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Proba practica

1. Realizarea machetei coroanei turnate cu grosime totală (B1, pag.15-73)

2. Realizarea machetei coroanei turnate cu grosime dirijată (B1, pag.15-73)

3. Realizarea machetei componentei metalice a coroanei semifizionomice tip Weiser

(B1, pag.15-73)

4. Confecționarea machetei corpului de punte suspendat mandibular (B2, pag. 348-412)

5. Confecționarea machetei corpului de punte punctiform mandibular (B2, pag. 348-412)

6. Confecționarea machetei corpului de punte tangent linear pe versantul vestibular al crestei la

maxilar (B2, pag. 348-412)

7. Confecționare croșet cervico-alveolar deschis dental (B3, pag. 74-126)

8. Confecționare croșet cervico-alveolar deschis edental (B3, pag. 74-126)

9. Confecționarea pintenului ocluzal (B3, pag. 74-126)

10. Realizarea machetei componentei metalice a protezei scheletate maxilare (B3, pag. 127-177)

11. Realizarea machetei componentei metalice a protezei scheletate mandibulare (B3, pag. 127-

177)

12. Confecționarea lingurii individuale din acrilat autopolimerizabil la edentatul total (B4 pag. 28-

133)

13. Confecționarea șabloanelor de ocluzie din placă de bază la edentatul total (B4 pag. 28-133)

14. Confecționarea șabloanelor de ocluzie din acrilat autopolimerizabil la edentatul total

(B4 pag. 28-133)

15. Realizarea machetei protezei totale maxilare (B4 pag. 28-133)

16. Realizarea machetei protezei totale mandibulare (B4 pag. 28-133)

17. Confecționarea machetei componentei metalice a restaurarilor protetice unidentare mixte

metalo-ceramice (B5, pag. 262-350)

18. Confecționarea machetei restaurarilor protetice integral ceramice (B6, pag. 65-237)

19. Confecționarea crosetului Stahl (B6, pag. 65-237)

20. Confecționarea crosetului Adams (B6, pag. 65-237)

21. Confecționarea arcului vestibular (B6, pag. 65-237)

22. Confecționarea componentei acrilice a aparatelor mobilizabile (B6, pag. 65-237)

23. Reparație aparat ortodontic mobilizabil: componentă acrilică și componentă metalică (arcuri,

croșete) (B6, pag. 65-237)



Proba va consta din 2 manopere practice distincte. Astfel, temele anunțate vor fi împărțite

în 2 categorii și fiecare subiect va fi scris pe un bilet. Fiecare candidat va extrage prin tragere la

sorți câte un bilet din fiecare categorie de subiecte și va executa ambele manopere practice de pe

biletele extrase. Durata probei practice este de 2 ore.
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