ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE
SERVICIUL SM, SU, RESURSE UMANE, REGISTRATURA

ANUNT
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare cu sediul in Ploiesti, str.Gh .Gr . Cantacuzino,
nr.46 , organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post de executie vacant din cadrul
Serviciului Cabinete Medicale Scolare Stomatologie:

-

MEDIC DENTIST – 1 POST

Condiții de participare:
- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniul medicină dentară sau
diplomă de medic dentist;
- vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an;
- aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor;
- condiții generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizată
Conditii specifice:
- abilități de comunicare;
- calități personale în raport cu funcția:disciplinat, punctual, receptiv față de cunoștințele
specific muncii, cu simț de răspundere;
- certificare ca membru al Colegiului Medicilor Dentiști Prahova
Bibliografia
- Legea nr.477/2004 – Codul de conduita pentru personalul contractual din autoritatile si
institutiile publice ;
-OMS nr.1668/2011 (actualizat) – pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii
de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare
autorizate/acreditate
- OMS nr. 653/2001 (actualizat) – privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si
studentilor
- Ordinul nr. 261/2007 (actualizat) pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
- Regulamentul intern al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare - cap. XVI –
Cabinete medicale scolare MG si stomatology, aprobat prin Decizia nr. 1350/2014
- Al. Bucur, C. Navarro Vila, J. Lowry, J. Acero — Compendiu de chirurgie oroma ilofacială, vol. 1 i 2, ditura Med Publishing, ucure ti, 2009.
- Rodica Luca - Metode locale de prevenire a cariei în an uri i fosete - d. Cerma,
ucure ti, 1997.
, D. Stanciu — rtodon ie i ortopedie dento-facială, ditura medicală,
ucure ti, 2003.
- A. Iliescu, M. Gafar - Cariologie si odontoterapie restauratoare, ditura Medicală,
ucure ti, 2001.
., Florescu A. – dontoterapie restauratoare i conservativă, Ed. Printech,
2013.
- M. Gafar, A. Iliescu — ndodon ie clinică i practică, di ia a -a, ditura Medicală,
ucure ti, 2001
- H.T. Dumitriu, Silvia Dumitriu, Anca Dumitriu — Parodontologie, ditura ia a
Medicală om nească, ucure ti, 2009
- N. Forna (coordonator), C.De Baat, D. Bratu, V. Mercut, Al. Petre, S. Popsor, T.
Traistaru, Protetica Dentara Vol. I, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011
, Protetica Dentara Vol. II,
Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011.

i colab. – estaurarea edenta iei par iale prin protezare
fi ă, Ed. Printech, 2013.
– Tratamentul edenta iei totale clinică ii tehnică)
Concursul se va desfasura la sediul din strada Postei, nr.6,dupa cum urmeaza :
 inscrierile se fac in perioada 22.08.2016 – 02.09.2016 orele 8.00- 14.00
 proba scrisa va avea loc in data de 19.09.2016 ora 9.00
 interviul va avea loc in data de 21.09.2016 ora 9.00
Dosarele de concurs se depun la registratura institutiei din str. Postei, nr.6 si trebuie sa contina
urmatoarele documente :
 formular de inscriere (pus la dispozitie de institutie) ;
 copie act identitate ;
 copii diplome de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, dupa caz;
 certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentiști Prahova;
 aviz libera practica eliberat de Colegiul Medicilor;
 copie carnet de munca si/sau adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor,
dupa caz;
 cazier judiciar;
 adeverinta care sa ateste starea de sanatate;
 CV
 copie certificat casatorie, dupa caz.
Copiile solicitate vor fi insotite de originale pentru certificare a conformitatii.
Relatii suplimentare se pot obtine la compartiment Resurse Umane - tel. 0244/511137 tasta 6.

afisat astazi,
22.08.2016

