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TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PROBA SCRISA ESTETICA DENTO-SOMATO-FACIALA 1. Principii 
fundamentale în estetica dento-somato-facială. 2. Reabilitarea estetică în profilaxia și tratamentul 
leziunilor odontale. 3. Reabilitarea estetică dento-somato-facială în boala parodontală. 4. 
Reabilitarea estetică dento-somato-facială în edentația parțială redusă. 5. Reabilitarea estetică 
dento-somato-facială în edentația parțială întinsă și totală. Reabilitarea estetică dento-somato-
facială prin implanturi orale. 6. Considerente gnatologice ale reabilitării estetice dento-somato-
faciale. 7. Aspecte ortodontice ale reabilitării estetice dento-somato-faciale 8. Aspecte chirurgicale 
ale reabilitării estetice dento-somato-faciale; reabilitarea estetică dento-somato-facială prin epiteze 
Bibliografie 1. Burlui V, Forna N, Ifteni G - Clinica şi terapia edentaţiei parţiale intercalate reduse, 
Ed.Apollonia,Iaşi, 2002. 2. Burlui V, Morăraşu C - Gnatologie, Ed. Apollonia, Iaşi, 2000 3. Goldstein 
RE - Concepts in Esthetic dentistry, B.C. Decker Inc, Hamilton, London, 1998. 4. Forna N. 
(coordonator), C.De Baat, D. Bratu, V. Mercut, Al. Petre, S. Popsor, T. Traistaru, Protetica Dentara 
Vol. I, Editura Enciclopedica, Bucuresti, , 2011 5. Forna N. (coordonator), C.De Baat, L. Lascu, M. 
Pauna, Protetica Dentara Vol.II, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011 6. Goldstein RE - Concepts in 
Esthetic dentistry, B.C. Decker Inc, Hamilton, London, 1998. 7. Chiche G, Radiguet J, Pinault A, 
Genini P. Improved esthetics for the ceramometal crown. Int J Period Rest Dent 1986;5:77-87. 8. 
Chiche GJ, Pinault A. Esthetics of anterior fixed prosthodontics. Chicago: Quintessence; 1994. Gurel 
G.-The Science and Art of Porcelain LaminateVeneers, Istambul: Quintessence Publishing Co. Ltd, 
1998. PROTEZA FIXĂ 1. Introducere in studiul gnatologiei clinice, Notiuni de sistem-activitatea 
neuro-musculara reflexa. Etiopatogenia sindromului disfunctional 3. Semne clinice de disfunctie, 
examinarea clinica si paraclinica a disfunctiei sistemului stomatognat, Diagnosticul disfunctiei de 
sistem stomatognat 4. Tratamentul disfunctiilor de sistem stomatognat.(tratam reechilibrare 
psihica,tratament medicamentos, miorelaxant, interceptia ocluzala, tratamentul de reechilibrare al 
ocluziei, tratamentul de consolidare protetica 5. Edentatia partiala redusa –introducere, notiuni 
generale, potential patogen, etiologia edentatiei partiale (cauze congenitale, aparente, dobindite) 6. 
Tabloul clinic al EPR (semne clinice subiective, semne clinice obiective) 7. Evolutia si complicatiile 
EPR (local, loco-regional si general), Formele clinice ale edentatiei partiale reduse 8. Examenul clinic 
in edentatia partiala redusa (fenomenul dureros, insuficienta functionala, antecedentele personale, 
examenul clinic facial si oral cu specific pentru EPR 9. Examenele paraclinice in EPR.si interpretarea 
rezultatelor acestora in contextul tratamentului EPR 10. Diagnosticul in EPR.(discutarea glilei de 
diagnostic) diagnostice diferentiale 11. Principiile de tratament ale EPR.-principiul profilactic si 
curativ 12. Principiul biomecanic- calculul diagramei dinamice 13. Principiul homeostazic, principiul 
ergonomic in tratamentul edentatiei partiale 14. Mijloacele protetice utilizate in tratamentul 
edentatiei partiale 15. Indicatiile si contraindicatiile tratamentului prin mijloace conjuncte 16. 
Structura mijloacelor protetice conjuncte 17. Mijloace protetice fixe exceptionale: protezarea adeziva 
si tehnica protezelor colate,punti imbricate si corp de puntespecial, protezarea fixa pe implante 18. 
Intocmirea planului de tratament 19. Algoritm de tratament in edentatia partiale redusa 20. Variante 
clinice de edentatii si posibilitati terapeutice de tratament Bibliografie 1. Clinica şi terapia edentaţiei 
parţiale intercalate reduse - V. Burlui, Norina Forna, Gabriela Ifteni, Ed. Apollonia, Iaşi, 2001 2. 
Protetica dentara Vol. I - N. Forna (coordonator), C. De Baat, D. Bratu, V. Mercut, Al. Petre, S. 
Plopsor, T. Traistaru –Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011. PROTEZA FIXĂ – RESTAURARI 
CERAMICE 1. Introducere. Istoric al mijloacelor conjuncte. De ce ceramică în stomatologie 2. 
Biomateriale, echipamente şi tehnologii în ceramica gnatoprotetică 3. Particularităţi clinice cu 
semnificaţii în terapia protetică ceramică. Indicaţii şi contraindicaţii. 4. Intocmirea planului de 
tratament 5. Pregătirea organismului şi cavităţii orale 6. Pregătirea substructurii organice pentru 
aplicarea elementelor ceramice sau ceramo-metalice 7. Protezarea de urgenţă şi protecţia 
substructurilor preparate 8. Amprenta în terapia ceramică gnato-protetică 9. Înregistrarea relaţiilor 
cranio-mandibulare 10. Confecţionarea modelelor de lucru 11. Machetarea, ambalarea şi turnarea 
scheletului metalic 12. Verificarea şi adaptarea scheletului metalic. Pregătirea scheletului metalic şi 
placarea cu ceramică 13. Ceramica integrală 14. Verificarea clinică şi fixarea definitivă a aparatelor 
gnatoprotetice 15. Dispensarizarea bolnavilor ce au beneficiat de tratament prin construcţii ceramice 
16. Erori, cauze şi remedii în terapia ceramic Bibliografie 1. Clinica şi terapia edentaţiei parţiale 
intercalate reduse - V. Burlui, Norina Forna, Gabriela Ifteni, Ed. Apollonia, Iaşi, 2001 2. Protetica 
dentara Vol. I - N. Forna (coordonator), C. De Baat, D. Bratu, V. Mercut, Al. Petre, S. Plopsor, T. 
Traistaru –Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011. 3. Coroana mixtă - Dorin Bratu, Marius Leretter, 
Mihai Romînu, Ed. Helicon, 1998 4. Fundamentals of fixed prothodontics - 4th edition by Herbert T. 
Shillingburg, Quintessence Publishing Co, Inc., 2010 5. Contemporary fixed prosthodontics - 4th 
edition by Stephen F. Rosenstiel , Martin F. Land, Junhei Fujimoto, 2006 PROTEZA UNIDENTARA 1. 
Principii generale de tratament protetic - principiul profilactic, curativ, biologic, biomecanic, 
homeostazic, ergonomic. 2. Etiopatogenia LOC, tablou clinic, semne subiective si obiective; evolutia 
LOC, complicaţii; examenul clinic in LOC, examene paraclinice, diagnostic. 3. Principiul biomecanic în 
tratamentui LOC - rezistenţa microprotezei şi substructurii organice, fiabilitatea microprotezei. 
Tratamentul pre şi proprotetic în terapia LOC - pregatirea generala şi locala. Modalitaţi de terapie 
protetica a LOC. 4. Metoda reconstituirii - inlay-uri: clasificare, indicaţii, contraindicaţii, avantaje si 
dezavantaje. Prepararea substructurii organice pentru inlay-uri simple. 5. Metoda reconstituirii - 
prepararea substructurii organice pentru inlay-ul compus. Inlay-ul cu elemente suplimentare de 



retentie. 6. Incrustatia extratisulara - onlay: indicaţii, contraindicaţii, avantaje şi dezavantaje. 
Prepararea substructurii organice pentru coroana parţiala 3/4 şi 4/5. 7. Tratamentul LOC prin 
metoda acoperirii. Clasificarea coroanelor de acoperire, indicaţii, contraindicaţii, avantaje şi 
dezavantaje.Prepararea substructurii organice pentru coroana metalică turnata . 8. Tratamentul LOC 
prin metoda acoperirii: prepararea la colet.Prepararea dintelui in cazul recesiunii parodontale si in 
alte cazuri particular. 9. Coroana de inveliş fizionomică: indicaţii, contraindicaţi, avantaje şi 
dezavantaje. Prepararea dintelui pentru coroana de inveliş fizionomică acrilică sau compozită şi 
pentru coroana Jacket din porţelan . 10. Coroana mixtă: indicaţii, contraindicaţii, avantaje si 
dezavantaje. Prepararea substructurii organice pentru coroana mixtă . 11. Metoda substituţiei: 
generalităţi, indicaţii, contraindicaţii, avantaje şi dezavantaje. Prepararea substructurii organice 
pentru coroana de substitute tip Richmond. Metoda substituţiei prin dubla piesa protetică - avantaje 
si dezavantaje în raport cu coroana Richmond. Prepararea substructurii organice pentru substituţia 
prin dubla piesă protetică . 12. Protectia substructurii organice preparate. Accidente ce pot surveni în 
cursul prepararii. Metoda directă de realizare a machetei pentru microproteze Amprenta unitara si de 
situaţie în cadrul terapiei prin LOC. Verificarea clinica a microprotezei . 13. Amprenta unitara si de 
situaţie în cadrul terapiei prin LOC. Verificarea clinica a microprotezei Fixarea provizorie şi definitivă 
a protezelor unidentare. 14. Fixarea provizorie şi definitivă a protezelor unidentare. BIBLIOGRAFIE 
1. Protetica dentara vol I Prof. Univ.Dr. Norina Forna (2011). 2. Practica prepararii de substructuri 
organice in protezarea fixa unidentara Gabriela Ifteni, Norina Forna (2009) TEMATICA SI 
BIBLIOGRAFIE PROBA PRACTICA ESTETICA DENTO-SOMATO-FACIALA 1. Evaluarea clinica si 
paraclinica in vederea reabilitarii estetice dento-somato-faciale 2. Diagnosticul in reabilitarea estetica 
dento-somato-faciala 3. Elaborarea tentativei de proiect in reabilitarea estetica dento-somato-faciala 
4. Proiectarea prin wax-up a solutiei terapeutice in reabilitarea estetica dento-somato-faciala 5. 
Reabilitarea estetica prin metode de cosmetica dentara – albiri 6. Reabilitarea estetica prin obturatii 
plastice in leziuni odonto-parodontale 7. Reabilitarea estetica dento-somato-faciala prin protezare 
fixa in edentatia partiala redusa cu / fara afectarea suportului parodontal; algoritm clinico-tehnologic 
8. Reabilitarea estetica dento-somato-faciala prin protezare mobila in edentatia partiala intinsa si 
totala cu / fara afectarea suportului parodontal si a suportului muco-osos; algoritm clinico-tehnologic 
9. Reabilitarea estetica dento-somato-faciala prin implante si protezare pe implante Bibliografie 1. 
Burlui V, Forna N, Ifteni G - Clinica şi terapia edentaţiei parţiale intercalate reduse, Ed.Apollonia,Iaşi, 
2002. 2. Burlui V, Morăraşu C - Gnatologie, Ed. Apollonia, Iaşi, 2000 3. Goldstein RE - Concepts in 
Esthetic dentistry, B.C. Decker Inc, Hamilton, London, 1998. 4. Forna N. (coordonator), C.De Baat, 
D. Bratu, V. Mercut, Al. Petre, S. Popsor, T. Traistaru, Protetica Dentara Vol. I, Editura Enciclopedica, 
Bucuresti, , 2011 5. Forna N. (coordonator), C.De Baat, L. Lascu, M. Pauna, Protetica Dentara Vol.II, 
Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011 6. Goldstein RE - Concepts in Esthetic dentistry, B.C. Decker 
Inc, Hamilton, London, 1998. 7. Chiche G, Radiguet J, Pinault A, Genini P. Improved esthetics for the 
ceramometal crown. Int J Period Rest Dent 1986;5:77-87. 8. Chiche GJ, Pinault A. Esthetics of 
anterior fixed prosthodontics. Chicago: Quintessence; 1994. 9. Gurel G.-The Science and Art of 
Porcelain LaminateVeneers, Istambul: Quintessence Publishing Co. Ltd, 1998. PROTEZA FIXĂ 1. 
Examenul clinic in EPR - examinarea clinica, anamneza - examenul obiectiv – facial, ATM, muschi 2. 
Examenul intraoral 3. Rapoarte mandibulocraniene 4. Analiza ocluzala; exercitii pe model de studiu 
5. Examenele paraclinice in EPR Diagnostic 6. Planul de tratament complet si correct 7. Planul de 
tratament la un caz dat 8. Examenele paraclinice in EPR 9. Diagnosticul si intocmirea planului de 
tratament 10. Pregatirea generala, loco-regionala si locala in cadrul tratamentului prin punti dentare 
11. Prepararea substructurilor organice 12. Protezarea provizorie in tratamentul EPR 13. Amprenta 
in EPR 14. Inregistrarea relatiilor mandibulo-craniene si transferul pe simulator 15. Verificarea clinica 
si defectoscopica a scheletului metalic 16. Alegerea culorii pentru componenta fizionomica 17. 
Verificarea clinica si adaptarea aparatelor gnatoprotetice conjuncte 18. Fixarea provizorie 19. 
Dispensarizarea postprotetica 20. Variante terapeutice 21. Prezentari de caz Bibliografie 1. Clinica şi 
terapia edentaţiei parţiale intercalate reduse - V. Burlui, Norina Forna, Gabriela Ifteni, Ed. Apollonia, 
Iaşi, 2001 2. Protetica dentara Vol. I - N. Forna (coordonator), C. De Baat, D. Bratu, V. Mercut, Al. 
Petre, S. Plopsor, T. Traistaru –Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011. PROTEZA FIXĂ – 
RESTAURARI CERAMICE 1. Examenul clinic şi paraclinic al pacienţilor cu edentaţie parţială intercalată 
redusă 2. Stabilirea diagnosticului si a planului de tratament si pregatirea preprotetica 3. Pregatirea 
preprotetica 4. Stabilirea indicaţiei de terapie prin restaurări ceramice si pregatirea proprotetica 5. 
Parcurgerea etapelor clinice de realizare a restaurărilor metalo-ceramice si total ceramice 6. 
Cimentarea aparatelor gnatoprotetice si dispensarizarea pacientilor Bibliografie 1. Clinica şi terapia 
edentaţiei parţiale intercalate reduse - V. Burlui, Norina Forna, Gabriela Ifteni, Ed. Apollonia, Iaşi, 
2001 2. Protetica dentara Vol. I - N. Forna (coordonator), C. De Baat, D. Bratu, V. Mercut, Al. Petre, 
S. Plopsor, T. Traistaru –Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011. 3. Coroana mixtă - Dorin Bratu, 
Marius Leretter, Mihai Romînu, Ed. Helicon, 1998 4. Fundamentals of fixed prothodontics - 4th 
edition by Herbert T. Shillingburg, Quintessence Publishing Co, Inc., 2010 5. Contemporary fixed 
prosthodontics - 4th edition by Stephen F. Rosenstiel , Martin F. Land, Junhei Fujimoto, 2006 
PROTEZA UNIDENTARA 1. Notiuni de ergonomie; instrumentarul necesar in prepararea 
substructurilor organice in tratamentul protetic fix 2. Prepararea pentru inlay metalic clasa I, II si 
onlay MOD 3. Prepararea pentru inlay si onlay ceramic si compozit 4. Prepararea pentru onlay 
4/5,3/4 si 7/8 5. Prepararea pentru coroana metalica, Jacket si acrilica 6. Prepararea pentru 
coroanele mixte 7. Prepararea pentru pentru coroanele de substitutie 8. Examenul clinic: examene 
paraclinice in LOC 9. Diagnosticul si planul de tratament in LOC 10. Tratamentul pre si proprotetic in 
LOC 11. Preparatia clinica pentru proteze unidentare 12. Amprenta substructurilor preparate 13. 



Verificarea adaptarii clinice a protezelor unidentare si cimentarea provizorie 14. Reevaluarea 
adaptarii si cimentarea definitiva a protezelor unidentare Bibliografie Protetica dentara vol I Prof. 
Univ.Dr. Norina Forna (2011) Practica prepararii de substructuri organice in protezarea fixa 

unidentara Gabriela Ifteni, Norina Forna (2009) 

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, prevederile 
HG nr.457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice vacante din învăţământul superior, cu modificările ulterioare, a HG nr.883 din 9 
noiembrie 2018, a Ordonanței nr.9 din 23.08.2018 şi a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Asistent universitar (1) Concursul pentru ocuparea postului de 
asistent constă în: A. Analiza dosarului candidatului: 25%; B. Susţinerea orală a propunerii de 
dezvoltare a carierei universitare (depusă la dosar, conform art.13): 10%; C. Proba scrisă: 40%; D. 
Proba practică/didactică: 25%. 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 Lista documente (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 
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