, Str. Panselelor nr. 23, 

la Serviciul Resurse Umane, orele 8.30- 16.00, inclusiv la telefon 0368-469995 int.857, sau 0727-

760919. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dasbv.ro/


Anexa la Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea de posturi contractuale de execuţie  

vacante  

 

TEMATICA pentru proba scrisă la concursul de ocupare a  posturilor de asistent medical la 

Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ 

I. Cunoştinţe profesionale necesare pentru indeplinirea atribuţiilor la locul de muncă: 

1. Metodologia privind examinările medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate pentru preşcolari  

şi elevi; 

2.  Atribuţiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădiniţe şi şcoli referitor la : 

- activităţi privind asistenţa medicală preventivă; 

- activităţi medicale privind asistenţa medicală curativă; 

- activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale. 

3.  Boli infecţioase: - educație sanitară, supraveghere epidemiologică, triaj epidemiologic 

-  combaterea bolilor infectioase 

- administrarea vaccinurilor 

- scarlatina, varicella, rujeola, rubeola, HIV-SIDA, toxiinfecții alimentare, tetanus, parotidita 

epidemică, hepatita acută virală, meningita, botulism, tuberculaza, dizenterie,boala diareică acută, tuse 

convulsivă, difteria 

4.  Atitudinea în şocul anafilactic la preşcolari şi elevii din grupa de varstă  7 – 18 ani: diagnostic, 

terapia de  urgenţă,  măsuri concomitente; 

5. Afectiuni dermatologice: educatie sanitara, dermatoze alergice, dermatita atopica, infectii bacteriene 

cutanate, dermatofitii, candidoza, pediculoza 

6. Diagnosticul şi atitudinea terapeutică de urgenţă prespitalicească în: insuficienţa respiratorie acută, 

criza de astm bronşic, pierderea temporară a conştienţei, colica biliară şi renală, starea de rău convulsiv 

criza spasmofilică, hemoragia nazală, corpii străini oculari, arsurile oculare traumatismele pe regiuni 

anatomice inclusiv entorse, luxaţii, fracturi, traumatismele vaselor şi hemostaza provizorie, plăgile, 

îngrijirea plăgilor, tehnica pansării plăgii la locul accidentului şi în cabinetul medical (ce se face şi ce 

nu se face), plăgile cu potenţial tetanigen, durerile acute de diferite etiologii, arsurile termice, insolaţia, 

febra; 

7. Resuscitarea cardio-respiratorie; 

8. Intoxicaţiile acute exogene: criterii de apreciere a periculozităţii, diagnostic, măsuri terapeutice 

nespecifice de prim ajutor şi administrarea de antidoturi; 

II.  Cunoştinţe ale prevederilor legale necesare pentru îndeplinirea activităţilor şi atribuţiilor 

specifice postului de asistent medical generalist. 

 

BIBLIOGRAFIA pentru proba scrisă la concursul de ocupare a  posturilor de asistent medical 

la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ 

1. - Ordinul M.S. nr. 1668/09.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de 

sănătate 

 a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind 

acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările 

şi completările ulterioare ( numai Anexa II la Metodologie, Atribuţiile asistentului medical);    

2. - Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, 

educarea,  instruirea, odihna și recreerea copiilor şi tinerilor; 

3. - Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor  

rezultate din activităţile medicale ( numai partea care vizează activitatea  cabinetelor medicale  

şcolare); 

4. - Ordinul M.S.F. nr. 653/25.09.2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, 

cu modificările şi completările ulterioare; Anexa 8 Metodologia privind examinările medicale 

periodice de bilanţ al stării de sănătate pentru preşcolari, elevi şi studenţi; Anexa 9 Desfăşurătorul 

activităţilor lunare în cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior de-a 

lungul unui an de învăţământ. 

5.- Ordinul M.S.P. nr. 1563/12.09.2008, pentru aprobarea Listei alimentare nerecomandate 

preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi 

adolescenţi; 



6.- Ordinul nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate 

în muncă, pe perioada stării de alertă. 

7. -Ordinul nr. 5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unitățiilor 

/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul ARS-CoV-2. 

8.  - Legea nr. 123/2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

9. - H.G. nr.2/2009  privind adoptarea codului de etică și deontologie a asistentului medical generalist,  

al moașei și al asistentului medical din România, republicată.   

10.  - Urgenţele Medico-Chirurgicale, sinteze pentru cadre medii, autor  Lucreţia Titirca, Editura 

Medicală, 1989 sau reeditările ulterioare până în prezent. 

11. - Tehnica îngrijirii omului sănătos și bolnav, autori .L.Rogozea, T.Oglinda, Editura Romprint, 

Brașov, 2002 

12  - Îngrijirea pacienților  I  -  autori L.Rogozea, T.Oglinda, Editura Romprint, Brașov, 2004  

13. - Îngrijirea pacienților  II -  autori L.Rogozea, T.Oglinda, Editura Romprint, Brașov, 2004 

14 .- Îngrijirea pacienților III -  autori L.Rogozea, T.Oglinda, Editura Romprint, Brașov, 2005 

15. - Îngrijirea pacienților IV -  autori L.Rogozea, T.Oglinda, Editura Romprint, Brașov, 2007 
 

 

TEMATICA pentru proba scrisă la concursul de ocupare a  posturilor de asistent medical 

comunitar la Compartimentul  Asistență Medicală Comunitară 

1. Factori de risc pentru sănătatea populaţiei; 

2. Educaţie pt. un stil de viaţă sănătos; 

3. Comportamente cu risc pentru sănătate (drogurile, alcoolismul, familiile dezorganizate, violenţa în 

familie, abandonul familial, şomajul, comunităţile de rromi etc); 

4. Factori de risc în sănătatea copilului; 

5. Aspecte de nutriţie a copilului (alimentaţia naturală, mixtă, artificială; diversificarea alimentaţiei); 

6. Protecţia copilului aflat în dificultate (instituţii si măsuri de protecţie); 

7. Dezvoltarea neuro-psihică a copilului sănătos şi a copilului cu nevoi speciale; 

8. Boli transmisibile (infecto-contagioase); 

9. Femeia gravidă (asistenţa pre/ şi post natală); 

10.Contracepţie şi planificare familială. 

 

BIBLIOGRAFIA pentru proba scrisă la concursul de ocupare a  posturilor de asistent medical 

comunitar la Compartimentul  Asistență Medicală Comunitară 

1. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare; 

2. H.G. nr.324/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind orgnizarea, funcționarea și 

finanțarea activității de asistență medicală comunitară; 

3. Ordinul M.S. nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care 

se află   în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID -19; 

4. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă 

și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.    

5. H.G. nr. 2/2009 privind adoptarea codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, 

al moașei și al asistentului medical din România, republicată.        

 

 TEMATICA pentru proba scrisă la concursul de ocupare a  posturilor de medic și medic 

specialist la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ 

1. Afecţiuni respiratorii : infecţiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronşita, 

pneumoniile, astmul bronşic, tuberculoza pulmonară 

2.  Afecţiuni cardiovasculare: cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arterială, 

tulburările de ritm cardiac, endocarditele 

3. Afecţuni digestive: gastritele acute şi cronice, ulcerul gastroduodenal, hepatitele acute şi cronice, 

colecistitele, litiaza biliară. 

4.  Afecţiuni renale: infecţiile căilor urinare, glomerulonefritele acute şi cronice, sindromul nefrotic, 

litiaza renală. 



5.  Afecţiuni reumatice: poliartrita reumatoidă, reumatismul articular acut. 

6.  Afecţiuni metabolice: diabetul zaharat, obezitatea. 

7. Afecţiuni hematologice: sindromul anemic, anemia feriprivă, clasificarea anemiilor, leukemia 

limfoblastica, leucemia mieloidă, coagulopatiile. 

8.  Afecţuni endocrine: hipertiroidia, hipotiroidia, spasmofilia, tetania. 

9.  Afecţiuni neurologice: cefaleea,cnevralgia de trigemen, cmeningitele, epilepsia. 

10. Afecţiuni dermatologice: dermatitele alergice, micozele, parazitozele cutanate, dermatitele 

infecţioase. 

11. Afecţiuni O.R.L.: anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele. 

12. Afecţiuni oftalmologice: traumatismele ochiului, ochiul roşu. 

13. Afecţiuni ginecologice: tulburări menstruale. 

14. Puericultura: alimentaţia copilului, dezvoltarea somatică şi psihică  a copilului, prevenirea 

rahitismului, vaccinările la copil. 

15. Boli infecţioase: rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, mononucleoza, tusea 

convulsivă, hepatitele virale, toxiinfecţiile alimentare, boala diareică acută, bolile infecţioase cu 

transmitere sexual. 

16. Diagnosticul de sănătate. 

17. Etapele de dezvoltare ale fiinţei umane: etapa de copil preşcolar, etapa de şcolar mic, pubertatea, 

adolescenţa. 

18. Activitatea preventivă în medicina de familie/ şcolară 

19. Cunoştinţe profesionale necesare pentru îndeplinirea activităţilor/ atribuţiilor la locul de muncă  

(cabinet medical şcolar) – conform legislaţiei (vezi bibliografia) 

 

BIBLIOGRAFIE pentru posturile de medic și medic specialist la Serviciul Asistență Medicală în 

Unități de Învățământ 

1 –  Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol.  I, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2001; 

2–   Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol. II, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2002; 

3 –  Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol.III, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2002; 

4–  Esenţialul în Pediatrie-Eugen Ciofu, Carmen Ciofu, Editura Medicală Amaltea, ediţia 2001; 

5–  Diagnostic şi tratament în practica medicală, L.Tierney, S.J.McPhee, M.A.Papadakis, Editura 

Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, ediţia 2001; 

6 –  Ghid de practică medicală, vol. I, Editura Infomedica, Bucureşti, ediţia 1999; 

7 –  Ghid de practică medicală, vol.II, Editura Infomedica, Bucureşti, ediţia 2001; 

8 –  Ordinul M.S. nr. 1668/09.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de 

sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, 

privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu 

modificările și completările ulterioare; 

9 – Ordinul M.S. nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu    

modificările și completările ulterioare; 

10 – Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, 

educarea,  instruirea, odihna și recreerea copiilor şi tinerilor; 

11 – Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţile medicale ( numai partea care vizează activitatea  cabinetelor medicale şcolare);  

12 – Ordinul M.S.P. nr. 1563/12.09.2008, pentru aprobarea Listei alimentare nerecomandate 

preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi 

adolescenţi; 

13 – Legea nr. 123/2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

14 - Ordinul nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate 

în muncă, pe perioada stării de alertă. 

15 - Ordinul nr. 5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unitățiilor 

/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul ARS-CoV-2. 

 

 



TEMATICA pentru proba scrisă la concursul de ocupare a  postului de medic dentist la Serviciul 

Asistență Medicală în Unități de Învățământ 

1. Etiopatogenia cariei dentare. 

2. Caria dentara la adulti. 

3. Prepararea cavitatilor in tratamentul cariei simple. 

4. Tratamentul plagii dentinare. 

5. Deschiderea accidentala a camerei pulpare. 

6. Obturatiile coronare. 

7. Pulpitele acute si cronice. 

8. Tratamentul pulpitelor. 

9. Gangrena pulpara. 

10. Parodontitele apicale acute si cronice. 

11. Obturatia de canal. 

12. Parodontopatiile marginale cronice. 

13. Gingivo-stomatita eritematoasa. 

14. Stomatitele veziculoase. 

15. Gingivostomatita ulcero-necrotica. 

16. Stomatitele micotice. 

17. Ocluzia functionala: principii. 

18. Anestezia loco-regionala in stomatologie. Substante anestezice, substante vasoconstrictoare. 

Metode de anestezie locala. Anestezia regionala (tronculara). Accidente si complicatii. 

19. Extractia dentara. Indicatiile extractiei dintilor permanenti si temporari. Contraindicatiile extractiei 

dentare. Pregatire preextractionale. Principii generale de tehnica a extractiei. Extractia cu separarea 

radacinilor. Extractia prin alveolotomie. 

20. Extractia dentara. Vindecarea plagii postextractionale. Tratamentul postextractional. Extractia 

alveoloplastica. Extractia dintilor temporari. Accidentele extractiei dentare. Complicatiile extractiei 

dentare. 

21. Tulburarile eruptiei dentare. Accidentele si complicatiile eruptiei dentare. Incluzia dentara. 

22. Leziuni traumatice dento-maxilo-faciale. Plagile partilor moi ale fetei si cavitatii bucale. Leziuni 

traumatice ale dintilor si parodontiului. 

23. Fracturile de mandibula. 

24. Infectiile partilor moi perimaxilare. 

25. Chisturile de maxilar. 

26. Formele de debut ale cancerului bucal. 

27. Inflamatiile glandelor salivare. Sialozele. 

28. Bolile articulatiei temporo-mandibulare. Luxatia temporo-mandibulara. Artrita  

temporomandibulara        Constrictia mandibulei. Anchiloza temporo-mandibulara. 

29. Eruptia dintilor temporari si permanenti: mecanisme, secvente, rizaliza dintilor temporari. 

30. Profilaxia cariei dentare. 

31. Distrofiile dentare: etiologie, forme clinice, atitudine terapeutica. 

32. Caria si complicatiile ei la dintii temporari. 

33. Caria si complicatiile ei la dintii permanenti in perioada de crestere. 

34. Dintii supranumerari: etiologie, forme clinice, manifestari, diagnostic. 

35. Anodontiile: etiologie, forme clinice, manifestari, diagnostic . 

36. Diastema interincisiva: etiopatogenie, diagnostic pozitiv si diferential, tratament. 

37. Ocluzia deschisa: etiopatogenie, semne clinice, forme clinice, diagnostic. 

38. Ocluzia adâncă acoperita: etiopatogenie, semne clinice, diagnostic. 

39. Prognatia mandibulara (cu macrognatie) si pseudoprognatiile: etiopatogenie, semne clinice, 

diagnostic pozitiv si diferential, tratament. 

40. Dizarmonia dento-alveolara cu inghesuire: clasificari, forme clinice, etiopatogenie, diagnostic 

41. Atribuțiile medicului dentist din cabinetul medical școlar/studențesc conform Ordinul nr. 

1.668/09.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor 

şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea 

asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 



BIBLIOGRAFIA  pentru postul de medic dentist la Serviciul Asistență Medicală în Unități de 

Învățământ 

1. Al. Bucur, C. Navarro Vila, J. Lowry, J. Acero — Compendiu de chirurgie oromaxilo-faciala, vol. 

1 si 2, Editura Q Med Publishing, Bucuresti, 2009. 

2. Ecaterina Ionescu Anomaliile dentare, Editura cartea Universitara, bucuresti, 2005. 

3. A. Iliescu, M. Gafar Cariologie si odontoterapie restauratoare, Editura Medicala, Bucuresti, 2006 

4. M. Gafar, A. Iliescu — Endodontia clinica si practica, Editia a II-a, Editura, Bucuresti, 2007 

5. H.T. Dumitriu, Silvia Dumitriu, Anca Dumitriu — Prodontologie, Editura Viata Medicala 

Romaneasca, Bucuresti, 2009 

6.  Rodica Luca – Pedodontie Vol.1 si Vol.2, Ed. Cerna, Bucuresti, 2003. 

7. Ioniță Sergiu, Petre Alexandru – Ocluzie dentară  

8. Ordinul nr. 961/19.08. 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 

sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de 

evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia 

mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de 

suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de 

sterilizare, cu modificările și completările ulterioare. 

9. Ordinul nr. 653/25.09.2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor cu 

modificările și completările ulterioare. 

10. Ordinul nr. 1.668/09.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate 

a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind 

acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările 

și completările ulterioare. 

11. Ordinul nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate 

în muncă, pe perioada stării de alertă. 

12. Ordinul nr. 5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unitățiilor 

/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


