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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 MD1 

1.3. DISCIPLINA Terapie implanto-protetică 

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 disciplinei: Terapie implanto-protetică 

2.2 Locaţia disciplinei: Spitalul de Chirurgie Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” 

2.3. Titularul activităților de curs: Prof. Univ. Dr. Ioan Sîrbu 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic: Conf. Univ. Dr. Mihai Săndulescu  

2.5. Anul de   

studiu 

VI 2.6. Semestrul 11 (1 serie) 

12 (2 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 

5 din care : curs   2 Stagiu clinic 3 

Total ore din planul 

de învățământ 

70 (14 

săptămâni 

x 5 ore) 

Din care : curs 28 h (14 

săptămâni 

x 2 ore) 

 Stagiu clinic 42 h (14 

săptămâni 

x 3 ore) 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 

teren 
10 ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 20ore 

Tutoriat 10 ore 

Examinări 10 ore 

Alte activități 10 ore 

Total ore de studiu individual  80 ore 

Total ore pe semestru  150 ore 

Numărul de credite  6 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunostinţe de  

- anatomie şi fiziologie ale aparatului dento-maxilar 

- tratament protetic, restaurări fixe şi mobile 

- tehnologia realizării protezelor dentare 



- biomateriale din medicina dentară 

4.2. de competențe Să cunoască  

- biomaterialele utilizate în protetică 

- tehnici de utilizare a biomaterialelor 

- tehnici de amprentă segmentare şi totale 

- managementului pacientului 

 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru minim 70 locuri, computer, videoproiector 

sau ONLINE 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic Sală de lucrări practice, dotată cu 

televizor/videoproiector, laptop sau ONLINE 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

- Abilităţi dobândite de student:  

- să poată stabili diagnosticul de edentație  

- să poată cuantifica oferta osoasă existentă, pe baza radiografiilor și a 

tomografiei computerizate cu fascicul conic 

- să poată formula posibilitățile de restaurare ale unei edentații prin 

lucrări fixe sau mobile pe implanturi 

- să poată realiza etapele clinice de amprentare în vederea realizării de 

lucrări protetice pe implanturi, în situațiile clinice care nu pun 

probleme deosebite 

- să recunoască (identifice) situaţiile cu grad mare de dificultate, care 

necesită colaborare interdisciplinară sau intradisciplinară cu colegii 

care au competenţele necesare rezolvării cazului 

Competențe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, 

condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de 

lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente 

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă 

pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă 

eficientă în cadrul echipei  şi în relaţie cu pacientul 

- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de 

comunicare şi formare profesională asistată 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

5.1. Obiectivul general - Cunoașterea posibilităților de restaurare a diferitelor clase de edentații 

prin lucrări protetice (fixe sau mobilizabile) pe implanturi 

5.2. Obiective specifice - Conceperea unui plan de tratament  

- Capacitate de a preciza cel mai indicat tratament protetic prin 

intermediul implanturilor dentare în situaţii clinice cu grad mic şi mediu 

de dificultate 

- Dezvoltarea abilităţile practice pentru parcurgerea fazelor clinice ale 

protezării pe implanturi 

 

8. Conținutul 
8.1. Curs Metode de predare Obser

vații 

Curs 1. Introducerea în 

implantologia orală 

Expunerea interactivă a 

materialului conform 

programei analitice, folosind 

 



mijloace multimedia, 

prezentări power point, filme 

didactice sau ONLINE 

Curs 2. Noţiuni anatomice ale 

aparatului dento maxilar corelate 

cu câmpul protetic  primitor de 

implanturi 

  

Curs 3. Biomecanica aparatului 

dento maxilar 

  

Curs 4. Diagnostic, indicaţii şi 

contraindicaţii în implantologia 

orală 

  

Curs 5. Tratamentul preimplantar 

al afecţiunilor cavităţii bucale 

  

Curs 6. Biomaterialele utilizate în 

implantologia orala 

  

Curs 7. Clasificarea implanturilor 

orale 

  

Curs 8. Integrarea tisulara a 

implanturilor orale 

  

Curs 9. Implantul endoosos şurub   

Curs 10. Miniimplanturi şi 

indicaţiile acestora 

  

Curs 11. Vindecarea tisulară şi 

integrarea implanturilor 

  

Curs 12. Reconstrucţia  osoasă a 

crestelor alveolare deficitare 

  

Curs 13. Reconstrucţia protetică 

pe implanturi 

  

Curs 14. Accidente, incidente şi 

complicaţii în perioada de 

inserţie, integrare şi purtare a 

implanturilor orale 

  

Curs 15. Dispensarizarea 

purtatorului de implanturi 

  

Curs 16. Situaţiile clinice a 

diferitelor tipuri de edentaţii şi 

rezolvarea acestora prin 

implanturi. Curs recapitulativ 

  

 

8.2. Stagiu clinic Metode de predare Obser

vații 

SC 1. Instrumentar şi aparatură în 

implantologia orală 

Prezentări PowerPoint, 

prezentarea instrumentarului 

specific, prezentări de caz, 

prezentarea de materiale 

video și operații live sau 

ONLINE 

 

SC 2. Prezentarea tipurilor de 

implanturi 

  

SC 3. Dosarul pacientului   

SC 4. Bilanțul preimplantar   



SC 5. Evaluarea clinico-

anatomică a arcadelor maxilare şi 

mandibulare 

  

SC 6. Tehnici curente în 

implantologia orală 

  

SC 7. Tehnica chirurgicală a 

implantului şurub 

  

SC 8. Tehnica chirurgicală a 

implantului cilindru 

  

SC 9. Tehnica chirurgicală a 

implantului lamă 

  

SC 10. Tehnica chirurgicală 

pentru reconstrucţia osoasă 

dirijată a crestelor alveolare 

deficitare 

  

SC 11. Tehnica chirurgicală a 

lifting sinusului în implantologie 

  

SC 12. Accidente, incidente şi 

complicaţii în implantologia orală 

  

SC 13. Faze clinice şi de 

laborator în protezarea pe 

implanturi  

  

SC 14. Dispensarizarea 

pacientului purtător de implanturi 

  

SC 15. Inserarea implantului 

şurub, cilindru pe simulator sau 

pe coasta de viţel 

  

SC 16. Şedinţa recapitulativă   

Bibliografie curs şi stagiu clinic 

1. Sîrbu I.:  Curs practic de implantologie orala – editia a treia,– Ed. 

Militară, Bucureşti 2012, ISBN 978-973-32-0893-8 

2. Mihai A.: Implanturile endo-osoase osteointegrate în implantologie. 

Editura Sylvi, 1995, Bucureşti 

3. Mihai A.: Implantologia orală. Curs.  Editura Sylvi, 2000, Bucureşti 

5. Naoshi Sato: Chirurgia Parodontală, Atlas Clinic, Qmed. Publishing 

S.R.L. Buc, 2006 

6. Misch C.: Contemporary implant dentistry – 3.rd Edition, Mosby-

Elsevier, 2008. 

Publicaţii periodice:  

Implant Dentistry, the official journal of the International Congress 

of Oral Implantologists (ICOI), ISSN: 1056-6163 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 



 

 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs Examen final Examen tip grilă 70 % 

Stagiu clinic Examen practic Se realizează verificarea 

cunoştinţelor practice pe 

pacient, pe modele de studiu, 

pe radiografii; se face 

justificarea fiecărui element din 

planul de tratament. 

30 % 

Standard minim de performanță 

Cunoaşterea elementară a indicațiilor și contraindicațiilor implanturilor dentare și a etapelor clinice şi de laborator 

de realizare a lucrărilor protetice fixe pe implanturi. 

Fişa disciplinei se va adapta ȋn funcţie de evoluţia situaţiei pandemiei COVID-19. 

 

 
Data completării: 

 

16.09.2020 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

  

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 

                        Prof. Univ. Dr. Marina Imre 

  


