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 TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE  
CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA – MD V 
1. Traumatologie oro-maxilo-faciala 
• Plăgile oro-maxilo-faciale 
• Consideraţii generale privind plăgile oro-maxilo-faciale  
• Fracturile mandibulei 
• Etiopatogenie 
• Biomencanica 
• Clasificarea fracturilor de mandibula 
• Aspecte clinice ale fracturilor de mandibulă. Semne clinice comune fracturilor de mandibulă 
• Semne clinice specifice diferitelor localizări ale fracturilor de mandibulă 
• Tipuri particulare de fracturi de mandibulă 
• Diagnosticul fracturilor de mandibulă. Investigatii radiologice 
• Evolutia fracturilor de mandibulă 
• Complicaţiile fracturilor de mandibulă 
• Tratamentul fracturilor de mandibulă 
• Tratamentul complicaţiilor secundare şi tardive 



2. Traumatologie oro-maxilo-faciala 
• Fracturile etajului mijlociu al feţei (fracturile masivului facial) 
• Fracturile de maxilar. Biomecanica. Etiopatogenie. Clasificare. Diagnostic. 
• Fracturile de maxilar. Evoluţie şi complicaţii. 
• Tratamentul fracturilor de maxilar 
3.Traumatologie oro-maxilo-faciala 
• Fracturile complexului zigomatic (fracturile de malar). 
• Diagnosticul fracturilor complexului zigomatic 
• Tratamentul fracturilor de malar 
• Tratamentul fracturilor de podea de orbită 
• Traumatisme dento-alveolare. Clasificare. Tratament. 
4.Infectii oro-maxilo-faciale  
• Etiologie. 
• Forme anatomopatologice 
• Principii generale de tratament in supuraţiile oro-maxilo-faciale 
• Clasificarea infecţiilor  oro-maxilo-faciale 
• Infectii periosoase 
5. Infectii oro-maxilo-faciale 
• Infectiile spatiilor fasciale maxilare primare 
• Infecţiile spaţiilor fasciale primare mandibulare 
• Infecţiile spaţiilor fasciale secundare 
• Infecţiile spaţiilor fasciale cu localizări particulare 
6. Infectii oro-maxilo-faciale 
• Supuratii difuze 
• Fasciite necrozante 
• Complicaţiile infecţiilor oro-maxilo-faciale 
• Limfadenitele cervico-faciale nespecifice 
• Infecţiile nespecifice ale oaselor maxilare 
• Infecţii specifice 
7. Chisturi si tumori benigne ale partilor moi si osoase 
Chisturile maxilarelor 
• Clasificare 
• Chisturi de dezvoltare 
• Keratochistul 
• Chistul dentiger 
• Chistul de eruptie 
• Chistul parodontal lateral 
• Chistul gingival 
• Chistul odontogen calcificat 
• Chistul odontogen glandular 
• Chisturi neodontogene 
• Chisturi inflamatorii 
• Pseudochisturi 
Tumori maxilare odontogene       
• Tumori ale epiteliului odontogen. Ameloblastomul 
• Tumori mixte odontogene. Fibromul ameloblastic 
• Odontomul 
• Fibro-odontomul ameloblastic 
• Odonto-ameloblastomul 
• Tumora odontogena adenomatoida 
• Tumori ale ectomezenchimului odontogen. Fibromul odontogen 
• Mixomul odontogen 
• Cementoblastomul 
8. Chisturi si tumori benigne ale partilor moi si osoase 
Tumori nespecifice       
Tumori benigne ale maxilarelor  
• Osteomul 
• Osteoblastomul 
• Displazia osoasa 
• Fibromul osifiant 
• Condromul. Osteocondromul 
• Torusuri 
• Tumora centrala cu celule gigante 
• Tumora bruna din hiperparatiroidism 
• Cherubismul 
• Histiocitoza cu celule Langerhans 
• Boala Paget. 
• Displazia fibroasa 
• Malformatii vasculare cu interesare osoasa     
Tumori benigne parti moi 



• Clasificare 
• Hiperplazii reactive şi inflamatorii           
• Tumori benigne epiteliale. Papilomul 
• Tumori benigne cu origine la nivelul glandelor salivare mici 
• Leziuni pigmentare ale mucoasei şi tegumentului 
• Tumori ale anexelor pielii 
• Tumori benigne mezenchimale 
• Tumori vasculare si limfatice 
9. Tumori maligne ale tesuturilor moi  
• Factori de risc 
• Leziuni cu risc de malignizare 
• Forme anatomoclinice 
• Topografia ganglionilor cervicali in context oncologic. Tipuri de evidari ganglionare. 
• Investigatii paraclinice 
• Clasificarea TNM şi stadializarea tumorilor maligne oro-maxilo-faciale    
• Tumorile maligne ale buzelor 
• Tumorile maligne ale porţiunii orale a limbii şi ale planşeului bucal 
• Tumorile maligne ale mucoasei jugale 
• Tumorile maligne ale comisurii intermaxilare (trigonul retromolar) 
• Tumorile maligne ale mucoasei gingivale 
• Tumorile maligne ale fibromucoasei palatului dur 
• Tumorile maligne ale vălului palatin 
• Tumorile maligne ale tegumentelor cervico-faciale 
10. Tumori maligne ale maxilarelor 
• Tumorile maligne ale mandibulei 
• Tumorile maligne ale maxilarului 
• Complicaţii şi sechele ale tratamentului multimodal al tumorilor maligne oro-maxilo-faciale 
Bibliografie 
1. ALEXANDRU BUCUR, CARLOS NAVARO VILA 
„Compendiu de chirurgie orala si maxilo-faciala”,vol.I Ed. Q. Med. Publishing, 2009 
2. CORNELIU BURLIBASA 
„Chirurgie orala si maxilo-faciala, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999 
3. G.TIMOŞCA ., C.BURLIBAŞA. 
“Chirurgie Buco- Maxilo- Facială” E.D.P.,Bucuresti, 1983 
 
CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA – MD VI 
1.Patologia glandelor salivare 
• Variante anatomice şi malformaţii ale glandelor salivare 
• Plăgile glandelor salivare şi canalelor de excreţie ale acestora 
• Tulburările secreţiei salivare 
• Tulburări de cauză obstructivă ale glandelor salivare 
• Infecţiile glandelor salivare 
• Parotidomegalii sistemice 
• Alte afecţiuni ale glandelor salivare 
• Patologia tumorală a glandelor salivare 
• Tumori benigne 
• Tumori maligne 
• Diagnosticul tumorilor glandelor salivare 
• Tratamentul tumorilor glandelor salivare 
2.Patologia articulatiei temporo-mandibulare 
• Anatomia şi biomecanica articulaţiei temporomandibulare 
• Patologia extraarticulară - sindromul algodisfuncţional (SAD) 
• Patologia intraarticulară 
• Tumori articulare 
• Anchiloza temporomandibulara 
• Tratamentul chirurgical al afecţiunilor ATM 
3.Despicături labio-maxilo-palatine 
• Embriologie 
• Etiopatogenie 
• Diagnostic prenatal 
• Clasificarea depicăturilor labio-maxilo-palatine 
• Tratamentul despicăturilor labio-maxilo-palatine 
• Sechele după despicături labio-maxilo-palatine 
4.Durerea în teritoriul oro-maxilo-facial. Nevralgia de trigemen 
• Aspecte ale anatomiei căilor durerii 
• Aspecte ale fiziologiei durerii 
• Aspecte clinice şi psihologice ale durerii 
• Entităţi clinice asociate cu durere oro-maxilo-faciaIă 
• Diagnosticul nevralgiei de trigemen. 
• Diagnosticul diferential al nevralgiei de trigemen 



• Tratamentul nevralgiei de trigemen 
• Afecţiuni dureroase de cauza somatica 
• Afecţiuni dureroase de cauză psihogenă 
5. Tratamanetul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe 
• Principii generale 
• Clasificarea anomaliilor dento-maxilare 
• Protocolul standard privind etapizarea tratamentului anomaliilor dento-maxilare severe 
• Tratamentul ortodontic prechirurgical 
• Tratamentul chirurgical 
• Tehnici chirurgicale de osteotomie a mandibulei 
• Genioplastia 
• Tehnici chirurgicale de osteotomie a maxilarului 
• Complicaţiile chirurgiei ortognate 
• Tratamentul ortodontic post-chirurgical 
• Tratamentul chirurgical ortodontic pentru anomaliile in plan transversal. Compresia de maxilar  
• Elongarea dirijată in anomaliile dento-maxilare 
 
Bibliografie 
1. ALEXANDRU BUCUR, CARLOS NAVARO VILA 
„Compendiu de chirurgie orala si maxilo-faciala”,vol.I Ed. Q. Med. Publishing, 2009 
2. CORNELIU BURLIBASA 
„Chirurgie orala si maxilo-faciala, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999 
3. G.TIMOŞCA ., C.BURLIBAŞA. 
“Chirurgie Buco- Maxilo- Facială” E.D.P.,Bucuresti, 1983 
 
CHIRURGIE CRANIO-MAXILO-FACIALA – MG VI 
  
• Definiţia, importanţa, locul şi conţinutul disciplinei. 
• Relaţia dintre patologia oro-maxilo-facială şi restul organismului. 
• Limitele şi particularităţile teritoriului.  
• Examenul clinic al teritoriului. 
• Tumori benigne ale părţilor moi oro-maxilo-faciale   
• Afecţiuni inflamatorii oro-maxilo-faciale: etiologie, mecanisme patogenice,  
• simptomatologie, forme anatomo-clinice (parodontita apicală acută, infecţii nespecifice ale părţilor moi şi 
osoase; infecţii specifice: sifilis, TBC, actinomicoză). 
• Principii de diagnostic şi tratament.   
 
Traumatisme dento-maxilo-faciale:  
• plăgile părţilor moi (etiologie, forma anatomo-clinice, simptome, complicaţii, tratament de urgenţă);  
• traumatisme dentoparodontale,  
• fracturi de mandibulă, de masiv facial şi complex zigomatic   
Tumori maligne ale teritoriului OMF 
 
• Patologia glandelor salivare(disfuncţii secretorii, plăgi, fistule salivare, leziuni neinflamatorii, sialolitiaza, 
tumori). 
• Malformaţii congenitale ale  feţei şi maxilarelor (malformaţii complexe,despicături congenitale ale feţei: 
etiologie, patogenie, clasificare, clinică, principii de tratament) 
Bibliografie 
1. ALEXANDRU BUCUR, CARLOS NAVARO VILA 
„Compendiu de chirurgie orala si maxilo-faciala”,vol.I Ed. Q. Med. Publishing, 2009 
2. CORNELIU BURLIBASA 
„Chirurgie orala si maxilo-faciala, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999 
3. G.TIMOŞCA ., C.BURLIBAŞA. 
“Chirurgie Buco- Maxilo- Facială” E.D.P.,Bucuresti, 1983 
 
 
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PROBA PRACTICA 
 
CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA – MD V 
1. Traumatologie oro-maxilo-facială 
-Principii de tratament al plăgilor oro-maxilo-faciale 
-Tratamentul cicatricilor 
-Fracturile de mandibula 
-Etiopatogenie 
-Mecanisme de producere 
-Clasificarea fracturilor de mandibula 
 
2. Traumatologie oro-maxilo-facială 
-Semne clinice comune fracturilor de mandibula 
-Semne clinice specifice diferitelor localizări ale fracturilor de mandibulă 



-Tipuri particulare de fracturi de mandibulă 
-Diagnosticul fracturilor de mandibulă 
-Factori care influenteaza consolidarea osoasa 
-Complicaţiile fracturilor de mandibulă 
-Tratamentul fracturilor de mandibulă. Tratament ortopedic. Tratament chirurgical 
-Tratamentul complicaţiilor secundare şi tardive 
3. Traumatologie oro-maxilo-facială 
-Fracturile etajului mijlociu al feţei (fracturile masivului facial) 
-Fracturile de maxilar. Etiopatogenie. Clasificare. Diagnostic 
-Fracturile de maxilar. Evoluţie şi complicaţii. 
-Fracturile de maxilar. Tratamentul fracturilor de maxilar 
-Fracturile complexului zigomatic (fracturile de malar).  
-Clasificare. 
-Diagnosticul fracturilor complexului zigomatic 
-Tratamentul fracturilor de malar. 
-Tratamentul fracturilor de podea de orbită 
 
4. Traumatologie oro-maxilo-facială 
-Fracturile piramidei nazale. Clasificare. Diagnostic. Tratament 
-Traumatisme dento-alveolare. Clasificare. Tratament. 
 
5.Infecţii oro-maxilo-faciale 
-Etiologie 
-Forme anatomopatologice 
-Principii generale de tratament in supuraţiile oro-maxilo-faciale 
-Clasificarea infecţiilor  oro-maxilo-faciale 
-Infectii periosoase 
-Infectiile spatiilor fasciale primare maxilare 
-Infecţiile spaţiilor fasciale primare mandibulare 
 
6. Infecţii oro-maxilo-faciale 
-Infecţiile spaţiilor fasciale secundare 
-Infecţiile spaţiilor fasciale cu localizări particulare 
-Supuratii difuze 
 
7. Infecţii oro-maxilo-faciale 
-Fasciite necrozante 
-Complicaţiile infecţiilor oro-maxilo-faciale 
-Limfadenitele cervico-faciale nespecifice 
-Infecţiile nespecifice ale oaselor maxilare 
-Infecţii specifice 
 
8. Chisturi, tumori benigne si osteopatii ale maxilarelor 
-Clasificare 
-Chisturi de dezvoltare 
-Keratochistul 
-Chistul dentiger 
-Chistul de eruptie 
-Chisturi inflamatorii 
-Pseudochisturi 
-Tumori maxilare odontogene     
-Tumori ale epiteliului odontogen. Ameloblastomul 
-Tumori mixte odontogene. Fibromul ameloblastic 
-Tumori ale ectomezenchimului odontogen. Fibromul odontogen 
 
9. Tumori benigne si osteopatii ale maxilarelor 
-Tumori nespecifice     
-Tumori benigne ale maxilarelor  
-Osteomul 
-Osteoblastomul 
-Displazia osoasa 
-Fibromul osifiant 
-Condromul. Osteocondromul 
-Torusuri 
-Tumora centrala cu celule gigante 
-Tumora bruna din hiperparatiroidism 
-Cherubismul 
-Histiocitoza cu celule Langerhans 
-Boala Paget. 
-Displazia fibroasa 



-Malformatii vasculare cu interesare osoasa 
10.Tumori benigne parti moi 
-Clasificare 
-Hiperplazii reactive şi inflamatorii     
-Tumori benigne epiteliale. Papilomul 
-Tumori benigne cu origine la nivelul glandelor salivare mici 
-Leziuni pigmentare ale mucoasei şi tegumentului 
-Tumori ale anexelor pielii 
-Tumori benigne mezenchimale 
-Tumori vasculare si limfatice 
 
11. Tumori maligne ale tesuturilor moi   
 
-Factori de risc 
-Leziuni cu risc de malignizare 
-Forme anatomoclinice 
-Topografia ganglionilor cervicali in context oncologic. Tipuri de evidari ganglionare. 
-Investigatii paraclinice 
-Clasificarea TNM şi stadializarea tumorilor maligne oro-maxilo-faciale   
-Tumorile maligne ale buzelor 
-Tumorile maligne ale porţiunii orale a limbii şi ale planşeului bucal 
-Tumorile maligne ale mucoasei jugale 
-Tumorile maligne ale comisurii intermaxilare (trigonul retromolar) 
-Tumorile maligne ale mucoasei gingivale 
-Tumorile maligne ale fibromucoasei palatului dur 
-Tumorile maligne ale vălului palatin 
-Tumorile maligne ale tegumentelor cervico-faciale 
12. Tumori maligne ale maxilarelor 
-Tumorile maligne ale mandibulei 
-Tumorile maligne ale maxilarului 
-Complicaţii şi sechele ale tratamentului multimodal al tumorilor maligne oro-maxilo-faciale 
 
Bibliografie 
1. ALEXANDRU BUCUR, CARLOS NAVARO VILA 
„Compendiu de chirurgie orala si maxilo-faciala”,vol.I Ed. Q. Med. Publishing, 2009 
2. CORNELIU BURLIBASA 
„Chirurgie orala si maxilo-faciala, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999 
3. G.TIMOŞCA ., C.BURLIBAŞA. 
“Chirurgie Buco- Maxilo- Facială” E.D.P.,Bucuresti, 1983 
 
 
CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA – MD VI 
 
1.Patologia glandelor salivare 
• Variante anatomice şi malformaţii ale glandelor salivare 
• Plăgile glandelor salivare şi canalelor de excreţie ale acestora 
• Tulburările secreţiei salivare 
• Tulburări de cauză obstructivă ale glandelor salivare 
• Infecţiile glandelor salivare 
2.Patologia glandelor salivare  
• Patologia tumorală a glandelor salivare 
• Tumori benigne 
• Tumori maligne 
• Diagnosticul tumorilor glandelor salivare 
• Tratamentul tumorilor glandelor salivare 
3.Patologia articulatiei temporo-mandibulare 
• Anatomia şi biomecanica articulaţiei temporomandibulare 
• Patologia extraarticulară - sindromul algodisfuncţional (SAD) 
• Patologia intraarticulară 
4. Patologia articulatiei temporo-mandibulare 
• Tumori articulare 
• Anchiloza temporomandibulara 
• Tratamentul chirurgical al afecţiunilor ATM 
5 .Despicături labio-maxilo-palatine 
• Clasificarea depicăturilor labio-maxilo-palatine 
• Tratamentul despicăturilor labio-maxilo-palatine 
• Sechele după despicături labio-maxilo-palatine 
6. Durerea în teritoriul oro-maxilo-facial.  
• Nevralgia de trigemen 
• Diagnosticul nevralgiei de trigemen. 



• Diagnosticul diferential al nevralgiei de trigemen 
• Tratamentul nevralgiei de trigemen  
7. Tratamanetul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe 
• Principii generale 
• Clasificarea anomaliilor dento-maxilare 
• Protocolul standard privind etapizarea tratamentului anomaliilor dento-maxilare severe 
• Tratamentul ortodontic prechirurgical 
8. Tratamanetul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe 
• Tratamentul chirurgical 
• Tehnici chirurgicale de osteotomie a mandibulei 
• Genioplastia 
• Tehnici chirurgicale de osteotomie a maxilarului 
• Complicaţiile chirurgiei ortognate 
• Tratamentul ortodontic post-chirurgical 
• Tratamentul chirurgical ortodontic pentru anomaliile in plan transversal. Compresia de maxilar  
• Elongarea dirijată in anomaliile dento-maxilare 
 
Bibliografie 
1. ALEXANDRU BUCUR, CARLOS NAVARO VILA 
„Compendiu de chirurgie orala si maxilo-faciala”,vol.I Ed. Q. Med. Publishing, 2009 
2. CORNELIU BURLIBASA 
„Chirurgie orala si maxilo-faciala, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999 
3. G.TIMOŞCA ., C.BURLIBAŞA. 
“Chirurgie Buco- Maxilo- Facială” E.D.P.,Bucuresti, 1983 
 
 
CHIRURGIE CRANIO-MAXILO-FACIALA – MG VI 
 
 
• Limitele şi particularităţile teritoriului.  
• Examenul clinic al teritoriului. 
• Tumori benigne ale părţilor moi oro-maxilo-faciale 
• Afecţiuni inflamatorii oro-maxilo-faciale 
• Traumatisme dento-maxilo-faciale 
• Tumori maligne ale teritoriului OMF 
• Patologia glandelor salivare 
• Malformaţii congenitale ale  feţei şi maxilarelor 
 
Bibliografie 
1. ALEXANDRU BUCUR, CARLOS NAVARO VILA 
„Compendiu de chirurgie orala si maxilo-faciala”,vol.I Ed. Q. Med. Publishing, 2009 
2. CORNELIU BURLIBASA 
„Chirurgie orala si maxilo-faciala, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999 
3. G.TIMOŞCA ., C.BURLIBAŞA. 
“Chirurgie Buco- Maxilo- Facială” E.D.P.,Bucuresti, 1983 
 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată se realizează numai prin concurs public, organizat de 
Universitate în conformitate cu prevederile Metodologiei proprii de concurs, ale HG nr. 286/2011, HG nr.457/4 

mai 2011, a Ordonanței nr. 9/23.08.2018 şi cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 

Art. 22  din Metodologia proprie de concurs 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în: 

A. Analiza dosarului candidatului: 25%; 

B. Susţinerea orală a propunerii de dezvoltare a carierei universitare:  10%; 

C.  Proba scrisă: 40%; 

D.  Proba practică/didactică: 25%. 

Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare componentă a concursului, din procentajul total de 100%. Proba 

”Analiza dosarului candidatului” este eliminatorie prin neîndeplinirea standardelor minimale obligatorii. 

Lista documente 

Art. 9 

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar pe perioadă 
determinată, candidatul întocmește 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 conține 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/pozițiile din statul de funcții pentru care candidează (în format tipărit) - anexa 2;    

d) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (în format tipărit) - 

anexa 3; 

e) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea 

nr. 1/2011, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - anexa 4; 

f) copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui 

alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului; 

g) în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - 

certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

h) adeverința de la Școala Doctorală, ce va cuprinde și menționarea domeniului studiilor doctorale, obligatoriu din 

domeniul postului; 

i) copii legalizate care atestă deținerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior, cu excepția 
posturilor de asistent universitar care nu au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății și cele de la disciplinele 
preclinice. În situația în care candidatul nu prezintă copia legalizată a documentului, atestarea conformității se 
face de către un secretar desemnat de către facultate, după verificarea originalului documentului candidatului, 

înainte de depunerea dosarului la Registratura universității. 

j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licență, master - copii simple; 

k) curriculum vitae tip Europass al candidatului în format tipărit și în format electronic; 

l) 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; 

m) 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; 

n) copii după documentele necesare dovedirii condițiilor minimale, necesare și obligatorii pentru înscriere la 

concurs în format tipărit și electronic; 

o) „Indicatori de evaluare utilizaţi pentru ocuparea posturilor didactice”. 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 - anexa 6; 

p) maximum 10 articole, brevete sau lucrări ale candidatului, în format electronic şi tipărit, 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. 

r) dosarul electronic (depus sub forma unui CD, DVD sau stick de memorie) va conţine în plus lista completă de 
lucrări ale candidatului, în specialitatea postului (medicină, medicină dentară, farmacie și alte domenii, în 
conformitate cu postul scos la concurs), structurată conform art. 11, precum și toate dovezile care atestă 
activitatea de cercetare, ştiinţifică şi profesională (în variantă PDF) în concordanță cu cele menţionate de candidat 

în documentul ”Indicatorii de evaluare utilizați pentru ocuparea posturilor didactice”. 

(3) Dosarul și lucrările candidaților vor fi depuse atât în format tipărit cât și în format electronic. Candidatul va 

semna fiecare din documentele ce formează dosarul de concurs. 

Pentru concursurile didactice, organizate pentru mai multe poziții, în aceeași disciplină, acestea vor avea aceeași 

comisie, aceleași subiecte și se vor desfășura în aceeași locație și în același interval orar, în vederea unei evaluări 

obiective și a ierarhizării candidaților. La disciplinele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi, clasificarea se 

face global, posturile ocupându-se în ordinea descrescătoare a mediilor finale. În această situație, candidații vor 

achita o singura taxă de concurs. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 

concurs 
U.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115 
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Secretar: Asist.dr.Andrei Nicolau 

 


