
                     

 

USMF ”NICOLAE TESTEMIȚANU” 

  
  

 

 
                                          

                                                             APROB 
                                                            Dr.hab.șt.med., prof. univ. 

                                                 S.Ciobanu 
 

25 august 2020 
 

PLANUL  TEMATIC AL CURSURILOR 
la catedra Odontologie, Parodontologie și Patologie orală pentru studenţii anului III, 

semestrul V, torentul român 
anul universitar 2020-2021 

miercuri ora 14:40 
 

AULA Nr. 1 

N. DATA TEMA  CURSULUI CADRUL 
DIDACTIC 

 
 
1 

Miercuri 
02.09.20 

Examinarea pacientului stomatologic. Completarea fişei de 
observaţie.     Determinarea indicelui igienei cavităţii bucale. 
Rolul salivei și a lichidului buacal în formarea depozitelor dentare 
(placa bacteriană și a tartrului dentar). Metode și tehnici de 
îndepărtare a depozitelor dentare. 
Caria dentară. Noțiune. Etiologie. Clasificare. Tabloul clinic, 
diagnosticul pozitiv şi diferenţial al cariei dentare în stadiul de 
maculă, superficială, medie şi  profundă. 

S.CIOBANU 

 
2 

Miercuri 
16.09.20 

Fiziologia smalțului.Tratamentul cariei dentare. Terapia 
remineralizantă. Procedee și tahnici. Remedii. Principii şi reguli în 
tratamentul chirurgical al cariei dentare (superficială, medie şi 
profundă). 

 
L.ENI 

 
3 

Miercuri 
30.09.20 

Sisteme de izolare a câmpului de lucru (diga).Sisteme adezive. 
Clasificare. proprietăți.mecanismul de interacțiune cu țesuturile 
dentare dure. 

 
V. ALEXEEV 

4 Miercuri 
14.10.20 

Plaga dentinară, particularități.Tratamentul plăgii dentinare. 
Remedii medicamentoase. 
Coafajul indirect. Indicații și cotraindicații. Tehnici și procedee. 
Remdeii medicamentoase. 

L. ENI 

5 Miercuri 
28.10.20 

Tratamentul cariei dentare localizate pe feţele ocluzale și 
vestibulare în molari şi premolari şi în regiunea cervicală a tuturor 
dinților. 
Tratamentul cariei dentare localizate pe feţele proximale ale 
molarilor şi            premolarilor. 

 
D.MARCU 

6 Miercuri 
11.11.20 

Tenici și procedee de restaurări dentare (directe și indirecte). 
Tratamentul cariei dentare localizate pe feţele de contact ale 
dinţilor frontali. 
Metode de reconstruire/refacere a punctului de contact şi a 

GH.NICOLAU 



unghiului dinţilor frontali. 
7 Miercuri 

25.11.20 
Selectarea materalelor de obturare. Tehnici și procedee de 
obturare a cavităţilor carioase cu diverse materiale (cementuri, 
amalgame, compozite). 

GH.NICOLAU 

8 Miercuri 
09.12.20 

Discromii dentare. Cauze. Procedee și tehnici de tratament. 
Sisteme de albire. Avantaje și dezavantaje. V.CHETRUȘ 

9 Miercuri 
23.12.20 

Leziuni ale țesuturilor dentare dure se apar până la erupția 
dinților (hipoplazia, fluoroza, hiperplazia). Semne clinice, 
diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Elemente 
profilactice. 
Leziuni ale ţesuturilor dentare dure, ce apar după erupţia dinților 
(leziuni traumatice, necroza acidă). Semne clinice, diagnosticul 
pozitiv și diferenţial. Tratamentul. Elemente profilactice. 
Abraziunea ţesuturilor dentare, defectul cuneiform, necroza, 
eroziunea, hiperstezia ţesuturilor dentare dure. Tabloul clinic. 
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. 
Erori şi complicaţii în diagnosticarea şi tratamentul cariei dentare 
și a leziunilor odontle de origine necarioasă. 

V.BODRUG 
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