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1. Tematica pentru proba scrisă, proba clinică şi proba didactică                                                                         

1. Argument pentru reabilitarea orală (1, pag. 7 - 24). 
 

2. Conceptul de tratament oro-dentar integral (1, pag. 25 - 35). 
 

3. Algoritm în reabilitarea orală (1, pag. 36 - 60). 
 

4. Abordarea pacientului cu durere în teritoriul oro-maxilo-facial (1, pag. 61 - 67). 
 

5. Reabilitarea orală a pacienţilor cu patologie carioasă (1, pag. 68 - 86). 
 

6. Reabilitarea orală în prezenţa edentaţiilor intercalate (1, pag. 87 - 101). 
 

7. Folosirea sistemelor integral ceramice în reabilitarea orală (1, pag. 102 - 109). 
 

8. Reabilitarea orală în prezenţa anomaliilor dento-maxilare (2, pag. 177 - 232). 
 

9. Estetica în reabilitarea orală (3, pag. 233 - 267). 
 

10. Reabilitarea orală a pacienţilor cu parodontopatii (1, pag. 110 - 134). 
 

11. Reabilitarea orală la pacienţii cu uzură dentară (1, pag. 135 - 154). 
 

12. Reabilitarea orală în prezenţa edentaţiilor terminale (1, pag. 155 - 186). 
 

13. Reabilitarea orală la pacienţii cu nevoi speciale (1, pag. 187 - 231). 
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2. Tematica prelegerii publice - în conformitate cu Metodologia proprie de concurs 
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila” Bucureşti: prezentarea de către candidat a principalelor 
rezultate obţinute, a perspectivelor şi obiectivelor de dezvoltare proprie în domeniul 
didactic şi de cercetare. 
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