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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL I  

1.3. DISCIPLINA: PROTETICĂ DENTARĂ, ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII : Sănătate - Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene 

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea materiei obligatorii din cadrul disciplinei: Practică anul III 

2.2 Locația disciplinei: Protetică Dentară - Aleea Barajul Iezeru 8 sector 3, Odontoterapie Restauratoare 

- Calea Plevnei Nr. 17-21, Sector 1 

2.3. Responsabil stagiu practica de vară: Conf. Dr. Cristina Bodnar 

2.4. Anul de   

studiu  

III 2.6. Semestrul VI (3 serii) 
 

2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 2.8. Regimul 

disciplinei 

DS 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) 
 
Nr. ore pe săptămână 40 din care :  curs  Stagiu clinic 40 

Total ore din planul 

de învățământ 

160 (4 

săptămâni 

x 40 ore) 

Din care : curs  Stagiu clinic 160 h (4 

săptămâni x 

40 ore) 

Distributia fondului 

de timp 

     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0 ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 0 ore 

Tutoriat 0 ore 

Examinări 0 ore 

Alte activități 0 ore 

Total ore de studiu individual  0 ore 

Total ore pe semestru (nr credite x 25 ore)   160 ore 

Numărul de credite  6 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Studenţii să aibă: 

- cunoştinţe de morfologie şi structură a dinţilor şi a arcadelor dentare 

- cunoştinţe de propedeutică stomatologică şi materiale dentare 

4.2. de competențe Să cunoască materialele și instrumentarul utilizate în protetica dentară 

Să cunoască materialele și instrumenatrul utilizate în odontoterapia restauratoare 

 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 



Practică în cabinetul de medicină dentară 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

Abilități dobândite de student: 

- Cunoaşterea simptomatologiei, formelor clinice ale leziunilor dentare 

- Cunoașterea modalităților de detecție și diagnostic al leziunilor dentare 

- Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de tratament convenţional ale cariei 

simple dentare, conform regulilor clasice (după Black), vs. tehnici moderne 

(bazate pe adeziune amelo-dentinară) 

- Cunoaşterea proprietăţilor generale, a caracteristicilor şi a implicaţiilor 

clinice privind materialele dentare utilizate în odontoterapia restauratoare  

Competențe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Identificarea obiectivelor, resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a 

acestora, a etapelor și timpilor de lucru, a termenelor de realizare şi 

riscurilor aferente  

- Cunoașterea caracteristicilor lucrului în cadrul unei echipe 

multidisciplinare, cu identificarea rolurilor şi responsabilităţilor specifice şi 

aplicarea tehnicilor caracteristice relaţionării eficiente în cadrul echipei şi cu 

pacientul 

- Identificarea și utilizarea eficientă a surselor de informaţii şi a resurselor 

de comunicare şi formare profesională asistată 

- Utilizarea noțiunilor asimilate și aplicarea noțiunilor teoretice în activitatea 

practică 

- Stabilirea de corelații interdisciplinare în cadrul domeniilor studiate 

- Dezvoltarea capacității de sinteză 

- Dezvoltarea capacității de a se integra și de a colabora 

- Dezvoltarea capacității organizatorice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
5.1. Obiectivul general - Cunoaşterea noţiunilor care definesc cariologia și terapia restauratoare 

a leziunilor carioase, etiopatogenia, formele şi manifestările clinice ale 

cariei simple dentare, precum şi strategiile de abordare terapeutică 

5.2. Obiective specifice - Însuşirea noţiunilor privind morfopatologia, formele anatomo-clinice, 

simptomatologia cariei simple 

-  Însușirea noțiunilor privind detecția și diagnosticul leziunilor carioase 

și necarioase  

- Cunoașterea principiilor de tratament al cariei simple tratamentul plăgii 

dentinare şi protecţia dentino-pulpară 

- Însuşirea modalităţilor convenţionale de tratament al cariei simple 

(conform regulilor clasice, după Black) şi a modalităţilor moderne 

bazate pe adeziune amelo-dentinară  

- Cunoaşterea şi folosirea corectă a instrumentarului, materialelor şi 

tehnicilor directe de restaurare coronară cu materiale neaderente sau 

aderente 

 

8. Conţinuturi 
Conținutul disciplinei 

Ocluzologie și Protetică Dentară 

1. Examinarea pacientului în vederea restaurării cu proteze fixe unitare: etapele examinării, 

identificarea leziunilor coronare dentare, restaurări indirecte versus restaurări directe sau 

extracție dentară.   
2. Instrumente, materiale, aparatură și accesorii utilizate în protetica dentară fixă.  

 



3. Prepararea dinților pentru coroane monolitice metalice și integral ceramice. 

4. Prepararea dinților pentru coroane metalo-ceramice. 

5. Prepararea dinților pentru onlay metalic și ceramic. 

6. Restaurarea dinților tratați endodontic cu distrucție coronară avansată. Reconstituiri corono-

radiculare: indicații, materiale, avantaje,dezavantaje, prepararea dintelui. 

7. Tehnici de determinare clinică a poziției de relație centrică. 

8. Materiale și tehnica înregistrării contactelor ocluzale în poziția de intercuspidare maximă. 

9. Examinarea și înregistrarea mișcărilor mandibulare de deschidere/închidere a gurii, propulsie și 

lateralitate. 

10. Examinarea funcțională în stomatologie: postura mandibulei,masticația, deglutiția, fonația. 

11. Amprenta cu alginat și obținerea modelului de studiu. 

12. Structura și utilizarea articulatoarelor dentare. Etapele montării modelelor de studiu în ocluzor și 

articulator semiadaptabil.   

Bibliografie 

1. Note de curs Ocluzologie și Protetică dentară anul III 

2. Shillingburg, H.T. and D.A. Sather, Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th ed. 2012, Hanover Park, 

IL: Quintessence Pub. 

3. Rosenstiel, S. F., et al. (2016). Contemporary fixed prosthodontics. 

4. Nelson, S.J., Wheeler's dental anatomy, physiology, and occlusion. Tenth edition. ed. 2015, St. 

Louis, Missouri: Elsevier, Saunders. 

5. Klineberg, I. and S. Eckert, Functional Occlusion in Restorative Dentistry and Prosthodontics. 

2015, Elsevier Health Sciences UK 

Odontoterapie Restauratoare 

1. Cunoașterea și utilizarea instrumentarului specific utilizat pentru examenul clinic, instrumentar 

pentru realizarea etapei chirurgicale de preparare a cavităților, instrumentar pentru prepararea și 

aplicarea materialelor de restaurare, instrumentar de conformare coronară, instrumentar de modelare 

și finisare a restaurărilor 

2. Noțiuni teoretice și practice cu privire la izolarea câmpului operator  

3. Considerații clinice și practice privind caria simplă dentară necavitară/cavitară 

4. Noțiuni teoretice și practice privind caria secundară marginală și recidiva de carie  

5. Cunoașterea modalităților de detecție și diagnostic a leziunilor dentare 

6. Noțiuni teoretice și practice privind evaluarea carioactivității, stabilirea gradului de risc  cariogen și 

modalitățile de profilaxie a cariei simple dentare 

7. Principii generale de tratament a cariei simple, principii și tehnici de preparare convențională a 

cavităților și modalități de preparare modificată a cavităților pentru restaurări adezive 

8. Protecția pulpo-dentinară 

9. Considerații clinice și practice privind materialele de restaurare coronară provizorie și de durată 

(neaderente, aderente) – caracteristici, indicații, contraindicații, implicații clinice. Adeziunea amelo-

dentinară – implicații clinice. 

10. Cunoașterea și utilizarea tehnicilor de restaurare coronară morfofuncțională cu materiale 

neaderente/aderente prin tehnici directe în tratamentul leziunilor carioase la dinții vitali 

Bibliografie 

1. Note curs Odontoterapie Restauratoare an III 

2. Manual de Odontoterapie Restauratoare (vol.I): Cariologie. Popa M.B., Bodnar D.C., Vârlan C.M.; Ed. Univ. 

“Carol Davila” Bucureşti, 2007. 

3. Manual de Odontoterapie Restauratoare (vol.II): Instrumentar utilizat în odontoterapia restauratoare. Marcov 

E.C. (coord.); Ed. Ars Docendi – Universitatea din Bucureşti, 2012. 

4. Manual de Odontoterapie Restauratoare, Protocoale de tratament al leziunilor dentare, E.C. Marcov, D.C. 

Bodnar, N. Marcov, Editura Universitară „Carol Davila”, București, 2020 

5. Summit’s Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach” Hilton T.J., Ferracane J.L., 

Broome J.; 4th ed., Quintessence Pub. Co. Inc., Chicago, Berlin, London, 2013. 

6. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry” Andre V. Ritter, Lee W. Boushell, Ricardo Walter; 7th 

ed., Mosby Elsevier Inc.,2019 



 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel din alte centre universitare din ţară și din străinătate 

 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere 

din nota 

finală 

Activitatea practică 
Evaluarea însușirii 

noțiunilor practice  
Examen scris tip grilă și/sau întrebări redacționale 100% 

Standard minim de performanţă 

Minim nota 5 la examenul scris 

 

Cunoaşterea elementară a noțiunilor clinice necesare detecției și diagnosticării leziunilor dentare și a 

principiilor de tratament convențional și modern 

 
Mențiune: Fișa disciplinei se va adapta în funcție de situația epidemiologică Covid-19 

 
Data completării: 

 

………………………………… 

 Semnătura responsabil  

    Practica de vară 

 

 

  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

……………………………… 

 

                               Semnătura directorului de departament 

                                          Prof. Univ. Dr. Marina Imre 

 

  


