ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A UNUI
POST DE ȘEF CABINET MEDICAL, SPECIALITATEA
STOMATOLOGIE, ÎN CADRUL CABINETULUI DE MEDICINĂ
DENTARĂ AL BATALIONULUI 307 INFANTERIE MARINĂ
- FUNCȚIE DE OFIȚER
„Batalionul 307 Infanterie Marină - Unitatea Militară 02016 ” Babadag scoate la concurs, în
conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 869 / 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum
și a prevederilor M 70 din 2016 Ordin pentru aprobarea condițiilor și a metodologiei privind chemarea/
rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist,
farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării
Naționale - ordin publicat în Monitorul oficial al României, partea I, Nr 421/ 3.VI.2016, următorul post:
- un post de șef cabinet medical, specialitatea stomatologie, în cadrul cabinetului de medicină
dentară al Batalionului 307 Infanterie Marină - funcție de ofițer.
Menționăm că persoana care va câștiga concursul pentru postul vacant va fi chemată în activitate cu
grad de ofițer și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din
aceasta, în conformitate cu prevederile Legii 80/1994 și a Ordinului ministrului apărării naționale M 30/ 2012.
Concursul constă în trei etape:
1. verificarea dosarelor în vederea constatării îndeplinirii condițiilor de participare la preselecție;
2. preselecția în vederea chemării în activitateconstă în: proba de evaluare psihologică susținută
în cadrul Centrului de investigații socio - comportamentale al Ministerului Apărării Naționale,
evaluarea nivelului pregătirii fizice și examinare medicală conform baremelor pentru ofițeri din
cadrul Ministerului Apărării Naționale;
3. Concurs/ examen pentru ocuparea postului vacant, în conformitate cu prevederile Ordinului
MS nr. 869/ 2015, cu modificările şi completările ulterioare.















Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :
cerere conform anexei la M 70/ 2016;
copia certificatului de naștere;
copia actului de identitate în termen de valabilitate;
fișa de examinare medicală conform anexei 4 la Ordinul ministrului apărării M 30/ 2012;
fișa cu principalele date de stare civilă conform anexei 2b la Ordinul ministrului apărării naționale
M 105/ 2002;
certificat de cazier judiciar;
copia diplomei de medic;
copia adeverinţei/ certificatului de confirmare în gradul profesional;
copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
copia poliței de asigurare malpraxis;
copia dovezii/ înscrisului din care să rezulte că nu a fost sancționat de către colegiul de profil;
adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice și
faptul că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic;
formular de bază - date personale - document tipizat prevăzut în anexa nr 15 la Standardele naționale
de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin HG nr 585/ 2002, cu modificările și
completările ulterioare;
acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul MS nr. 869/ 2015;

Tematica de concurs de concurs este următoarea:
1. Tehnici folosite în anestezia loco- regională (1, pag. 19- 34);
2. Indicațiilșe extracției dentare (1, pag. 64- 65);
3. Contraindicații în extracția dentară (1, pag. 65- 67);
4. Extracția dentară cu separație interradiculară (1, pag. 81);
5. Accidente și complicații ale extracției dentare (1, pag. 92 - 102);
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6. Tipuri de lambouri pentru rezecția apicală (1, pag. 176 - 179);
7. Extracția alveoloplastică (1, pag. 211 - 214);
8. Principii generale de tratament în supurațiile oro-maxilo-faciale (1, pag. 245 - 247);
9. Tratamentul cariei dentare (2, pag. 169 - 182, 296 - 302, 311 - 322);
10. Formele anatomo - clinice ale pulpitelor dinților permanenți (3, pag. 68 - 93);
11. Necroza și gangrene pulpară (3, pag. 94- 102);
12. Parodontite apicale acute și cronice (3, pag. 103 - 125);
13. Obturarea canalelor radiculare (3, pag. 214 - 238);
14. Tratamentul gingivitelor și parodontopatiilor marginale (4, pag. 288 - 292, 305 - 336, 342 - 360);
15. Orientări terapeutice principale și scheme de tratament în gingivite și parodontite (4, pag. 465- 477);
16. Ocluzia dentară (5, pag. 25 - 76).
Bibliografia de concurs de concurs este următoarea:
1. Bucur Al., Navarro Vila C., Lawry J., Acero J., - Compendiu de chirurgie oro- maxilo- facială, vol. 1,
Editura QMed Publishing, București, 2009;
2. Iliescu A., Gafar M., - Cariologie și Odontoterapie restauratoare, Editura medicală, București 2006;
3. Gadar M., Iliescu A., - Endodontia clinică și practică, Ediția a II- a, Editura medicală, București 2007;
4. Dumitriu H.T., Dumitriu S., Dumitriu A.S., - Parodontologie, Editura Viața Medicală Românească,
București, 2009.
5. Forna N. (coordonator), De Baat C., Bratu D., Mercut V., Petre Al., Popșor S., Trăistaru T., Protetica
Dentară Vol. I, Editura Enciclopedică, București, 2011.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia
acestui anunţ. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se face în termen de 5 zile lucrătoare de la
data expirării ternenului de înscriere la selecție, iar afișarea rezultatelor se face în 24 ore de la expirarea
termenului de 5 zile. Contestațiile se depun în conformitate cu prevederile și la termenele prevăzute de
Ordinul MS nr. 869 / 2015.
Preselecția, constă în cele 3 probe: examinare psihologică, examinare medicală și examinare la
pregătire fizică, va avea loc în termen de 5 - 30 zile după afișarea rezultatelor cu persoanele care au fost
admise să se înscrie la concurs. Rezultatele de la cele 3 probe nu pot fi contestate.
Concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa
medicală” în conformitate cu prevederile Ordinul MS nr. 869/ 2015.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul personal - Maior Vișan Claudiu
Telefon 0240561688 mobil - 0746226043
Depunerea dosarelor se va face la sediul unităţii, în perioada 05.02.2018 până pe data de 26.02.2018,
orele 15.30.

COMANDANTUL BATALIONULUI 307 INFANTERIE MARINĂ
Locotenent-colonel
Dumitru TODOSIUC

ÎNTOCMIT
Mr. Claudiu VIȘAN
Tel. 0240561688

2 din 2

