
Facultatea de Medicină Dentară             
 

Programare sesiune II de restanțe – iulie 2020 

Specializarea Medicină Dentară - anul VI 

Perioada: 13.07 – 19.07.2020 
 

Examenele se susțin online 
 

DATA SUSŢINERII 

EXAMENULUI 
ANUL VI 

13.07.2020 
LUNI 

Reabilitare orală sem 1(VI) - 0930 - TEAMS 

Reabilitare orală sem 2(VI) - 1030 - TEAMS 

Gerontognatoprotetică(VI) - 1100 -  E-MAIL(referat) 

Practică de specialitate (V) - 1200 -  E-MAIL(referat) 

Ed. Fizică I (sem1) (I) - 1400 - E-MAIL(referat)  

Ed. Fizică II (sem2) (I) – 1430 - E-MAIL(referat)                                                                                                                                                                                                     

Managementul cabinetului stomatologic (VI) - 1500 -  E-MAIL TEAMS 

14.07.2020 
MARȚI 

Elaborarea lucrării de licență sem 1 (VI) - 1000 – E-MAIL 

Elaborarea lucrării de licență sem 2 (VI) – 1030 – E-MAIL 

Odontoterapie conservative (IV) - 1100 -  E-MAIL(referat) 

Patologie orală (VI) - 1200 –  ZOOM 

Implantologie (VI)  – 1600 -- E-MAIL(referat) 

Reabilitare orală implantară (VI)  - 1700 -- E-MAIL(referat) 

15.07.2020 
MIERCURI 

Chirurgie dento-alveolară (IV) – 830 – TEAMS 

Protetică dentară mobilizabilă (VI)  – 1000 – TEAMS 

Urgențe în endodonție (VI)  - 1200 - E-MAIL(referat) 

Chirurgie OMF (V) - 1300 -  E-MAIL(referat) 

16.07.2020 
JOI 

Anestezia în medicina dentară. Chirurgia dento-alveolară (III) – 1000 OFFICE 365 (UTM) 

Sănătate orală (VI)  – 1100 – TEAMS 

Ortodonție (V) – 1430 – TEAMS  

Pedodonție (V) – 1600 -  E-MAIL(referat) 

17.07.2020 
VINERI 

Parodontologie (V) – 1000 – TEAMS  

Fizioterapie și recuperare funcțională orală (V) – 1100 -  TEAMS 

Urgenţe în medicina dentară şi măsuri de prim ajutor (VI)  – 1200 -  E-MAIL(referat)  

18.07.2020 
SÂMBĂTĂ 

Parodontologie (VI) – 1000 – TEAMS  

19.07.2020 
DUMINICĂ 

Instrumentar stomatologic (III) - 1100 - E-MAIL(referat) 

Ortodonție (VI) – 1400 – ZOOM 

 

 

Notă: 
1. Pentru examenele restante din anii anteriori / diferențe, plata se realizează folosind următoarele modalități : 

1. În numerar/card bancar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București; 
2. Prin transfer bancar (ordin de plată) în contul RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania; coduri de plată:  pentru 

examenele restante din anii anteriori (450 lei/examen) - 83MDZx (unde x reprezintă anul de studiu); pentru diferențe (130 lei/examen) – 

28MDZx (unde x reprezintă anul de studiu); pentru examenele restante din anul curent (320 lei/examen) - 15MDZx (unde x reprezintă 

anul de studiu); 
2. Dovada plății se trimite prin mail (medicina.dentara@univ.utm.ro)  la secretariatul facultății cu o zi înainte de examen. În caz contrar nu veți 

putea participa la examen. 
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