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Poziția în statul de 

funcții 

6 

Funcție Şef de lucrări 

Disciplinele din 
planul de învățământ 

Cariologie și odontoterapie restauratoare (Odontoterapie, Odontoterapie I, Odontoterapie II, 
Odontoterapie restauratoare) 

Domeniu stiintific Medicină dentară 

Descriere post Șef de lucrări, poziția 6, Cariologie și odontoterapie restauratoare (Odontoterapie, Odontoterapie I, 
Odontoterapie II, Odontoterapie restauratoare) 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse 
in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii 
pentru disciplinele din an indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea 

activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica. 

Salariul minim de 

incadrare 

4393 lei 

Tematica probelor de 
concurs 

Tematica de concurs Concurs pentru ocuparea postului de Șef Lucrări Poz. 6 Noiembrie 2019-Februarie 
2020 Odontoterapie I – Curs 1. Obiectul şi orientarea terapiei odontale.Caria dentară: generalităţi, 
clasificare. 2. Corelaţii epidemiologice în maladia carioasă. 3.Consideraţii asupra etiologiei cariei dentare. 
Indicatori şi factori de risc ai bolii carioase. 4. Rezistenţa ţesuturilor dure dentare la atacul cariogen. 5. 
Rolul lichidului bucal în cariogeneză. 6. Rolul biofilmului bacterian în declanşarea bolii carioase. Factorii 
de la nivelul plăcii bacteriene de care depinde atacul cariogen. 7. Factori de risc externi în legătură cu 
alimentaţia. 8. Mecanisme biochimice implicate în patogenia bolii carioase Rolul fluorului în fenomenele 
de de- şi remineralizare ale leziunilor carioase 9. Corelaţii morfo-clinice în caria de smalţ, dentină, 
cement. 10. Reacţia organului pulpo-dentinar în diferite forme de leziuni carioase. Odontoterapie – Curs ( 
Tehnică dentară) 1. Caria dentarǎ – definiţie, generalitǎţi, epidemiologie. 2. Concepţia etiopatogenicǎ 
modernǎ. 3. Particularitǎţile cariei de smalţ, dentinǎ, cement. Leziuni odontale carioase şi necarioase. 

Clasificare şi terminologie. Recidiva de carie. Complicaţiile cariei dentare. 4. Diagnosticul bolii carioase şi 
al leziunilor odontale, stabilirea riscului cariogen. 5. Orientarea modernǎ a terapiei bolii carioase. Principii 
generale de tratament. Etapele tratamentului restaurator al cariei dentare. 6. Opţiuni terapeutice în cazul 
leziunilor carioase în funcţie de riscul cariogen, localizarea şi amplitudine leziunii şi dotarea tehnico-
materială (terapia restaurativă cu materiale plastice versus terapia prin mijloace protetice). Bibliografie 
1.CARIA DENTARĂ. Protocoale şi tehnici. Ed.Apollonia, Iaşi,1999- Andrian Sorin, Lăcătuşu Ştefan 
2.TRATAMENTUL MINIM INVAZIV AL CARIEI DENTARE.Sorin Andrian. Editura Princeps Edit. Iasi,2002. 
3.RESTAURARI FIZIONOMICE CU MATERIALE PLASTICE IN CARIOLOGIE" . Andrian Sorin, Casa de Editura 
Panteon lasi. 2000 4.ELEMENTE DE CARIOLOGIE". Ghiorghe Angela, PIM, 2008 . 5.CARIA DENTARA- 
ELEMENTE DE ETIOPATOGENIE, Iovan Gianina. Edit.UMF Iasi, 2011 6.ESSENTIALS OF DENTAL CARIES. 
Edwina A. M. Kidd. 3rd Ed. 2005.Oxford University Press 7.RESTORATIVE DENTISTRY. A. Damien 
Walmsley, Trevor F.Walsh, F. J.Trevor Burke, Adrian C. C. Shortall, Richard Hayes-Hall, Iain A. Pretty 
Second edition 2007 Harcourt Publishers Limited 2002 Elsevier Limited 2007 8.DIAGNOSIS AND 
MANAGEMENT OF PATIENTS WITH HIGH CARIES ACTIVITY. Iovan Gianina.Edit.Apollonia Iasi, 2002 
http://www.umfiasi.ro/Facultati/FACULTATEA%20DE%20MEDICINA%20DENTARA/Cursuri/CARIOLOGIE_I 

(MD3)  

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs public, 
organizat de Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 
457/2011, Ordinul nr.6129/2016 şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 Sef lucrari (1) Concursul 
pentru ocuparea postului de Sef lucrari constă în: A. Analiza dosarului candidatului (conform art.13): 
50%; B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare (depusă la dosar, conform 
art.13): 10%; C.Prelegere publică: 40%; Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare probă 



componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba Analiza dosarului candidatului este 
eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii  

Lista documente Art. 13 (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic candidatul întocmeşte un 
dosar. Documentele dosarului de concurs trebuie prezentate ordonat, numerotate, așezate în ordinea în 
care apar în opis-ul dosarului de concurs și semnate pe fiecare pagină de către candidat, sub sancțiunea 
eliminării din concurs. La finalul dosarului, candidatul va menționa olograf numărul de file conținut la 
dosar. (2) Dosarul conţine următoarele documente: a) opis-ul dosarului de concurs cu indicarea paginilor 
corespunzătoare fiecărui document din dosar (în format tipărit) (anexa 1); b) chitanța care atestă 
achitarea taxei de concurs; c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, în care acesta 
menționează în mod expres postul didactic și poziția din statul de funcții pentru care candidează (în 
format tipărit) - anexa 2; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor 
prezentate în dosar (în format tipărit) - anexa 3; e) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în 
care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul 
câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate - anexa 4; f) copia cărţii de identitate 
sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de 
identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; g) în cazul în care 
candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de 
căsătorie sau dovada schimbării numelui; h) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia 
legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este eliberată în 
România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia. În situația în care candidatul nu prezintă 
copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de către un secretar desemnat de către 
facultate/rectorat, după verificarea originalului diplomei candidatului, înainte de depunerea dosarului la 
Registratura universității. i) în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atestă deţinerea 
titlurilor medicale respective. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, 
atestarea conformității se face de către un secretar desemnat de către facultate/rectorat, după 
verificarea originalului diplomei candidatului, înainte de depunerea dosarului la Registratura universității; 
j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenţă, master - copii 
simple; k) pentru postul de profesor universitar, copie legalizată după atestatul de abilitare. În situația în 
care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se face de către un 
secretar desemnat de către facultate/rectorat, după verificarea originalului diplomei candidatului, înainte 
de depunerea dosarului la Registratura universității; l) curriculum vitae tip Europass al candidatului în 
format tipărit şi în format electronic; m) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, 
atât din punct de vedere didactic, cât şi din cel al cercetării științifice; propunerea este redactată de 
candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi reprezintă unul din criteriile de departajare a candidaţilor; n) 
”Standardele minimale necesare și obligatorii pentru participare la concurs”, în format tipărit și electronic. 
Forma tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei cu 
standardele minimale se face prin notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre 
activităţile menţionate, cu link-uri către adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către 
dosarul electronic depus de candidat, în care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi 
ştiinţifice sau de formare profesională. Formatul acestei fişe este prevăzut în metodologia proprie de 
concurs a universităţii şi este standardizată - anexa 5; o) copii după documentele necesare dovedirii 
condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la concurs în format tipărit și electronic; p) 
„Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”, în format tipărit şi electronic; forma 
tipărită va fi completată şi semnată de către candidat pe fiecare pagină. Completarea fişei se face prin 
notarea de către candidat a dovezilor ce atestă fiecare dintre activităţile menţionate, cu link-uri către 
adresa de web a publicației în care a apărut articolul sau către dosarul electronic depus de candidat, în 
care există copii scanate ale dovezilor de participare la activităţi ştiinţifice sau de formare profesională. 
Formatul acestei fişe este prevăzut în metodologia proprie de concurs a universităţii şi este standardizată 
- anexa 6; r) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format tipărit şi electronic, 
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; pentru 
fiecare din cele 10 documente menţionate mai sus va trebui să existe ataşat şi link-ul prin care să fie 
atestată publicarea, precum şi o dovadă care să indice apartenenţa publicaţiei la sistemul ISI sau o bază 
internaţională de date (BDI) pentru anul în care a fost publicată lucrarea; cele 10 documente menţionate 
mai sus vor fi şi tipărite şi depuse în dosar, iar candidatul va trebui să semneze pe fiecare din filele 
documentelor tipărite; s) rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională al tezei de 
doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; t) pentru posturile de conferenţiar universitar lista 
cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din 
străinătate, din afara instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au 
acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. Pentru 
posturile de profesor universitar lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din 
domeniul respectiv, din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la 
calităţile profesionale ale candidatului; u) adeverință eliberată de Universitate, care să ateste funcțiile 
didactice ocupate de către candidat de la începutul carierei didactice până la data înscrierii la concurs; v) 
dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista 
completă de lucrări ale candidatului în domeniul postului pentru care candidează (medicina, medicină 
dentară, farmacie sau alte domenii, în conformitate cu postul scos la concurs), structurată conform 
art.15, precum și toate dovezile care atestă activitatea de cercetare ştiinţifică şi profesională (în variantă 
PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat în Indicatorii de evaluare utilizaţi pentru ocuparea 



posturilor didactice. (3) Dosarul și lucrările candidatului vor fi depuse atât în format tipărit cât și în 
format electronic. (4) Dacă un candidat dorește să se înscrie la concurs pe mai multe posturi/poziții din 
statul de funcții scoase la concurs, pentru fiecare post/poziție la care se înscrie trebuie să depună un 
dosar de înscriere (în care precizează postul didactic și poziția din statul de funcții pentru care 

candidează) și să achite taxele aferente pentru fiecare înscriere. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 

U.M.F. GRIGORE T.POPA; IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 

Comisie Șef de lucrări, poziția 6, Cariologie și odontoterapie restauratoare : Presedinte: Prof.dr.Sorin Andrian 
Membri: Prof.dr.Gianina Iovan Conf.dr.Ghiorghe Angela Conf.dr.Simona Stoleriu SL dr.Galina Pancu 

Membri supleanti: SL dr.Ionut Luchian SL dr.Liliana Pasarin Secretar: Asist.dr.Irina Nica 

 


