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Descriere post Asistent universitar, poz.23, Proteza parțial amovibilă (Proteza maxilo – facială; 

Proteza parțial amovibilă) 

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 

3709 lei 

Calendarul concursului  

Data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial 

2019-05-03 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2019-05-03 2019-06-17 
 

Data susținerii prelegerii 2019-07-03 

Ora susținerii prelegerii 12:00:00 

Locul susținerii prelegerii Baza Clinica de Invatamant Stomatologic, Str.M.Kogalniceanu, nr.9 

Perioadă susținere a 

probelor de concurs 
Început Sfârșit 

2019-07-03 2019-07-05 
 



Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
Început Sfârșit 

2019-07-05 2019-07-06 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2019-07-08 2019-07-10 
 

Tematica probelor de 

concurs 

PROTEZA MAXILO-FACIALA PROBA SCRISA: 1. Introducere în protezele 

maxilo-faciale Elemente morfologice utile protezării maxilo-faciale; Examenul 

clinic şi paraclinic al pacientului viitor purtător de proteze maxilo-faciale; 2. Etape 

clinico-tehnologice de realizare a protezelor maxilo-faciale. Protezarea pierderilor 

de substanţă mandibulare 3. Protezarea pierderilor de substanţă facială Proteza 

plastică facială; Etape clinico-tehnologice de realizare a protezelor plastice; Masca 

facială; 4. Etape clinico-tehnologice de realizare a protezelor nazale 5. Proteza 

pavilionului urechii 6. Etape clinico-tehnologice de realizare a protezelor oculo-

palpebrale … Implantologia in reabilitarea pierderilor de substanta maxilo-faciale 

7. Etape clinico-tehnologice de realizare a protezării pierderilor de substanţă ale 

maxilarului superior;Obturatoarele velo-palatine Bibliografie 1. “CLINICA ŞI 

TERAPIA EDENTAŢIEI PARŢIALE INTERCALATE REDUSE" - V. Burlui, 

Norina Forna, G. Ifteni, Editura "Apollonia" Iaşi, 2001, ISBN 973-9333-65-6. 2. 

“CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI ŞI A PIERDERII DE SUBSTANŢĂ 

MAXILO- FACIALĂ” (Ed. Apollonia, Iaşi, ISBN 973 - 9333 - 06 - 0), 1998, 

Norina Forna, V. Burlui. 3. REABILITAREA PIERDERILOR DE SUBSTANTA, 

Norina Forna, Magda Antohe, Editura Demiurg, 2007, ISBN 978-973-152-035-3 4. 

ACTUALITATI IN CLINICA SI TERAPIA EDENTATIEI PARTIAL INTINSE, 

Norina Forna,Editura Demiurg, 2009 ISBN 978-973-152-175-6; PROBA 

PRACTICA: 1. Examenul clinic al pacienţilor cu pierderi de substanţă 

intraorale/extraorale 2. Interpretarea examenelor paraclinice -studiul de model în 

pierderile de substanţă intraorale/extraorale ; - radiografii retro-dento-alveolare; - 

OPT - radiografii de faţă; 3. Diagnosticul clinic şi întocmirea planului de tratament 

în pierderile de substanţă intra-/extra-orale 4. Pregătirea generala, loco-regionala, 

locala în vederea protezării maxilo-faciale 5. Amprentarea pierderilor de substanţă 

faciale (orbito-palpebrale, nazală, facială), realizarea modelelor 6. Realizarea şi 

verificarea clinică a machetei în ceară a pierderilor de substanţă intraorale, 

extraorale (regiunea nazală, orbito-palpebrală, facială) 7. Realizarea unei proteze 

obturator ... Evaluarea clinică, paraclinică a reabilitării orale prin proteze maxilo-

faciale Bibliografie 1. “CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI PARŢIALE 

INTERCALATE REDUSE" - V. Burlui, Norina Forna, G. Ifteni, Editura 

"Apollonia" Iaşi, 2001, ISBN 973-9333-65-6. 2. “CLINICA ŞI TERAPIA 

EDENTAŢIEI ŞI A PIERDERII DE SUBSTANŢĂ MAXILO- FACIALĂ” (Ed. 

Apollonia, Iaşi, ISBN 973 - 9333 - 06 - 0), 1998, Norina Forna, V. Burlui. 3. 

REABILITAREA PIERDERILOR DE SUBSTANTA, Norina Forna, Magda 

Antohe, Editura Demiurg, 2007, ISBN 978-973-152-035-3 4. ACTUALITATI IN 

CLINICA SI TERAPIA EDENTATIEI PARTIAL INTINSE, Norina Forna,Editura 

Demiurg, 2009 ISBN 978-973-152-175-6; PROTEZA PARTIAL AMOVIBILA 

PROBA SCRISA: 1. Etiologia unei patologii ce necesita reabilitare orala complexa. 

Monitorizarea cazurilor . 2. . Exemplificari clinice in diferite stadii de evolutie a 

bolii generale si a complicatiilor loco-regionale, locale (istoric, anamneza, tablou 

clinic) . 3. Evaluarea paraclinica si diagnosticul acestei patologii ce necesita 



reabilitarea orala complexa . 4. Discutarea algoritmului de tratament . 5. Pregatirea 

generala pe afectiuni 6. Pregatirea loco-regionala 7. Pregatirea locala nespecifica 8. 

Descrierea diferitelor tehnici de pregatire specifica a cimpului protetic edentat 

partial intins in vederea protezarii . 9. Tratament protetic propriu-zis Protezarea de 

urgenta, provizorie.Sisteme clasice de tratament definitiv (Protezarea scheletata 

utilizind ca EMSS crosetele turnate) 10. Tratament definitiv ce vizeaza reabilitarea 

orala complexa protetica in edentatia partial intinsa prin mijloace moderne 

amovibile hibride . 11. Reabilitarea orala utilizand acrilatele flexibile. 12.Etapa 

postprotetica si complicatii in tratamentul de roc in edentatia partial intinsa. 

13.Conceptul de reabilitare orala reflectat in aspectele teoretice si in practica 

curenta. 14. Esecuri si accidente in reabilitarea edentatiei partiale intinse a 

pacientului. Bibliografie 1. “CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI PARŢIALE 

INTERCALATE REDUSE" - V. Burlui, Norina Forna, G. Ifteni, Editura 

"Apollonia" Iaşi, 2001, ISBN 973-9333-65-6. 2. “CLINICAL GUIDE - LINES 

AND PRINCIPLES IN THE THERAPY OF PARTIAL EXTENDED 

EDENTATION" - Cursbook for English Language Students - Norina Forna, V. 

Burlui, Editura "Apollonia", Iaşi, 2001, ISBN 973-9333-67-2. 

3."TELESCOPAREA ÎN TRATAMENTUL EDENTAŢIEI PARŢIALE 

ÎNTINSE" - Norina Forna, Editura "Apollonia" Iaşi, 2001, ISBN 973-9333-6. 4. 

JUVENTOLOGIA – coautor: capitolul 18 - Tratamentul edentaţiei parţiale întinse 

la tineri, pg. 691-743, 2003 5. “CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI PARŢIALE 

ÎNTINSE” -Vasile Burlui, Norina Forna, Editura Apollonia, ISBN: 973-9333-90-7, 

Iaşi, 20047. 6. EVALUAREA STARII DE SANATATE AFECTATE PRIN 

EDENTATIE, Norina Forna, Editura Demiurg, 2007 ISBN 978-973-152-017-9 7. 

ACTUALITATI IN CLINICA SI TERAPIA EDENTATIEI PARTIAL INTINSE, 

8. Norina Forna,Editura Demiurg, 2009 ISBN 978-973-152-175-6 PROBA 

PRACTICA: 1. Depistarea si selectarea bolnavilor ce necesita reabilitare orala 

complexa in edentatia partial intinsa.Stocarea informatiilor pe program 

computerizat ce permite evidenta acestor bolnavi. 2. Investigatii clinice. 

Implementarea in programul computerizat. 3. Investigatii paraclinice moderne 4. 

Diagnostic complet.Algoritm de tratament monitorizat pe diferite stadii de boala. 5. 

Elemente de coroborare a aspectelor paraclinice generale cu factori locali si loco-

regionali. 6. Discutii de analiza a schemelor de tratament pe etape si stadii de boala. 

7. Aplicatii practice pe cazuri clinice a algoritmului de tratament complex pornind 

cu pregatirea generala, loco-regionala, respectiv locala nespecifica, tintite pe cazuri 

ce necesita reabilitare. Analize implementate pe programe computerizate 8. 

Demonstratii practice a diferite tehnici de pregatire specifica tintite pe situatii 

clinice ce necesita reabilitare orala complexa in diferite stadii de boala..(pregatire 

generala, loco-regionala, locala). Pregatire locala specifica pe suport odontal. 

Pregatire locala specifica pe suport parodontal . Pregatire locala specifica pe suport 

mucos. Pregatire locala specifica pe suport osos . 9 Pregatirea cimpului protetic 

anterior protezarii de urgenta , in timpul prtezarii de tranzitie 10. Necesitatea 

aplicarii sistemelor clasice de tratament definitiv in edentatia partial intinsa 

(EMSS:crosetele turnate).Selectarea si abordarea pe programe computerizate(sau 

nu)la pacientii ce necesita reabilitare orala complexa 11. Solutii terapeutice de 

reabilitare orala complexa selectate cu sau fara programe computerizate utilizind 

mijloace compozite de tratament(bare, culise, sisteme de telescopare).Algoritm 

complet clinico-tehnologic.Preparari , amprente, realizare tehnologica, adaptare 

clinica 12. Solutii terapeutice fixe si amovibile in reabilitarea implanto-protetica a 

pacientilor ce necesita reabilitare orala complexa 13. Dispensarizare, complicatii, 



accidente postprotetice a pacientilor cu tratamente de reabilitare orala complexa in 

edentatia partial intinsa Bibliografie 1. “CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI 

PARŢIALE INTERCALATE REDUSE" - V. Burlui, Norina Forna, G. Ifteni, 

Editura "Apollonia" Iaşi, 2001, ISBN 973-9333-65-6. 2. “CLINICAL GUIDE - 

LINES AND PRINCIPLES IN THE THERAPY OF PARTIAL EXTENDED 

EDENTATION" - Cursbook for English Language Students - Norina Forna, V. 

Burlui, Editura "Apollonia", Iaşi, 2001, ISBN 973-9333-67-2. 

3."TELESCOPAREA ÎN TRATAMENTUL EDENTAŢIEI PARŢIALE 

ÎNTINSE" - Norina Forna, Editura "Apollonia" Iaşi, 2001, ISBN 973-9333-6. 4. 

JUVENTOLOGIA – coautor: capitolul 18 - Tratamentul edentaţiei parţiale întinse 

la tineri, pg. 691-743, 2003 5. “CLINICA ŞI TERAPIA EDENTAŢIEI PARŢIALE 

ÎNTINSE” -Vasile Burlui, Norina Forna, Editura Apollonia, ISBN: 973-9333-90-7, 

Iaşi, 20047. 6. EVALUAREA STARII DE SANATATE AFECTATE PRIN 

EDENTATIE, Norina Forna, Editura Demiurg, 2007 ISBN 978-973-152-017-9 7. 

ACTUALITATI IN CLINICA SI TERAPIA EDENTATIEI PARTIAL INTINSE, 

8. Norina Forna,Editura Demiurg, 2009 ISBN 978-973-152-175-6 

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 

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

Comisie Asistent universitar, poz.23, Proteza parțial amovibilă : 1. Presedinte: 

Prof.dr.Monica Tatarciuc 2. SL dr.Monica Andronache 3. SL dr.RoxanaVasluianu 

4. SL dr. Dan Bosinceanu 5. Asist.dr.Ovidiu Stamatin Membri supleanti: 1. SL 

dr.Nicoleta Ioanid 2. Asist.dr.Elena Luca Secretar: Asist.dr.Daniel Paval 


