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 Dr. Teodor Trăistaru este un medic dentist care a obținut Diploma de Licență și Diploma 

de Doctor în Științe Medicale în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din 

București. A practicat pentru o perioadă în domeniul stomatologiei generale și consecutiv 

acestei perioade, a devenit cadru didactic în Catedra de Protetică Dentară Fixă. Dr. Trăistaru 

Teodor a fost implicat în toate aspectele organizatorice ale Facultății (educație și formare, 

practică și cercetare). Printre domeniile sale de interes se numără protetica (fixă și 

mobilizabilă), ocluzia dentară și afecțiunile temporo-mandibulare. Având în vedere activitățle 

menționate și domeniile abordate, Dr. Trăistaru a participat în studiul și practica metodelor, 

tehnicilor și biomaterialelor din protetica dentară, ocluzologie și studiul articulației temporo-

mandibulare. 

 

 Activitatea sa profesională și științifică cuprinde: două monografii de specialitate, 43 de 

articole, peste 120 de comunicări științifice la congrese naționale și internaționale; este membru 

în board-ul editorial pentru 5 jurnale românești de medicină dentară, membru în comunitatea 

științifică și organizatorică a congreselor, conferințelor și simpozioanelor; de asemenea este 

membru în 5 proiecte de cercetare. 

 

Nume:  

Prof. Univ. Dr. Teodor Trăistaru 

Poziția: Șeful Catedrei de Protetică Fixă și Ocluzologie, Facultatea de Medicină Dentară, 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București 

 

Educație și formare:  

1997 - Absolvent al Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie "Carol Davila", București  

 

1991 - Doctor în Științe Medicale, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", 

București 



Experiență: 

1982 - prezent - Cadru didactic în Departamentul de Protetică, Facultatea de Medicină Dentară, 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București 

 

2004 - prezent - Șeful Catedrei de Protetică Fixă și Ocluzologie din cadrul Facultății de 

Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București 

 

2000 - 2004 Vice-Decan a Facultății de Medicină Dentară  

 

Membru UNAS (Uniunea Națională a Asociațiilor Stomatologice) 

 

Membru fondator a SRED (Societatea Română de Estetică Dentară) 

 

Domenii de interes clinice și de cercetare: 

Activitate de cercetare în domeniul: aliajelor dentare și a ceramicilor dentare, efectelor clinice 

ale folosirii materialelor entare, stomatologiei eco; ocluziei dentare, afecțiunilor temporo-

mandibulare. 

 

 

 

 


