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Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Studierea limbilor străine de specialitate prevăd nivelul minim A2-B1 de 

cunoaștere a limbilor străine conform CECRL.  

Nivelul minim A2-B1 de cunoaștere a limbilor străine conform CECRL;  

competențe digitale ; abilitatea de comunicare și de lucru în echipă; 

Misiunea disciplinei Disciplina Limbi moderne (limbaj terminologic),  este un curs practic, 

destinat studenților pentru aplicarea practică și utilizarea activă în 

instruirea și activitatea profesională. Cursul de  Limbi moderne (limbaj 

terminologic) este orientat spre formarea competențelor lingvistice 

stabilite de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi /CECRL/. 

Cursul de  Limbi moderne (limbaj terminologic) vizează însușirea 

limbajului terminologic medical esențial, formând studenților competențe 

lingvistice solide, necesare mobilității academice, integrării interculturale 

și profesionale.  

Orientarea formativă a învățământului universitar și formarea profesională 

a studenților sunt un cadru de referință a sistemului de formare 

profesională a specialiștilor în domeniul sănătății publice pentru 

comunicarea în limba străină, pentru facilitarea comunicării în spațiul 

internațional, pentru cooperarea în domeniul sănătății publice și  pentru a 

deveni competitivi pe piața muncii. 

 

Tematica prezentată 

 
Engleză. USMF ” N. Testemiţanu ”. Nicolae Тestemiţanu - personalitate 

marcantă în domeniul medicinii. Istoria  stomatologiei. Jurământul lui 

Hipocrate.  Corpul uman. Structura dinţilor. Dentiţia primară şi secundară. 

Suprafaţa dinţilor. Anatomia dinţilor individuali. Maxilarele. Glandele 

salivare. Dinţii şi gingiile. Asistenţa stomatologică. Serviciile 

stomatologice în ţara noastră. Educaţia stomatologică în SUA. 

Stomatologia preventivă. O vizită la stomatolog. Echipa stomatologică. 

Caria dentară. Cauzele, efectele cariei. Prevenirea şi tratarea cariei dentare. 

Obturaţiile ca tratament conservativ al cariei dentare. Pulpita şi abcesul 

alveolar. Controlul salivei. Obturaţiile. Materialele obturative şi 

instrumentele stomatologice. Instrumentele stomatologice. Piesele de mână. 

Frezele. Endodonţia. Pulpotomia şi rezecţia apicală. Afecţiunea 

parodonţiului. Gingivita ulceroasă acută. Serviciile de asistenţă 

stomatologică în Regatul Unit al Marii Britanii. Detartrajul și gingivectomia. 

Gingivectomia. Chirurgia orală. Terapia canalului radicular. Protetica. 

Efectele pierderii dinților. Etapele de construcție a protezelor dentare. 

Materialele amprentare. Compoziția. Alginatul. Pasta de amprentare. 

Etapa de luare a ocluziei. Etapa de probare. Etapa de ajustare. Ortodonția. 

Cauzele malocluziei. Tratamentul malocluziei. Ortodonția. Obiceiurile 

orale-cauză a malocluziei. Modelele. Atelele temporale. Coronița dentară. 

Tratamentul supraocluziei profunde. Protezele parțiale fixe. Radiografia- 

un adjuvant diagnostic. Sursele de sepsis oral. Piorea alveolară. Starea de 



sănătate fizică care afectează terapia parodontală  

Afectarea pulpei. Leziunile traumatice ale dinților. Bolile traumatice ale 

maxilarelor. Pierderea țesutului. Mijloace de restaurare. Alegerea metodei. 

Rezecția oaselor maxilarului și înlocuirea lor. Bolile infecțioase ale 

mandibulei. Sindromul de osteomielită acută a maxilei superioare în 

copilăria timpurie. Tumorile maxilarului și mucoasei bucale. Angiomul 

limbii. Sarcomul osteogenic. Formarea despicăturii. Buza dublă. Raport de 

caz. Igiena orală și prevenirea bolilor dentare. Igiena orală. Disciplina 

dietetică. Măsura profilactică de utilizare a periei dentare. Periajul dentar. 

Placa bacteriană. Stomatologia preventivă. Sănătatea publică și măsurile 

de educație pentru sănătate dentară. 
Dieta. Fluorizarea și mediul înconjurător. 

Franceză 

Profesia aleasa din vocație. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „ 

N. Testemițanu”. Istoria facultății de Stomatologie. Ziua de muncă a unui 

student – dentist. Nașterea medicinii dentare științifice în Franța. Pierre 

Fauchard. Dinții. Structura dinților. Tipurile de dinți și rolul lor. Dentiția. 

Poziționarea rea a dinților se corijează. Anomaliile dentare. Caria dentară. 

Maladiile parodontale. Gingivitele. Cabinetul stomatologic. Vizita la dentist. 

Igiena buco- dentară. Ce să facem pentru a proteja dinții? Pasta de dinți. 

Periuța de dinți. Vitaminele. Atelier de lucru asupra literaturii de specialitate.  

Atelier de lucru asupra unui document video. Studiile dentare din Franța. Arta 

dentară. Examenul clinic în stomatologie. La dentist. Recomandări în caz de 

extracție dentară. Dentisteria cosmetică. Moartea atomică. Atelier de lucru. 

Maladiile profesionale în stomatologie. Calculul salivar, o afecțiune rară și 

benignă. Litiaza salivară. Implanturile dentare. Jurământul lui Hipocrate. 

Deontologia medicală. Sarcina și îngrijirile dentare. Igiena dentară și 

prevenirea cariilor. Cooperarea internațională în domeniul stomatologiei.  

 

Finalități de studiu 

 
• să definească particularitățile limbajului și terminologiei medicale 

generale în limba străină;  

• să identifice simbolurile de specialitate și particularitațile limbajului 

medical utilizat în domeniul medicinii dentare; 

• să utilizeze lexicul autentic specializat în comunicarea curentă în cadrul 

activității profesionale; 

• să aplice mecanismele de formare și specificul unui mesaj sau enunț cu 

aspect profesional; 

• să definească structurile gramaticale caracteristice limbii străine cu 

aspect profesional; 

• să identifice limbajul medical utilizat în domeniul medicinii dentare  în 

scopul utilizării ulterioare a competenţelor lingvistice şi de comunicare 

(exprimare orală şi  scrisă); 

• să formuleze principii de bază și noţiuni din domeniul medicinii 

dentare  necesare în colaborarea și participarea ulterioară în cadrul 

conferințelor/ proiectelor internaționale; 

•  să  interpreteze idei, proiecte, procese, conținuturi teoretice și practice 

ale disciplinei; 

• să aplice deprinderile de citire orientativă (articole), cursivă 

(comprehensiunea conținutului unui text de specialitate), selectivă 

(sintetizarea informației) şi totală (comprehensiunea integrală a 

conținutului  textului); 

• să reproducă textul de specialitate  în limba străină ; 

• să utilizeze traducerea unor texte, articole, documente, prescripții în 

limba străină;  

• să dezvolte capacităţi de selectare, sintetizare şi rezumare; 



• să dezvolte  abilități de comunicare pentru a iniția discuții, dialoguri, 

dezbateri tematice în situații profesionale ; 

 

Manopere/Deprinderi 

practice achiziționate 

 

• să facă analiza și sinteza informației din surse autentice  și s-o prezente   

în formă orală sau scrisă; 

• să utilizeze cunoștințele și abilitățile de comunicare  într-un mediu 

profesional, folosind tematicile specifice domeniului medicinii dentare  

în scopul promovării unui dialog intercultural și interdisciplinar; 

• să implementeze cunoștințele dobândite  în activitatea de 

cercetare/redactare a unor lucrări de specialitate în limba străină.  

Forma de evaluare Colocviu/Examen 

 

 

 


