
 

Ministerul Educaţiei 
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 
Facultatea de Medicină 

 
 

  
Str. Lucian Blaga, Nr. 2A 
550169 Sibiu, România 
medicina.ulbsibiu.ro 
 

Tel.: +40 269 43.67.77; 21.23.20 
Fax: +40 269 21.23.20 

E-mail: medicina@ulbsibiu.ro 
 

 

 

 

GHID PRACTICĂ DE SPECIALITATE AN II - MEDICINĂ DENTARĂ 

 

 

TEHNOLOGIA PROTEZELOR DENTARE ȘI MATERIALE DENTARE 

 

 

Obiective generale: 

-dobândirea cunostințelor teoretice și a deprinderilor practice ca urmare a studiului materialelor 

dentare utilizate în cabinetul de medicină dentară și laboratorul de tehnică dentară 

-identificarea fazelor clinice în cabinetul de medicină dentară și identificarea fazelor tehnice  din 

cadrul fazelor clinico-tehnice  de obținere a pieselor protetice. 

 

Obiective specifice: 

Generale: 

- noțiuni de organizare a cabinetului de medicină dentară 

- noțiuni legate de dezinfecția și sterilizarea în cabinetul stomatologic 

Stomatologice: 

- fixarea tuturor noțiunilor teoretice despre materiale dentare și lucrări protetice ca urmare a 

aplicabilitîților și însușirilor practice 

-să își consolideze limbajul de specialitate utilizând termeni specifici în raport cu medicul de medicină 

dentară și tehnicianul dentar 

-să identifice practic, să cunoască proprietățile și indicațiile clinice ale materialelor utilizate 

-să exerseze manualitatea în prepararea materialelor dentare utilizate 

-sa  identifice toate tipurile de lucrări protetice întîlnite în practică, să le clasifice, să le evidențieze 

elementele componente ale pieselor protetice și elementele câmpului protetic 

-să își însușească atât noțiuni tradiționale cât și noțiuni moderne de realizare a pieselor protetice  

-să cunoască scopul fiecarei faze clinice de realizarea a pieselor protetice și să participe activ  la 

identificarea și corectarea erorilor care pot apărea pe parcursul fazelor clinico-tehnice 
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Nume Prenume 

                                                     Raport de activități practice  

                                                                       ANUL II 

 

Nr. 

Crt.  

Cerințe activitate Barem activitate 

îndeplinit 

Observații  Semnătura și 

parafa 

medicului 

îndrumător 

1.  Documente de înregistrare a 

pacienților într-un cabinet 

stomatologic: registrul de 

consultații, fișa medicală 

stomatologică , alte programe/ 

mijloace informatice de 

înregistrare. Cunoașterea 

conținutului chestionarului de 

evaluare a stării de sănătate a 

pacienților și acordurilor necesare 

înaintea efectuării anumitor 

tratamente de specialitate. 

   

2. Cunoașterea noțiunilor legate de 

pregătirea, curățirea, dezinfecția 

cabinetului dentar și aparaturii din 

dotare. Noțiuni legate de 

decontaminare, dezinfecția și 

sterilizarea instrumentarului 

utilizat în cabinetele 

stomatologice 

   

3. Insușirea deprinderilor privind 

circuitul instrumentelor din 

momentul utilizării acestora pe 

parcursul întregului ciclu de 

sterilizare, depozitare și 

documentele scrise care însoțesc 

circuitul instrumentelor. 

   

4. Noțiuni legate de introducerea și 

circuitul pacientului în cabinetul 

de medicină dentară; noțiuni 

legate de utilizarea și păstrarea 

materialului de unică folosință în 
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cabinetul dentar. 

5. Prepararea materialelor specifice 

utilizate în cabinetul dentar: 

materiale de amprentă, cimenturi 

dentare etc. 

   

6. Inițierea în dezvoltarea 

raționamentului medical pe baza 

anamnezei, examenului obiectiv 

și examinărilor complementare. 

   

7. Clasificarea edentațiilor după 

Kennedy și Costa 

   

8. Evaluarea critică a lucrărilor 

protetice necorespunzătoare din 

punct de vedere clinic și tehnic 

 

   

9. Noțiuni despre metalele și aliajele 

utilizate în stomatologie 

   

10. Noțiuni despre ceramica dentară 

și lucrările protetice ceramice 

   

11. Noțiuni despre rășinile diacrilice 

compozite și utilizările lor 

multiple în cabinete dentare și 

laboratoarele de tehnică dentară 

   

 

 

Semnătura și parafa medicului titular al cabinetului stomatologic 
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Bibliografie Anul II 

 
 

1.Bratu D., Nussbaum R., Bazele clinice şi tehnice ale protezării fixe. Editura Medicală, Bucureşti, 

2006 

 

2.Florin Lazarescu (sub redactia): Incursiune in Estetica Dentara, Bucuresti 2013 

 

3.Popa S., Protetică dentară, vol. 1 şi 2. Editura Medicală, Bucureşti, 2001 

 

4.Rândaşu I., Stanciu L., Restaurări protetice dentare fixe. Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006 
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Fișa de evaluare a studentului - Facultatea de Medicină  

Specializarea Medicină Dentară - An II 
 

 

Caracterizarea activității studentului (nume, prenume) 

.................................................................................................................................... 

 

1.Frecvența .....................  nr. de absențe ...................... 

 

2.Respectarea normelor interne de organizare și desfășurare a muncii  

.............................................................................................................. ..........................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

3.Îndeplinirea obligațiilor profesionale 

 ........................................................................................................................................................

............... .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................. 

 

 

4.Dobândirea de abilități / competențe  

.........................................................................................................................................................

............. ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................. 

 

 
5.Atitudinea față de personalul din unitate  

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

 
6.Atidudinea față de pacienți  

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

Îndrumător (nume, prenume) ........................................................................................ 

  

Semnătura și parafa ................................. 


