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BIROUL RESURSE UMANE, CONTROL INTERN                                                                                                                                                
Nr. 15194/27.05.2022                                                                             

 
A N U N Ț 

 
    În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015 
pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de 
ocuparea 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 respectiv a funcției de farmacist - șef în 
unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEȚUL ALBA, organizează concurs în 
vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă, de medic dentist/stomatolog în cadrul 
Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete 
medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al 
municipiului Aiud.    
     La concurs se pot prezenta medici stomatologi/dentiști cu drept de liberă 
practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea Stomatologie generală, 
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul. 
   În vederea înscrierii pentru concurs, candidații vor depune un dosar 
cuprinzând următoarele documente: 
          a) cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; 
     b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar 
pentru medici, medici dentiști, farmaciști, și respectiv adeverință de confirmare în 
gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; 
     c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul 
în curs; 
    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre 
sancțiunile 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 sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
        e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la 
ordin; 
      f) cazierul judiciar; 
       g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și 
neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; 
      h) chitanța de plată a taxei de concurs; 
     i) copia actului de identitate în termen de valabilitate; 
      j) autorizație de liberă practică implicit asigurare de răspundere civilă valabilă 
în anul 2022; 
      k) certificat de integritate comportamentală.  
            Documentele prevăzute la lit. d), lit. f) și lit. g) sunt valabile trei luni și se depun 
la dosar în termen de valabilitate. 
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              Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul sau se prezintă copii 
legalizate. 
            Anunțul de concurs a fost publicat în săptămânalul "Viața Medicală" nr. 21 
din 27.05.2022. 
            Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de 
la data publicării anunțului în  revista "Viața Medicală" nr. 21 din 27.05.2022. 
            Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane, Control 
Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în termen de 15 zile calendaristice de la 
data publicării anunțului în săptămânalul "Viața Medicală", respectiv până la data de 
10.06.2022, ora 14,00. 
            Rezultatele verificării documentelor din dosarele de înscriere la concurs 
se afișează la sediul instituției în data de 14.06.2022. 
  Dosarele incomplete se vor completa în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv 
până la data de 21.06.2022, ora 16,00. Ulterior expirării acestui termen nu se admit 
completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping. 
  Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la sediul 
instituției în data de 22.06.2022. 
  Contestațiile privind dosarele respinse, se adresează în termen de 2 zile 
lucrătoare din momentul afișării, Primarului municipiului Aiud, care are obligația de a le 
soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere. 
 Taxa de înscriere la concurs este de 150 de lei, conform art. 31 din Anexa 1 a 
OMS nr. 869/2015 și se plătește la casieria Primăriei Municipiului Aiud. 
 Concursul  constă în desfășurarea următoarelor probe: 
   - analiza și evaluarea activității profesionale și științifice (C): 
    - se face de către comisia de concurs pe baza documentelor 
depuse de candidați la dosar, conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la OMS 
nr. 869/2015;  
   - proba scrisă (A) - în data de 01.08.2022, ora 11,00, la sediul 
Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu; 

                     - proba practică (B) - în data de 03.08.2022, ora 11,00, la sediul 
Dispensarului Școlar, situat în Aiud, str. Unirii, nr. 32.    

           Tematica de concurs și bibliografia pentru concurs, sunt afișate la sediul și pe 
site-ul Primăriei Municipiului Aiud, respectiv www.aiud.ro. 

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, Control Intern din 
cadrul Primăriei Municipiului Aiud și la nr. de  telefon  0258 861310 interior 1013.  
       
 

TEMATICA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT 
DE MEDIC DENTIST/STOMATOLOG: 

 
1. Arcadele dentare temporare și permanente (1, pag. 613-640) 
2. Erupția dentară (7, pag. 20-41) 
3. Profilaxia cariei dentare (7, pag. 213-242) 
4. Caria simplă a dinților temporari (7, pag. 94-107) 
5. Pulpita dinților temporari (7, pag. 108-122) 
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6. Gangrena dinților temporari (7, pag. 123-140) 
7. Afecțiunile dinților permanenți în perioada de creștere (7, pag. 161-182) 
8. Gangrena pulpară la dinții permanenți tineri (7, pag. 183-195) 
9. Metode locale de prevenire a cariei dentare din șanțuri și fosete (6, integral) 
10. Tratamentul cariei dentare (3, pag. 127-148) 
11. Etiopatogenia cariei dentare (3, pag. 45-65) 
12. Inflamația pulpei dentare (4, pag. 11-27) 
13. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dinților permanenți (4, pag. 28-53) 
14. Necroza și gangrena pulpară (4, pag. 54-62) 
15. Parodontite apicale acute și cronice (4, pag. 63-85) 
16. Tratamentul inflamațiilor pulpare (4, pag. 91-117) 
17. Obturarea canalelor radiculare (4, pag. 174-208) 
18. Clasificarea bolilor parodonțiului marginal (2, pag. 119-123) 
19. Gingivite și stomatite (2, pag. 124-150) 
20. Parodontite marginale (2, pag. 151-161) 
21. Manifestări gingivo-parondontale și orale în SIDA (2, pag. 162-164) 
22. Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice (profilactic, medicamentos al 

plăcii microbiene (2, pag. 176-246) 
23. Anestezia loco-regională în stomatologie. Substanțe anestezice. Substanțe 

adjuvante. Metode și tehnici. Alegerea anesteziei. Accidente și complicații. (5, 
pag. 37-53; 60-97; 210-247; 249-260) 

24. Consecințele pierderilor precoce ale dinților temporari (7, pag. 243-256). 
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