
Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti  

Facultatea de Medicină Dentară           
 

Programare sesiunea II de restanțe, măriri de notă, credite –  

SEPTEMBRIE 2022 
Specializarea Tehnică Dentară  

Perioada: 12.09.2022 - 18.09.2022 
 
 

DATA 

SUSŢINERII 

EXAMENULUI 

ANUL I ANUL II 

12.09.2022 

Farmacologie 

0800 – 0900 – sala P1 

 

Tehnologia protezelor dentare fixe 

0900 – 1000 – sala 208 

 

 

Ocluzologie 

1000 – 1030 – sala 209 

 

Tehnologia RCR – opț  

1100 – 1130 – referat e-mail 

 

Noțiuni de odontologie 

1400 – 1500 – sala 209 

13.09.2022 Histologie. Anatomie patologică 

0930 – 1000 – sala 304 

 

Igiena în laborator de tehnică dentară 

1000 – 1200 – sala P3 

 

Morfologia dinților și a arcadelor dentare 

1200 - 1400– sala 209 

 

Limbi moderne - Engleză I 

1500– Teams 

 

Prim ajutor medical 

1600 – Spital CF2 

Tehnologia protezei totale 

1000 – 1100 – sala 209 

 

                  Științe comportamentale 

1500 – referat email 

 

 

14.09.2022 

 

 

 

 

Practica de specialitate II 

0800 – 0900 – sala 209 

 

Tehnica punților dentare 

0900 - 1100– sala 209 
 

Protetică dentară 

1100 - 1300 – sala 209 

15.09.2022 

Epidemiologie 

0930 – sala 209 

 

Biochimie 

1600 – 1700 – sala 208 

 

Microbiologie 

1600 – 1700 – sala 209 

 

Estetică dentară 

0900 – sala 208 

 

Parodontologie 

0930 – sala 208 

16.09.2022 Materiale utilizate în tehnica dentară 

0830 – 0900 – sala 208 

 

Practica de specialitate I 

0900 – 1000 – sala 208 

 

Riscuri asociate consumului de droguri - opt 

1300 – sala P1 

Comportamentul materialelor dentare în 

mediul oral 

0900 – sala 209 

Notă: 

1. Pentru examenele restante din anul in curs,  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 de restanta se achita ( 320 lei/examen) – 80MTZx (unde x reprezintă anul de studiu); 

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

diferențe (150 lei/examen) – 28MTZx (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 

mailto:medicina.dentara@univ.utm.ro

