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UNITATEA MILITARĂ 01261 PITEȘTI, 

DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, 

scoate 

la CONCURS 

         următorul post vacant: 

         - medic specialist la cabinetul medicină dentară, funcţie militară. 
I. CONDIŢIILE GENERALE pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în 

activitate, în corpul ofiţerilor sunt cele prevăzute de art., alin. (1), din Anexa 1 la Ordinul ministrului 

apărării naţionale nr. M 70/25.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 421/2016.  

Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1, alin. (1), lit. a), c), e), - g), i) şi j) se declară pe proprie 

răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la selecţie. 

II. CONDIŢIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA SELECŢIE:  

     Candidaţii care îndeplinesc condiţiile generale pot participa la selecţia organizată în scopul 

chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor, dacă îndeplinesc şi următoarele condiţii specifice:  

       a) sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior medical acreditată în 

domeniul medicină dentară;  

       b) deţin certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit 

reglementărilor în vigoare;  

       c) sunt confirmaţi ca medic specialist în specialitatea medicală medicină dentară şi nu au fost 

sancţionaţi şi nu se află sub efectul vreunei sancţiuni dintre cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

       d) deţin gradul cel mult egal cu cel al funcţiei vacante, respectiv maior; 

       e) respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare; 

       f) respectă principiul potrivit căruia ofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile art. 36 alin.1 lit.e), g) şi 

k) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot 

încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, cu 

excepţia situaţiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel; 

        g) deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li 

se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin.3 şi, respectiv ale art. 75 alin2 şi 4 

din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 

         Postul este prevăzut cu nivel de acces la informaţii clasificate fiind necesar acordul scris al persoanei 

care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii 

clasificate, în situaţia în care va fi declarată admis ” .  

       III. PROCEDURA DE CONCURS PRESUPUNE PARCURGEREA URMĂTOARELOR 

ETAPE:  

       1. Înscrierea la concurs se realizează la sediul Unităţii Militare 01261 Piteşti, str. Nicolae Dobrin nr. 

2-4, judeţul Argeş, în termen de 15 zile calendaristice de la afişarea acestui anunţ la sediul unităţii.  

Candidaţii vor depune la sediul Unităţii Militare 01261 Piteşti dosarul de înscriere la concurs care va 

cuprinde următoarele documente:  

       a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 01261 Piteşti - document 

tipizat;  

       b) copia certificatului de naştere;  

       c) copia cărţii de identitate;  

       d) fişa de examinare medicală - document tipizat;  

       e) fişa cu principalele date de stare civilă - document tipizat;  

       f) certificatul de cazier judiciar;  

       g) diploma de medic dentist, în copie;  

       h) copia certificatului/adeverinţei de confirmare în gradul profesional, conform cerinţelor postului;  

       i) copia certificatului de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, avizat pe anul în 

curs;  

       j) copie după poliţa de asigurare malpraxis;  
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       k) dovada/înscrisul din care rezultă că nu a fost sancţionat de către colegiul de profil;  

       l) adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să rezulte antecedentele medicale patologice şi 

faptul că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic;  

       m) formular de bază - date personale - document tipizat; 

       n) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 869/2015;  

       o) livretul militar (în copie) sau adeverinţă eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care 

atestă calitatea dec rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare; 

       p) declaraţie pe propria răspundere - document tipizat;  

       r) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, 

în condiţiile în care este declarată „ admis ” la concurs; 

       s) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor; 

        ş) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind înregistrarea audiovideo a probei 

eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice; 

       j) candidaţii femei declară în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care, pe parcursul 

susţinerii probelor de selecţie, se află în stare de graviditate/maternitate. 

       NOTĂ: * Documentele tipizate se pun la dispoziţia candidaţilor de către U.M. 01261 Piteşti, se 

completează de către aceştia, cu excepţia Fişei de examinare medicală, şi se depun la dosar în termenul 

legal.  

                 ** Pentru certificarea copiilor se vor prezenta şi documentele în original, după care acestea vor 

fi restituite posesorilor. Toate documentele necesare înscrierii la concurs vor fi depuse într-un dosar de 

plastic cu şină şi vor fi evidenţiate într-un inventar aflat în partea finală a documentelor depuse.  

       2. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie constă în analizarea dosarelor 

din punctul de vedere al conformităţii şi al corectitudinii documentelor depuse la dosar, precum şi din 

punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor pentru participarea la concurs prevăzute de metodologia anexă 

nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70 din 25.05.2016 şi de dispoziţiile art.6 din anexa nr. 

1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, de către o comisie a U.M. 01261 Piteşti, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la selecţie. În acest timp, candidaţii care până la data 

expirării termenului de înscriere au avut dosarele incomplete, cu documente neconforme şi formulare 

incorect completate, le pot completa. Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la 

preselecţie se vor afişa la sediul U.M. 01261 Piteşti, în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de 5 

zile lucrătoare prevăzut mai sus.  

       Dosarele incomplete, cu documente neconforme şi formulare incorect completate, precum şi dosarele 

candidaţilor care nu întrunesc punctajul minim necesar participării la concurs, prevăzut în anexa nr. 3 la 

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, se resping.  

       Contestarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie şi soluţionarea 

contestaţiilor se realizează în termenele şi condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (6) din anexa nr. 1 la Ordinul 

ministrului sănătăţii nr. 869/2015.  

       Afişarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la preselecţie se afişează la sediul 

Unităţii Militare 01261 Piteşti în cel mult 24 ore de la expirarea termenului pentru verificarea îndeplinirii 

condiţiilor de participare la preselecţie. Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de 2 

zile lucrătoare, din momentul afişării, comandantului Unităţii Militare 01261 Piteşti. Soluţionarea 

contestaţiilor – în termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei. 

       3. Preselecţia constă în parcurgerea unor probe eliminatorii de aptitudini, respectiv evaluarea 

psiho1ogică, evaluarea nivelului pregătirii fizice şi examinarea medicală. Probele de aptitudini se 

desfăşoară în ordinea prevăzută mai sus, iar la fiecare probă participă numai candidaţii care au fost 

declaraţi ,,admis ” la proba anterioară.  
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       La examinarea psihologică participă numai candidaţii declaraţi „admis ” în urma verificării 

dosarelor de înscriere.  

       Probele eliminatorii de aptitudini şi concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de 

zile de la publicare şi se vor desfăşura în următoarea ordine:  

       a) evaluarea psihologică (la Centrul de Investigaţii Socio-comportamentale – Bucureşti);  

       b) evaluarea nivelului pregătirii fizice (la U.M. 02490 Bucureşti);  

       c) examinarea medicală (la Spitalul Militar de Urgenţă „Ion Jianu ” Piteşti).  

       La probele de aptitudini participă obligatoriu toţi candidaţii în acelaşi timp. 

       La fiecare probă eliminatorie participă numai candidaţii care au fost declaraţi „ admis ” la proba 

anterioară.  

       Candidaţii declaraţi „apt ” şi „admis ” în urma desfăşurării tuturor probelor de aptitudini pot participa 

la concursul pentru ocuparea postului vacant, care constă în parcurgerea probelor  menţionate la pct. 4.  

       4. Concursul/ examenul se susţine în faţa unei comisii de examen constituite în conformitate cu art. 

20 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 din 9 iulie 2015, în maximum 30 de zile lucrătoare de la 

publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. Concursul / 

examenul cuprinde:  

       a) analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice; 

       a) probă scrisă; 

       b) o probă practică sau clinică (conform deciziei comisie de concurs). 

       Modalitatea de punctare a probelor şi catalogul definitiv este cea prevăzută în Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 869 din 9 iulie 2015. 

        Clasamentul candidaţilor şi obţinerea postului respectiv se fac strict în ordinea descrescătoare a 

punctajului realizat. 

       Concursul se validează de către comandantul U.M. 01261 Piteşti, iar rezultatul se afişează la avizierul 

unităţii.  

       Contestaţiile privind modul de validare a concursului se adresează, în termen de 5 zile de la afişarea 

rezultatelor finale. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de 15 zile de la 

depunerea acestora. 

       5. Efectuarea verificărilor în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate – după 

validarea concursului şi expirarea termenului de depunere a contestaţiilor se vor iniţia demersurile 

necesare în vederea autorizării accesului informaţii clasificate a candidatului declarat câştigător.  

Tematica de concurs:  

1. Legea nr. 80/11.07.1995, privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 446/30.11.2006, privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-30/21.03.2012, pentru aprobare instrucţiunilor 

privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 05.04.2012, cu modificările şi 

completările ulterioare,; 

4. Contractul individual de muncă. Timpul de muncă şi timpul de odihnă (Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 

5. Etiopatogenia cariei dentare. 

6. Caria dentară la adulţi. 

7. Prepararea cavităţilor în tratamentul cariei simple. 

8. Tratamentul plăgii dentinare. 

9. Deschiderea accidentare a camerei pulpare. 

10. Obturaţiile coronare 

11. Pulpitele acute şi cronice.  

12. Tratamentul pulpitelor. 

13. Gangrena pulpară. 
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14. Parondontite apicale acute şi cronice. 

15. Obturaţia de canal. 

16. Parodontopatiile marginale cronice. 

17. Tratamentul parodontopatiile marginale cronice. 

18. Stomatitele micotice. 

19. Edentaţia parţială. 

20. Elementele componente ale punţilor dentare. 

21. Principii generale în tratamentul edentaţiei parţiale prin punţi dentare. 

22. Fazele clinice ale restaurării edentaţiei parţiale prin punţi dentare. 

23. Examenul clinic ale dentatului parţial. 

24. Tipuri de amprente funcţionale utilizate în edentaţiile de clasa I şi II. 

25. Determinarea rapoartelor intermaxilare în edentaţia parţială. 

26. Ocluzia funcţională: principii. 

27. Condiţii elementare de echilibru ale protezei totale. 

28. Amprentarea câmpului protetic edentat total. 

29. Determinarea relaţiei intermaxilare la edentatul total. 

30. Proba machetelor protezelor totale. 

31. Aplicarea protezelor totale în cavitatea bucală şi indicaţii de folosire. 

32. Anestezia loco-regională în stomatologie-substanţe, metode, accidente şi complicaţii. 

33. Extracţia dentară. Indicaţii şi contraindicaţii. Pregătire preextracţională. Principii generale de 

tehnică a extracţiei, vindecarea plăgii postextracţionale, accidentele şi complicaţiile extracţiei dentare.  

34. Metode chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic-drenaj aplical intermaxilar, chiuretaj 

periapical, rezecţie apicală, amputaţie radiculară. 

35. Tulburările erupţiei dentare-accidente şi complicaţii. 

36. Leziuni traumatice dento-maxilo-faciale. Plăgile părţilor moi ale feţei şi cavităţii bucale. Leziuni 

traumatice ale dinţilor şi parodonţiului. 

37. Fracturile de mandibulă, ale etajului mijlociu al feţei. 

38. Infecţiile părţilor moi perimaxilare. 

39. Infecţiile oaselor maxilare. Necroza maxilarelor. 

40. Afecţiuni de origine dentară ale sinusului dentar. 

41. Chisturile de maxilar. 

42. Tumorile odontogene ale maxilarelor. 

43. Pseudotumorile de granulaţie ale maxilarelor. 

44. Forme de debut ale cancerului bucal. 

45. Tumori maligne ale părţilor moi buco-faciale şi ale oaselor maxilare. Diagnostic pozitiv şi 

diferenţial. Forme clinice. 

46. Litiaza salivară. 

47. Inflamaţiile glandelor salivare. Sialozele. 

48. Bolile articulaţiei temporo-mandibulare. 

49. Caria şi complicaţiile ei la dinţii temporari. 

50. Caria şi complicaţiile ei la dinţii permanenţi în perioada de creştere. 

Informaţii suplimentare privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, 

conţinutul dosarului de înscriere, locul, data şi ora desfăşurării probelor eliminatorii de aptitudini, 

baremele de promovare a acestora, tematica, precum şi data concursului se pot obţine la sediul U.M.01261 

Pitești, Str. Nicolae Dobrin, nr. 2-4, Loc. Pitești, judeţul Argeș şi pe site-ul forter.ro.  

Persoană de contact: Popescu Bogdan, tel. 0248 213 000, interior 135/109. 


