
ADMINISTRAŢIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE  PLOIEŞTI 
SERVICIUL CABINETE MEDICALE SCOLARE 
 
Scoate la Concurs 
 
In conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/ 2015, cu completarile si 
modificarile ulterioare, urmatoarele  posturi: 
 

 Un post cu norma intreaga de medic dentist  
 Un post cu norma intreaga de medic primar in specialitatea Medicina de 

Familie/ Medicina Generala. 
 Un post cu norma intreaga de medic Medicina de Familie/ Medicina 

Generala. 
 3 posturi cu norma intreaga de medic specialist in specialitatea Medicina 

de Familie/ Medicina Generala 
 
La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica specialisti sau 
primari confirmati in specialitatile  respective.  
 
 Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele: 
 a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze; 

 b) copie xerox de pe diploma de licenta  si certificatul de specialist/primar pentru 
medici, medici dentisti 

 c) copie xerox de pe certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza 
pe anul in curs ; 

 d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile 
prevazute 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 
in domeniul sanatatii, republicata , cu modificarile ulterioare ; 

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la Anexa nr.3 la ordin  
f) cazier judiciar ; 

 g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si 
neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;  

h) chitanta de plata a taxei de concurs ; 

i) copia actului de identitate in termen de valabilitate.  

          Taxa de participare la concurs este de 150  lei.                



Copiile actelor prevazute mai sus se vor prezenta insotite de documentele 
originale sau copii legalizate. Documentele prevazute la lit. d), f) si g)  sunt 
valabile 3 luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.   

Tematica de concurs va fi afisata pe site-ul institutiei : www. asscploiesti.ro, 
sectiunea concursuri.      

Inscrierile la concurs se fac la sediul ASSC Ploiesti, P- ta Eroilor nr.1A 
Serv. Resurs Umane, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia prezentului 
anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de 
la publicarea in ziarul ,, Viata Medicala ’’.          

 Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0745018457/ 0740178780 

 



  TEMATICA  
      Concursului pentru ocuparea posturilor de medic/ medic specialist/ medic primar   

din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Scolare 
 

Medicina Generala/ Medicina de Familie   
 

1. Analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice 
2. Proba scrisa 
3. Proba practica 

 
I. PROBA SCRISA 

 
1. Definiția și funcțiile MF. 
2. Cabinetul și echipa de lucru a MF. 
3. Activitatea preventivă în MF. 
4. Probleme medicale ale omului sănătos. 
5. Etapele de dezvoltare a ființei umane. 
6. Atribuțiile personalului medical din cabinetele medicale școlare. 
7. Promovarea sănătății în MF. 
8. Diagnosticul stării de sănătate. 
9. Trecerea de la starea de sănătate la starea de boală. 
10. Particularitățile consultației în MF. 
11. Particularitățile diagnosticului în MF. 
12. Particularitățile tratamentului în MF. 
13. Supravegherea tratamentului în MF. 
14. Dificultăți de diagnostic în MF. 
15. Sinteza diagnostica și terapeutica în MF. 
16. Categorii de personal implicate în asigurarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor. 
17. Etapele examinărilor medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate ale 
preșcolarilorși elevilor din școli și alte instituții de învățământ . 
18. Posibilitățile și limitele MF. 
19. Evaluarea stării de sănătate a unei colectivități. 
20. Atitudinea medicului de familie în fața unor simptome comune. (astenia, amețeala, 
adenopatia, dispneea, durerea toracică, palpitații, dureri abdominale, tremurăturile, 
hemoragiile genitale). 
21. Afecțiunile respiratorii la adult și copil (IACRS la copil, traheobronșita, bronhopatia 
cronică obstructivă, pneumoniile, astmul bronșic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza 
pulmonară). 
22. Afecțiunile cardiovasculare la adult și copil (cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, 
hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, tulburările de ritm cardiac, endocarditele, 
insuficiența cardiacă, tromboflebitele). 
23. Afecțiunile digestive la adult și copil (gastritele acute și cronice, ulcerul gastrointestinal, 
esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute și cronice, cirozele, colecistitele acute și 
cronice, litiaza biliară). 
24. Afecțiunile renale la adult și copil (infecțiile căilor urinare, glomerulonefritele acute și 
cronice, sindromul nefrotic, litiaza renală, insuficiența renală acută și cronică). 
25. Afecțiunile reumatice la adult și copil (artrozele, lumbago, lombosciatica, reumatismul 



poliarticular acut, poliartrita reumatoidă, spondilitele, lupus eritematos sistemic). 
26. Afecțiunile metabolice la adult și copil (diabet zaharat, obezitate, dislipidemiile, 
hiperuricemii și guta). 
27. Afecțiunile hematologice la adult și copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, 
anemia feriprivă, leucemia limfoblastică, leucemia mieloidă, coagulopatiile). 
28. Afecțiunile endocrine la adult și copil (hipertiroidia, hipotiroidia, sindromul Cushing, 
spasmofilia și tetania). 
29. Afecțiunile neurologice la adult și copil (cefaleea, nevralgia de trigemen, ateroscleroza 
cerebrală, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, 
polinevritele, boala Parkinson). 
30. Afecțiunile psihice la adult și copil (deficiența mintală, tulburările de personalitate și 
psihopatiile, depresia , nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involuție. 
31. Afecțiuni dermatologice la adult și copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, 
micozele, parazitozele cutanate și dermatitele infecțioase). 
32. Afecțiunile ORL la adult și copil (anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele). 
33. Afecțiuni oftalmologice (ochiul roșu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului). 
34. Dezvoltarea psihică și somatică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil. 
35. Boli infecțioase la adult și copil (rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, 
scarlatina, mononucleoza infecțioasă, tusea convulsivă, hepatitele virale, toxiinfecțiile 
alimentare, boala diareică acută, bolile infecțioase cu transmitere sexuală). 

 

 

 

                                                 II . PROBA PRACTICĂ 

1. Acordarea primului ajutor prespitalicesc în principalele urgențe medico- chirurgicale. 
2. Tehnica screening-ului în MF. 
3. Strategia investigațiilor paraclinice în MF. 
4. Interpretarea pricipalelor investigații de laborator. 
5. Interpretarea principalelor investigații funcționale. 
6. Bilanțul unui politraumatizat. 
7. Corelația indicilor de greutate și înalțime.. 
8. Alcătuirea unui regim alimentar pentru un om sănătos. 
9. Alcătuirea unui regim alimentar pentru un om bolnav. 
10. Întocmirea unor acte medicale în Medicina școlară. 
11. Interpretarea principalilor indicatori demografici și de morbiditate. 
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TEMATICA  
      Concursului pentru ocuparea postului de medic dentist  

din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Scolare 
 

1. Analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice 
2. Proba scrisa 
3. Proba practica/clinica 

 
 
     Proba scrisa: 
 

1. Substanțe anestezice utilizate în anestezia locală  
2. Tehnici folosite în anestezia loco-regională 
3. Indicațiile extracției dentare  
4. Contraindicații în extracția dentară  
5. Accidente și complicații ale extracției dentare 
6. Tulburări asociate erupției  și / sau incluziei molarului de minte inferior  
7. Principii generale de tratament în supurațiile oro-maxilo-faciale  
8. Rolul factorilor funcționali în formarea aparatului dento-maxilar  
9. Anodonția  
10. Dinții supranumerari  
11. Incluzia dentară  
12. Reincluzia dentară  
13. Ectopia dentară  
14. Diastema  
15. Tratamentul cariei dentare  
16. Etiopatogenia cariei dentare  
17. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dinților permanenți 
18. Necroza și gangrena pulpară  
19. Parodontite apicale acute și cronice  
20. Tratamentul necrozei și gangrenei pulpare  
21. Tratamentul parodontitelor apicale acute și cronice  
22. Morfologia parodonțiului marginal  
23. Etiopatogenia parodontopatiilor marginale cronice  
24. Diagnosticul îmbolnăvirilor gingivo-parodontale  
25. Forme clinice și simptomatologie în gingivite și parodontite marginale  
26. Evoluție, prognostic și complicații ale parodontopatiilor  
27. Tratamentul gingivitelor și parodontopatiilor marginale 
28. Orientări terapeutice principale și scheme de tratament în gingivite și parodontite  
29. Ocluzia dentară  
30. Restaurări unidentare intracoronare  
31. Restaurări extracoronare  
32. Elemente structurale ale punților dentare  
33. Particularitățile morfologice și de structură ale dinților temporari  
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34. Caria la dinții temporari: forme clinice și diagnostic, patologia pulpară și metode de 
tratament în inflamația pulpara 

35. Atributiile personalului medical din cabinetele medicale scolare 
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