
 
  
 
 

ANUNȚ 
 

     În conformitate cu prevederile art. 18, alineat 1, din ANEXA nr. 1 la  Ordinul nr. 
869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor 
de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din 
unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de 
compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în 
unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare și prevederile 
art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,   
 ”Primăria oraș Rovinari, județ Gorj, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, 
județ Gorj, organizează concurs pentru ocuparea  funcției temporar vacantă de medic 
dentist stomatologie generală, de la Cabinetul Stomatologic – Colegiul “Gheorghe 
Tătărescu” Rovinari, din cadrul Compartiment Asistență Medicală Școlară.  
 Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea funcției temporar vacanta 
de medic dentist stomatologie generală, din cadrul Compartiment Asistență Medicală 
Școlară, orice persoană care indeplinește următoarele condiții: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

   Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente: 
1).Cerere în care se menționează postul pentru care dorește să candideze; 
2).Copie xerox de pe diploma de medic dentist și adeverința/certificat de 

confirmare în gradul profesional; 
3).Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în 

curs; 
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4).Dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile 
prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006, republicata, privind reforma 
în domeniul sănătații, cu modificările și completările ulterioare; 

5).Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la 
ordinul 869/2015; 

6).Cazierul judiciar; 
7).Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și 

neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; 
8).Chitanță de plată a taxei de concurs - Taxa de concurs  este în cuantum de 150 

lei; 
9).Copia actului de identitate in termen de valabilitate. 
Copiile documentelor de mai sus se prezintă însoțite de documentele în original. 
Tematica concursului: 
 1.Arcadele dentare temporare și permanente; 

 2.Noțiuni de biodinamică a aparatului dento – maxilar; 
 3.Erupția dentară; 
 4.Profilaxia cariei dentare; 
 5.Caria simplă a dinților temporari; 
 6.Pulpita dinților temporari; 
 7.Gangrena dinților temporari; 
 8.Afecțiunile dinților permanenți în perioada de creștere; 
 9.Gangrena pulpara la dinții permanenți tineri; 
 10.Distrofii dentare: etiologie, forme clinice, atitudine terapeutică; 
 11.Metode locale de prevenire a cariei dentare din șanturi și fosete; 
 12.Rolul factorilor funcționali în formarea aparatului dento – maxilar; 
 13.Anomalii dentare de numar și erupție; 
 14.Compresiunea de maxilar; 
 15.Ocluzia deschisă; 
 16.Ocluzia adâncă acoperită; 
 17.Prognatiile mandibulare; 
 18.Instrumente necesare preparării cavitaților și obturației coronare; 
 19.Tratamentul cariei dentare; 
 20.Tehnica preparării cavităților; 
 21.Etiopatogenia cariei dentare; 
 22.Inflamația pulpei dentare; 
 23.Formele anatomo – clinice ale pulpitelor dinților permanenți; 
 24.Necroza și gangrena pulpară; 
 25.Parodontite apicale acute și cronice; 
 26.Tratamentul inflamațiilor pulpare; 
 27.Tratamentul necrozei și gangrenei pulpare; 
 28.Obturarea canalelor radiculare; 
 29.Tratamentul parodontitelor apicale acute și cronice; 



 30.Cimenturi și materiale nemetalice de restaurare a coroanelor și obturare a 
canalelor radiculare; 
 31.Materiale metalice de restaurare a coroanelor dentare; 
 32.Etiopatogenia parodontopațiilor marginale cronice; 
 33.Examinarea pacientului parodontopat; 
 34.Clasificarea bolilor parodontiului marginal; 
 35.Gingivite și stomatite; 
 36.Parodontite marginale; 
 37.Manifestari gingivo – parodontale și orale în SIDA; 
 38.Abcesul parodontal marginal, hiperestezia dentinară și alte complicații ale 
bolilor parodontiului marginal; 
 39.Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice (profilactic, medicamentos al 
plăcii microbiene); 
 40.Tratamentul de echilibrare ocluzală în parodontopatiile marginale cronice; 
 41.Bioterapia de reactivare în bolile parodontiului marginal; 
 42.Consecintele pierderilor precoce ale dinților temporari; 
 43.Coroane mixte metalopolimerice și metalo – ceramice; 
 44.Edentația parțiala; 
 45.Elemente componente ale punților dentare: elemente de agregare; 
 46.Principii generale în tratamentul edentației parțiale prin punți dentare; 

47.Fazele clinice ale restaurării edentației parțiale prin punți dentare; 
 48.Materiale de amprentă; 
 49.Cinematica mandibulară; 
 50.Fiziologia contactelor dento – dentare ( ocluzia funcțională); 
 51.Subiecte de legislatie medicala: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - TITLUL XIII 
Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Medicilor Dentişti din România. 
  Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării 
anunțului, de la data de 24 decembrie 2021 pana la data de 3 ianuarie 2022, orele 16.00, 
în conformitate cu prevederile  art. 18, alineat 2,  litera ”f”, din  Ordinul nr. 869/2015 
pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de 
ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din 
unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de 
compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în 
unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, la sediul 
Primariei orasului Rovinari, din oras Rovinari str. Florilor, nr. 2, judet Gorj. 

Examenul/Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului, dar nu  mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea 
înscrierilor. 



 Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei orasului Rovinari, din 
oras Rovinari, str. Florilor, nr. 2, judet Gorj  sau la numarul de telefon 0253371095, 
interior 111.”  
  
   Primar,       
   Jur. Filip Robert-Dorin    Comp. Resurse Umane, Salarizare,  
        Cons. Burlan Cristina 
  
 


