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CHIŞINĂU  

 

 



 

1) C.S.Perioada de modelare a sistemului stomatognat (ADM) corespunde: 

a) [ ] perioadei intrauterine 

b) [ ] perioadei postnatale pînă la 3 ani 

c) [ ] vîrstei de 3-6 ani 

d) [x] vîrstei de la 16 ani pînă la sfîrşitul vieţii 

e) [ ] vîrstei de 6-16 ani 
 

 2) C.S.Identificați  criteriul propus de  I. Postolachi şi Gh. Bîrsa ce a stat la baza clasificării 

materialelor amprentare: 

a) [ ] proprietăţile clinice ale materialelor 

b) [ ] proprietăţile fizice ale materialelor pînă la preparare 

c) [x] starea fizică a materialului la finala prizei 

d) [ ] starea fizică a materialului în timpul preparării  

e) [ ] durata timpului de priză 
 

 3) C.S.Regimul de polimerizare a acrilatelor termo - polimerizabile necesită respectarea 

următoarelor condiții: 

a) [x] încălzirea lentă a băii cu apă până la fierbere 30-45 min şi fierberea 30 - 45 min 

b) [ ] încălzirea rapidă a băii cu apă până la fierbere şi fierberea 30 - 45 min 

c) [ ] încălzirea în trepte a băii cu apă în timp de 3 ore până la fierbere şi fierberea 1 oră 

d) [ ] încălzirea în trepte a băii cu apă timp de 3 ore până la fierbere 

e) [ ] începerea polimerizării în apă la temperatura 50
0
 

 

 4) C.S.Numiți conținutul aliajelor aurului cu titlul 900: 

a) [ ] aur -100% 

b) [ ] argint -14,0% 

c) [x] aur -90,0% 

d) [ ] cupru -16,0% 

e) [ ] paladiu -14,0% 
 

 5) C.S.Indicați ce tip de microproteză este inlay-ul: 

a) [ ] extratisulară 

b) [x] intratisulară 

c) [ ] mixtă 

d) [ ] totală 

e) [ ] cervicală 
 

 6) C.S. Precizați din ce material se confecționează modelul de lucru al coroanelor fizionomice 

din porţelan: 

a) [ ] ghips medical cu bonturi nemobilizabili din acelaşi material 

b) [ ] ghips medical cu bonturi mobilizabili din acelaşi material 

c) [ ] superghips cu bonturi nemobilizabili 

d) [x] superghips cu bonturi mobilizabili 

e) [ ] ciment fosfat cu bonturi detașabile 
 

 7) C.S.Sablarea componentei metalice a coroanei mixte metaloceramice se efectuează în scopul: 

a) [x] asigurării aderării ceramicii la metal 

b) [ ] degrasării componentei metalice 

c) [ ] micşorării grosimei componentei metalice 

d) [ ] creării microperforaţiilor necesare 

e) [ ] controlului calităţii componentei metalice 
 

 8) C.S.Coroana de substituţie, după Ilina-Markosian, este prezentată de: 

a) [x] coroană, pivot şi încrustaţie 

b) [ ] coroană şi pivot 



c) [ ] coroană şi încrustaţie 

d) [ ] coroană cu şanţuri verticale 

e) [ ] coroană cu şanţuri orizontale 
 

 9) C.S. Indicați forma corpului punții dentare mobilizabile: 

a) [ ] cupă 

b) [x] şa 

c) [ ] semioval 

d) [ ] plată 

e) [ ] cub 
 

 10) C.S. Elementele retentive care asigură legatura dintre partea fizionomică și carcasul metalic 

în  construcțiile metalo-acrilice sunt reprezentate prin: 

a) [x] butoni 

b) [ ] magniţi 

c) [ ] lacuri  

d) [ ] clei special  

e) [ ] clei silicat 
 

 11) C.S.Tabloul clinic al edentaţiei parţiale se va găsi în dependenţă de: 

a) [ ] caracterul alimentelor 

b) [ ] frecvenţa alimentaţiei 

c) [x] localizarea breşei arcadei dentare 

d) [ ] particularităţile respiraţiei 

e) [ ] igiena cavităţii orale 
 

 12) C.S. Protezele parțiale mobilizabile pot fi confecționate: 

a) [ ] numai în edentaţiile terminale bilaterale 

b) [ ] numai în edentaţiile terminale unilaterale 

c) [ ] numai în edentaţiile frontale 

d) [ ] numai în edentaţiile intercalate 

e) [x] în orice tip de edentaţie parţială 
 

 13) C.S.Rolul conectorului principal în protezele parţiale mobilizabile scheletate este: 

a) [ ] fixarea dinţilor artificiali 

b) [ ] unirea elementelor dentare cu şeile protezei  

c) [x] unirea şeilor protezei 

d) [ ] fixarea elementelor de ancorare şi stabilizare 

e) [ ] micşorarea dimensiunilor bazei protezei 
 

 14) C.S.Marginea amprentei funcţionale de succiune se găseşte: 

a) [ ] pînă la zona mucoasei pasiv mobile 

b) [ ] în limitele zonei mucoasei pasiv mobile 

c) [ ] în limitele mucoasei imobile 

d) [x] depăşeşte zona mucoasei pasiv mobile cu 1-2 mm 

e) [ ] depăşeşte zona mucoasei pasiv mobile cu 3-4 mm 
 

 15) C.S.Planul protetic se determină în scopul: 

a) [ ] alegerii dinţilor artificiali 

b) [ ] montării dinţilor faţă de creasta alveolară 

c) [ ] creării curbei vestibulare a arcadei dentare 

d) [x] creării curbelor ocluzale ale arcadelor dentare 

e) [ ] creării unui contact intim între arcadele dentare 
 

 16) C.S.Cîmpul protetic edentat total la maxilă este prezentat de: 

a) [x] Procesele alveolare, tuberozităţile maxilare, bolta palatină 



b) [ ] formaţiunele anatomice ale fibromucoasei din zona anterioară 

c) [ ] palatul moale 

d) [ ] formaţiunele anatomice ale fibromucoasei din zona laterală 

e) [ ] formaţiunele anatomice ale fibromucoasei din zona distală 
 

 17) C.S.Numiți ce include examenul clinic al pacientului în clinica de protetică dentară: 

a) [ ] radiografia 

b) [x] motivaţia 

c) [ ] electroodontometria 

d) [ ] termometria 

e) [ ] reografia 
 

 18)  C.M. Arătați din ce este compusă articulaţia temporo-mandibulară: 

a) [x] condiliile articulare al mandibulei 

b) [ ] aripele osului sfenoidal 

c) [ ] muşchiul pterigoidian intern 

d) [x] capsula articulară 

e) [x] meniscul articular 
 

 19)  C.M. La maxilă stâlpii de rezistenţă sînt sistematizaţi în: 

a) [x] verticali 

b) [ ] oblici 

c) [ ] tangenţiali 

d) [x] orizontali 

e) [ ] de un caracter mixt 
 

 20)  C.M. Predominarea funcţională a muşchiului maseter conduce la instalarea steriotipului 

actului masticator: 

a) [ ] vertical 

b) [x] orizontal 

c) [ ] unilateral 

d) [ ] bilateral 

e) [x] mixt 
 

 21)  C.M. Identificați aliajele care se utilizează la confecţionarea lucrărilor protetice din 

metaloceramică: 

a) [x] Vitaliu 

b) [ ] Wipla 

c) [x] KHS 

d) [x] Degudent 

e) [ ] Gaudent 
 

 22)  C.M. Numiți care poate fi etiologia leziunilor odontale coronare: 

a) [x] traumatică 

b) [ ] fiziologică 

c) [x] de acţiuni chimice 

d) [x] congenitală 

e) [ ] artificială 
 

 23)  C.M. După raportul cu dintele de suport deosebim următoarele incrusaţii: 

a) [x] intratisulare 

b) [x] extratisulare 

c) [ ] bidentare 

d) [ ] biologice 

e) [x] intra-extratisulare 

 



 
 

 24)  C.M. Indicați ce scopuri are bizotarea marginilor cavităţii pentru incrustaţie: 

a) [x] închiderea marginală perfectă 

b) [x] protecţia prismelor de smalţ 

c) [ ] protecţia pulpei 

d) [ ] protecţia festonului gingival 

e) [ ] protecţia dinţilor adiacenţi 
 

 25)  C.M. După tehnologia de realizare coroanele de înveliş se deosebesc prin: 

a) [x] ştanţare sau turnare 

b) [x] polimerizare 

c) [ ] îndoire 

d) [ ] şlefuire 

e) [ ] sculptură 
 

 26)  C.M. Determinați etapele clinico-tehnice la confecţionarea coroanelor metalice turnate: 

a) [ ] radiografia 

b) [x] prepararea dintelui, amprentarea, protecţia 

c) [x] realizarea modelului cu dinţi mobilizabili 

d) [ ] realizarea modelului obişnuit 

e) [ ] electroodontometria 
 

 27)  C.M. Numiți componentele ceramicii dentare clasice: 

a) [x] feldspat 

b) [x] cuarţ 

c) [ ] material sintetic 

d) [x] caolin 

e) [ ] corund 
 

 28)  C.M. Care pot fi coroanele de înveliş metalic confecţionate prin tehnica turnării: 

a) [x] cu grosimea pereţilor dirijată 

b) [x] cu grosimea pereţilor nedirijată 

c) [ ] transparente 

d) [ ] uşor ştanţate 

e) [ ] uşor fuzibile 
 

 29)  C.M. După tehnica confecţionării, punţile dentare se clasifică ca: 

a) [x] din două bucăţi 

b) [x] întreg turnate 

c) [ ] ştanţate 

d) [ ] prin frezare 

e) [x] prin ardere 
 

 30)  C.M. Stabiliți cerinţele față de corpul de punte: 

a) [x] dimensiunea vestibulo-orală trebuie să fie egală cu a dinţilor naturali 

b) [x] să restabilească curbura de ocluzie sagitală a arcadei dentare 

c) [ ] să prezinte o linie ondulată dintre elementele de agregare 

d) [x] să restabilească curbura frontală a arcadei dentare 

e) [ ] relieful ocluzal să aibă cuspizi exprimaţi 
 

 31)  C.M. După mărimea apofizei alveolare edentate în edentaţia parţială se deosebesc apofize: 

a) [x] înguste (pînă la 5 mm) 

b) [ ] foarte înguste  

c) [x] de o lăţime medie (5-8 mm) 

d) [ ] de o lăţime satisfăcătoare 



e) [x] late  (mai mult de 8 mm)  
 

 32)  C.M. După raportul corpului de punte cu apofiza alveolară se deosebesc punţi dentare: 

a) [ ] fixe 

b) [x] punctiforme 

c) [x] tangent liniare 

d) [ ] semiovale  

e) [ ] ovale 
 

 33)  C.M. Puntea dentară metalică întreg turnată, ca de regulă, este indicată: 

a) [ ] în zona frontală a arcadelor dentare la absenţa 1 dinte 

b) [ ] în zona frontală a arcadelor dentare la absenţa a 2 dinţi 

c) [x] în zonele laterale ale arcadelor dentare la absenţa 1 dinte şi prezenţa breşelor intercalate 

d) [x] în zonele laterale ale arcadelor dentare la absenţa a 2 dinţi şi prezenţa breşelor intercalate  

e) [ ] în zonele laterale ale arcadelor dentare la prezenţa breşelor terminale de 1 -2 dinţi 
 

 34)  C.M. Conectorul principal în proteza parţial mobilizabilă scheletată, poate avea aplicațiile: 

a) [x] bară, arc 

b) [ ] pivot 

c) [x] plăcuţe 

d) [x] bandă (plăcuţă dento-mucoasă) 

e) [ ] ataciment 

 

 35) C.S.Coroanele mixte metalo-ceramice şi metalo-acrilice cu componenta metalică turnată sînt 

indicate conținînd particularitățile: 

a) [ ] pe dinţi scurţi 

b) [ ] pe dinţi cu distrucţii mari 

c) [ ] pe dinţi mobili de gr. III 

d) [ ] pentru persoane indiferent de vîrstă 

e) [x] ca microproteze unidentare şi ca element de agregare în punţile dentare 
 

 36) C.S.Coroanele fizionomice Jacket din acrilate sau compozite sînt indicate pentru: 

a) [ ] dinţii frontali cu coroane mici 

b) [x] dinţii frontali cu coroane mari 

c) [ ] dinţii frontali cu coroanele şterse pînă la colet 

d) [ ] dinţii laterali 

b) [ ] în edentațiile parțiale a dinților în sectorul frontal 
 

 37) C.S.În ce măsură marginea coroanei stanţate va pătrunde în sulcusul dento-gingival: 

a) [x] 0,2 - 0,3 mm 

b) [ ] 0,5 mm 

c) [ ] 0,8-1,0 mm 

d) [ ] 1,5 mm 

e) [ ] 2,0 mm 
 

 38) C.S.Suprafeţele verticale ale dintelui sub coroane Jacket, M/C, M/A se vor prepara spre 

ocluzal sub un unghi de: 

a) [ ] 0
0
 

b) [x] 2
0
 - 10

0
 

c) [ ] 15
0
 - 20

0
 

d) [ ] 25
0
 

e) [ ] 30
0
 - 45

0
 

 

 39) C.S.Locurile de pe suprafaţa internă a coroanei  acrilice ce împedică inserţia ei pe bont se 

determină: 



a) [ ] vizual 

b) [ ] cu material amprentar 

c) [x] cu hîrtie de articulaţie 

d) [ ] cu ceară topită 

e) [ ] cu sonda 
 

 40) C.S.În coroana mixtă, conform viziunilor savanților USMF, ca element de retenţie a 

placajului se utilizează: 

a) [ ] butoni 

b) [ ] şanţuri transversale 

c) [ ] şanţuri verticale 

d) [x] găuri trunchiulare  

e) [ ] găuri cilindrice  
 

 41) C.S.Indicii electroodontodiagnosticii în normă sunt în mărime de: 

a) [ ] 0,5-1 mkA 

b) [ ] 40-50 mkA 

c) [ ] 20-30 mkA 

d) [x] 2-6 mkA 

e) [ ] 30-35 mkA 
 

 42) C.S. Etapele clinice consecutive de confecţionare a coroanelor de înveliş metalice ştanţate 

presupune etapele: 

a) [ ] obţinerea amprentelor şi prepararea dinţilor 

b) [ ] aprecierea RC, prepararea dinţilor, obţinerea amprentelor 

c) [ ] prepararea dinţilor, fixarea coroanelor 

d) [ ] obţinerea amprentelor, proba coroanelor 

e) [x] prepararea dinţilor, amprentarea, aprecierea RC, proba coroanelor, proba definitivă şi 

fixarea 
 

 43) C.S. Etapele clinice de confecţionare a coroanelor de înveliş întreg turnate presupune 

etapele: 

a) [x] prepararea, obţinerea amprentelor, protejarea plăgii dentinare, proba coroanei, proba 

definitivă, fixarea 

b) [ ] obţinerea amprentei, proba coroanei 

c) [ ] proba definitivă a coroanei, fixarea 

d) [ ] obţinerea amprentelor, prepararea dintelui 

e) [ ] prepararea dintelui şi fixarea 
 

 44) C.S.Prepararea dintelui la colet sub coroana de înveliş întreg turnată poate fi clasificată: 

a) [ ] cu prag supragingival în valuri 

b) [x] cu prag circular sau mixt (parţial cu prag şi fără prag) 

c) [ ] tangenţială 

d) [ ] subgingivală ondulată 

e) [ ] ondulată juxtagingival 
 

 45) C.S.Consecutivitatea etapelor clinice la confecţionarea coroanelor de înveliş din acrilat este 

următoarea: 

a) [ ] obţinerea amprentei şi fixarea coroanei 

b) [ ] prepararea dintelui și probarea  coroanei 

c) [ ] prepararea dintelui, obţinerea amprentei și  probarea coroanei  

d) [ ] probarea şi fixarea coroanei 

e) [x] prepararea dintelui, obţinerea amprentei, determinarea culorii acrilatului, probarea şi fixarea 

coroanei 
 

 46) C.S.Coroanele de înveliş metalo-ceramice sînt indicate, cu specificațiile: 



a) [ ] pentru copii pînă la 18 ani cu dinţi intacţi 

b) [ ] pentru dinţi sănătoşi, care nu vor fi incluşi ca elemente de sprijin în lucrările protetice 

c) [ ] pentru dinţi cu mobilitate patologică de gradul  III 

d) [x] cu scop de a schimba coroanele acrilice modificate în culoare 

e) [ ] pentru dinţi cu coroane mici, care nu permit prepararea în profunzime cu 1,5 mm 

 

 47) C.S.Identificați în ce caz sunt indicate coroanele de substituţie: 

a) [ ] în leziuni odontale coronare parţiale 

b) [x] în leziuni odontale coronare totale, cînd rădăcina este situată cu 1-2 mm deasupra gingiei, 

sau la nivelul ei 

c) [ ] la modificarea în culoare a coroanei dintelui 

d) [ ] în caz de edentaţie parţială 

e) [ ] în leziuni odontale coronare totale, cînd rădăcina este situată în profunzimea osului alveolar 
 

 48) C.S.Marcați în ce zonă sînt indicate punțile dentare cu extensie: 

a) [ ] în zona frontală la absenţa a doi dinţi 

b) [x] în zona frontală la absenţa a unui dinte 

c) [ ] în zona frontală la absenţa a trei dinţi 

d) [ ] în zona laterală la absenţa premolarilor şi molarilor la maxilă 

e) [ ] în zona laterală la absenţa premolarilor şi molarilor la mandibulă 
 

 49) C.S.Dacă forţa de apăsare verticală se va exercita la mijlocul corpului de punte, ea se va 

transmite prin elementele de agregare: 

a) [ ] mai mult asupra dintelui situat mezial  

b) [ ] mai mult asupra dintelui situat distal 

c) [x] egal asupra ambilor dinţi 

d) [ ] numai asupra dinţilor antagonişti 

e) [ ] numai asupra apofizei alveolare 
 

 50) C.S.Redarea paralelismului la prepararea dinţilor stâlpi în punţile dentare se va efectua prin: 

a) [ ] prepararea în formă de con spre ocluzal sub un unghi de 0
o
 

b) [ ] prepararea în formă de con spre colet sub un unghi de 5
o
 

c) [ ] prepararea în formă de con spre ocluzal sub un unghi de 30
o
 

d) [x] prepararea în formă de con spre ocluzal sub un unghi de pînă la 10
o
 

e) [ ] prepararea în formă de con spre ocluzal sub un unghi de 45
o 

 

 51) C.S.Precizați la ce profunzime se prepară dinții stîlpi în puntea dentară metaloceramică cu 

componenta metalică, întreg turnată: 

a) [ ] 0,3 - 0,5 mm 

b) [ ] 0,6 - 1,0 mm 

c) [ ] 1,2 - 1,5 mm 

d) [x] 2,0 mm 

e) [ ] 3,0 şi mai mult 
 

 52) C.S.Stabiliți care dintre cele enumerate este simptom intraoral a edentaţiei parţiale: 

a) [ ] hipersalivaţia 

b) [ ] hiposalivaţia 

c) [x] prezenţa breşei în arcada dentară 

d) [ ] dureri în atriculaţia temporo-mandibulară 

e) [ ] leziune odontală coronară 
 

 53) C.S.Indicați ce formă trebuie să aibă dintele stîlp după prepararea dinților la confecționarea 

punților dentare din două bucăți: 

a) [ ] formă de trunchi de con fără dezocluzie 



b) [ ] formă de trunchi de con cu dezocluzie 

c) [x] formă cilindrică cu dezocluzie la 0,3 mm 

d) [ ] formă cilindrică fără dezocluzie 

e) [ ] formă de trunchi de con cu prag la colet 
 
 
 

 54) C.S.Punţile turnate sînt indicate la prezenţa breşelor arcadelor dentare: 

a) [ ] în sectorul frontal cînd dinţii restanţi sînt mobili de gr.III 

b) [x] în cazurile intercalărilor reduse în regiunea laterală, cînd dinţii restanţi sînt sănătoşi 

c) [ ] în cazurile intercalărilor medii în regiunea laterală, cînd dinţii restanţi sînt mobili de gr. III 

d) [ ] în cazurile terminalelor laterale 

e) [ ] în edentațiile tuturor dinților frontali 
 

 55) C.S.Determinați ce dezavantaj au punţile dentare întreg turnate: 

a) [ ] au o duritate mărită 

b) [ ] se confecţionează dintr-un aliaj 

c) [ ] posibilitatea apariţiei galvanozei este redusă 

d) [x] necesitatea preparării profunde a dinţilor stîlpi 

e) [ ] etapele de confecţionare sînt reduse 
 

 56) C.S.Punţile dentare din acrilat sînt indicate în cazul lipsei: 

a) [ ] unui premolar 

b) [x] a unui dinte frontal 

c) [ ] tuturor incisivilor 

d) [ ] incisivilor centrali 

e) [ ] tuturor dinţilor frontali 
 

 57) C.S.Prepararea dinţilor stîlpi la confecţionarea punţilor dentare din acrilat se efectuează: 

a) [ ] ca pentru coroana ştanţată metalică 

b) [ ] ca pentru coroana ecuatorială 

c) [x] cu prag sau fără prag şi redarea paralelismului între dinţii stîlpi 

d) [ ] ca pentru coroana telescopată 

e) [ ] cu prag proximal 
 

 58) C.S.Stabiliți în ce caz sunt indicate punţile dentare metalo-acrilice cu componenta metalică 

turnată: 

a) [x] în caz de edentaţie frontală cînd dinţii stîlpi au o înălţime care permite o preparare în 

profunzime de 2-2,5 mm 

b) [ ] în caz de prezenţă a dinţilor cu coroane mici 

c) [ ] în caz de bruxizm 

d) [ ] în caz de mobilitate a dinţilor de gr. III 

e) [ ] în caz de alergie la acrilat 
 

 59) C.S.Punţile dentare metalo-ceramice sînt contraindicate, cu specificarea: 

a) [x] pacienţilor pînă la 18 ani 

b) [ ] în caz de edentaţii intercalate mici 

c) [ ] în caz de edentaţii intercalate medii 

d) [ ] în caz de mobilitate a dinţilor stîlpi gr. I 

e) [ ] în caz de lipsă a caninilor 
 

 60) C.S.Cea mai favorabilă formă de prag la confecţionarea punţilor dentare metalo-ceramice 

este: 

a) [x] dreaptă, dreaptă  bizotată 

b) [ ] sub unghi ascuţit 

c) [ ] sub unghi obtuz 



d) [ ] sub unghi oval 

e) [ ] sub unghi concav 

 

 61) C.S.Enumerați etapele clinice ale confecţionării punţilor dentare din porţelan: 

a) [ ] prepararea dinţilor stîlpi 

b) [ ] examinarea pacientului și obţinerea amprentei 

c) [x] examinarea pacientului, prepararea dinţilor stîlpi, obţinerea amprentei și aprecierea culorii 

porţelanului 

d) [ ] examinarea pacientului și prepararea dinţilor stîlpi 

e) [ ] prepararea dinţilor stîlpi și obţinerea amprentelor 
 

 62)  C.M. Numiți formele etiologiei leziunilor odontale coronare: 

a) [x] traumatică 

b) [ ] fiziologică 

c) [ ] limitată 

d) [x] congenitală 

e) [ ] artificială 
 

 63)  C.M. Simptomele exobucale în caz de leziuni odontale coronare depind de: 

a) [ ] modul examinării 

b) [ ] tipul afecţiunii 

c) [x] localizarea afecţiunii 

d) [x] întinderea afecţiunii 

e) [x] profunzimea afecţiunii 
 

 64)  C.M. Stabilitatea microprotezei, reieşind din principiul biomecanic, este dependentă de: 

a) [ ] vitalitatea dintelui 

b) [x] calităţile retentive ale suprafeţelor preparate  

c) [x] calităţile retentive ale microprotezei  

d) [ ] calităţile instrumentelor de preparare 

e) [ ] calităţile materialului de amprentare 
 

 65)  C.M. Numiți metodele de tratament ale leziunilor odontale coronare: 

a) [x] reconstituirea 

b) [ ] conservarea 

c) [x] acoperirea 

d) [x] substituirea 

e) [ ] echilibrarea 
 

 66)  C.M. După contactul incrustaţiei cu ţesuturile dintelui deosebim incrusaţii: 

a) [x] intratisulare (inlay) 

b) [x] extratisulare (onlay) 

c) [ ] bidentare 

d) [ ] biologice 

e) [x] intra-extratisulare (inlay-onlay) 
 

 67)  C.M. Incrustaţiile ca microproteze sunt indicate, cu specificarea: 

a) [ ] pe dinţii temporari 

b) [x] pe dinţii permanenţi 

c) [ ] până la 18 ani 

d) [x] după 18 ani 

e) [x] ca element de agregare 
 

 68)  C.M. Etapele lucrului de pregătire a unei cavităţi bucale pentru incrustaţii intratisulare 

(inlay-uri) sunt: 

a) [x] deschiderea cavităţii 



b) [ ] sondarea cavităţii 

c) [x] crearea formei de contur 

d) [ ] radiografie 

e) [x] extensia preventivă  

 

69)  C.M. Bizotarea marginilor cavităţii pentru incrustaţia intratisulară (inlay) urmăreşte 

scopurile: 

a) [x] închiderii marginale perfecte 

b) [x] protecţiei prismelor de smalţ 

c) [ ] protecţiei pulpei 

d) [ ] protecţiei festonului gingival 

e) [ ] protecţiei dinţilor adiacenţi 
 

 70)  C.M. Incrustaţiile corono-radiculare sunt contraindicate: 

a) [ ] pe dinți fără procese inflamatorii  

b) [x] pe dinţii temporari 

c) [ ] pe dinţii permanenţi laterali 

d) [x] pe dinţii vitali 

e) [x] pe dinţii cu o mobilitate de gr. III 
 

 71)  C.M. Pentru asigurarea retenţiei şi stabilităţii inlay-ului în cavităţile ocluzale (clasa I 

Black) este obligatoriu ca: 

a) [x] pereţii verticali să fie într-o uşoară divergenţă 

b) [ ] pereţii verticali să fie într-o divergenţă accentuată 

c) [x] pereţii verticali a cavităţii să fie înalţi 

d) [x] fundul cavității să fie  orizontal 

e) [ ] conturul ocluzal să fie rotund 
 

 72)  C.M. Indicați obiectivele urmărite la prepararea dintelui pentru coroană de înveliş: 

a) [ ] prepararea în limitele smalţului 

b) [x] deretentivizarea coroanei 

c) [x] realizarea spaţiului ocluzal necesar 

d) [ ] prepararea cu dezgolirea insuliţelor de dentină 

e) [ ] prepararea cu dezgolirea totală a dentinei 
 

 73)  C.M. Precizați operațiile de prevenire a afectării pulpei dentare în timpul preparării dinţilor 

sub microproteze prin șlefuire: 

a) [x] cu răcire continuă 

b) [ ] fără răcire continuă 

c) [x] economicoasă 

d) [x] intermitentă 

e) [ ] organoleptică 
 

 74)  C.M. Coroanele fizionomice ceramice şi acrilice sînt contraindicate pentru dinții: 

a) [ ] frontali 

b) [x] laterali 

c) [ ] cu coroane înalte  

d) [x] cu coroane scurte 

e) [ ] cu discromii 
 

 75)  C.M. Marcați etapele clinico-tehnice la confecţionare coroanelor  de înveliş metalice 

turnate: 

a) [ ] radiografia 

b) [x] prepararea dintelui, amprentarea, protecţia plăgii dentinare 

c) [x] realizarea modelului cu dinţi mobilizabili din superghips 

d) [ ] realizarea modelului obişnuit 



e) [ ] electroodontometria 
 

 76)  C.M. Indicați metodele de retracţie gingivală la confecţionarea lucrărilor metalo-ceramice: 

a) [ ] prin aplicarea acrilatului autopolimerizabil 

b) [x] prin aplicarea coroanelor provizorii 

c) [x] prin aplicarea firelor textile impregnate 

d) [ ] prin aplicarea maselor amprentare 

e) [ ] prin aplicarea instrumentelor abrazive 
 

 77)  C.M. Indicați complicaţiile posibile după prepararea dinţilor sub coroane de înveliş: 

a) [ ] ocluzie traumatică 

b) [x] pulpită 

c) [x] necroză pulpară 

d) [ ] mobilitate patologică 

e) [x] fractura bontului caronar 
 

 78)  C.M. Îndicați complicaţiile posibile după cimentarea microprotezelor: 

a) [x] pulpită 

b) [x] gingivită 

c) [ ] modificări de poziţie a dintelui 

d) [x] mobilitate patologică a dintelui 

e) [ ] cefalii 
 

 79)  C.M. După modul de consolidare a dispozitivului radicular coroanele de substituţie pot fi: 

a) [x] monolite 

b) [ ] labile 

c) [ ] semilabile 

d) [x] integrante 

e) [ ] elastice 
 

 80)  C.M. Stabiliți ce forme poate avea avantraulul pentru coroanele de substituție, după Ilina-

Marcosean: 

a) [x] cub 

b) [ ] trapezoidală 

c) [ ] piramidală 

d) [x] excavată 

e) [ ] dreptunghiulară 
 

 81)  C.M. Indicați principiile de tratament ale leziunilor odontale coronare: 

a) [ ] fizice şi funcţionale 

b) [x] curative, profilactice şi biologice 

c) [ ] funcţionale şi fonetice 

d) [x] biomecanice şi homeostazice 

e) [x] ergonomice 
 

 82)  C.M. Indicați consecutivitatea etapelor clinice de confecţionare a coroanelor de înveliş 

metalice întreg turnate: 

a) [x] prepararea dintelui, obţinerea amprentei și măsurile de protecţie a plăgii dentinare 

b) [ ] amprentarea și probarea coroanelor 

c) [x] probarea coroanelor, probarea definitivă şi fixarea coroanelor 

d) [ ] probarea coroanelor și  aprecierea culorii 

e) [ ] prepararea şi fixarea coroanelor 
 

 83)  C.M. Stabiliți avantajele coroanelor de înveliş, întreg turnate cu grosimea nedirigată: 

a) [x] fixarea satisfăcătoare, datorită aderării intime la bontul preparat 

b) [x] rezistenţa la abraziune 



c) [ ] uşor se înlătură după fixare 

d) [ ] sînt fizionomice 

e) [ ] uşor se secţionează 

 

 84)  C.M. Enumerați dezavantajele coroanelor de înveliş mixte metalo-acrilice cu componenta 

metalică ştanţată: 

a) [ ] restabilesc fizionomia 

b) [ ] se utilizează ca element de agregare în punţile dentare 

c) [x] se urmărește acţiunea toxică a acrilatului asupra ţesuturilor paradontului 

d) [x] necesitatea preparării suplimentare în profunzimea dintelui 

e) [ ] restabilirea morfologiei și funcției dintelui 

 

 85)  C.M. Indicați metodele de obţinere a amprentelor duble la confecţionarea coroanelor de 

înveliş metalo-ceramice: 

a) [ ]  amprentarea pînă la prepararea dinților 

b) [ ] în două vizite 

c) [x] într-un timp 

d) [x] în doi timpi 

e) [ ] în trei vizite 
 

 86)  C.M. Tabloul clinic al edentaţiei parţiale se află în dependenţă de: 

a) [x] numărul şi topografia dinţilor absenţi 

b) [ ] examenul radiografic 

c) [ ] atenţia medicului 

d) [x] timpul ce s-a scurs după extracţiile dentare 

e) [ ] consecutivitatea examenului clinic 
 

 87)  C.M. Nivelarea planului protetic la pregătirea câmpului protetic în tratamentul cu punţi 

dentare se efectuează în modurile: 

a) [ ] fizioterapeutic 

b) [x] şlefuirea selectivă 

c) [x] ortodontic 

d) [ ] terapeutic 

e) [x] majorarea dimensiunii verticale de ocluzie 
 

 88)  C.M. Precizați elementele fundamentale ale ocluziei centrice: 

a) [x] dimensiunea verticală de ocluzie 

b) [x] poziţia neutră a mandibulei 

c) [ ] poziţia de repaus fiziologic relativ a mandibulei 

d) [ ] spaţiul fiziologic de inocluzie 

e) [ ] dimensiunea verticală a poziţiei de postură mandibulară 
 

 89)  C.M. Dimensiunea verticală de ocluzie în prima şi a doua situaţie clinică la determinarea 

ocluziei centrice poate fi: 

a) [x] nemodificată 

b) [ ] mărită 

c) [x] micşorată 

d) [ ] încrucişată 

e) [ ] anterioară 
 

 90)  C.M. Marcați cerințele clinice la confecţionarea punţilor dentare din metalo-ceramică: 

a) [x] amprentarea preliminară pentru confecţionarea coroanelor provizorii 

b) [x] prepararea dinţilor stîlpi, amprentarea finală 

c) [x] protecţia dinţilor stîlpi cu coroane provizorii 

d) [ ] determinarea indexului igienii cavităţii orale 



e) [ ] realizarea modelelor 
 

 91)  C.M. Consecutivitățile din cadrul etapelor clinice de confecţionare a punţilor dentare întreg 

turnate (dintr-o bucată) sunt următoarele: 

a) [x] examinarea pacientului, prepararea dinţilor, obţinerea amprentelor, fixarea ocluziei 

centrice și protecţia dinţilor plăgii dentinare a dinţilor preparaţi 

b) proba elementelor de agregare a punții dentare 

c) [ ] obţinerea amprentelor cu elementele de agregare și fixarea ocluziei centrice 

d) [x] proba punţii dentare și protecţia plăgii dentinare a dinţilor preparaţi 

e) [ ] aprecierea culorii ceramice 
 

 92)  C.M. Punţile dentare adezive sînt indicate: 

a) [x] în edentaţiile laterale reduse 

b) [x] la prezenţa dinţilor integri limitrofi breşei 

c) [ ] la prezenţa migrărilor dentare din zona breşei 

d) [ ] la prezenţa coroanelor joase a dinţilor limitrofi breşei 

e) [x] la prezenţa coroanelor înalte a dinţilor limitrofi breşei 
 

 93)  C.M. Marcați simptomele intraorale a edentaţiei parţiale: 

a) [x] întreruperea continuităţii arcadei dentare cauzată de prezenţa breşei (lor) 

b) [x] suprasolicitarea funcţională, abraziunea patologică a dinţilor restanţi  

c) [ ] hipersalivaţia 

d) [ ] hiposalivaţia 

e) [ ] modificarea gustului 
 

 94)  C.M. Precizați clasificarea punților dentare după particularităţile de construcţie: 

a) [ ] mobilizabile 

b) [ ] fixe 

c) [x] monolite 

d) [x] separate din două bucăţi, demontabile şi atipice 

e) [ ] turnate 
 

 95) C.S.Indicați prezentațiile cîmpului protetic în edentaţia parţială întinsă: 

a) [ ] palatul moale 

b) [ ] muşchii orofaciali 

c) [ ] muşchii mobilizatori 

d) [ ] fibromucoasa activ mobilă 

e) [x] crestele alveolare şi bolta palatină 
 

 96) C.S.Particularităţile cîmpului protetic în edentaţia parţială întinsă se găseşte în funcţie de: 

a) [ ] starea psihică a pacientului 

b) [ ] gradul de deschidere a gurii 

c) [x] localizarea şi întinderea breşelor arcadelor dentare 

d) [ ] caracterul deglutiţiei 

e) [ ] tipul de ocluzie 
 

 97) C.S.Conform clasificării Liund, zona fibroasă periferică a fibromucoasei cîmpului protetic 

în edentaţia parţială la maxilă este situată: 

a) [x] pe coama apofizei alveolare 

b) [ ] în zona mediană a palatului dur 

c) [ ] în zona rugilor palatine 

d) [ ] în treimea posterioară a bolţii palatine 

e) [ ] în zonele distale ale tuberozităţilor maxilare 
 

 98) C.S.Indicaţi varietatea tuberozităţilor maxilare în edentaţia parţială, după Lejoyeux: 

a) [x] retentive 



b) [ ] asimetrice 

c) [ ] ondulate 

d) [ ] trapezoidale 

e) [ ] ascuţite 
 

 99) C.S. Croirea bazei protezei parţiale mobilizabile acrilice la maxilă depinde de: 

a) [ ] raportul coroană clinică- rădăcină clinică a dinţilor restanţi  

b) [ ] tipul de ocluzie 

c) [ ] vîrstă 

d) [x] mărimea breşelor arcadei dentare şi topografia lor 

e) [ ] starea dinţilor antagonişti  
 

 100) C.S. Printre dezavantajele protezelor parţiale mobilizabile acrilice se enumeră: 

a) [ ] nu sînt elastice 

b) [x] au un suport muco-osos 

c) [ ] dereglează respiraţia nazală 

d) [ ] nu restabilesc întocmai dimensiunea verticală de ocluzie 

e) [ ] provoacă apariţia galvanozei în cavitatea orală 
 

 101) C.S.Indicați linia croșetară mai favorabilă la fixarea și stabilizarea protezei parțiale 

mobilizabile acrilice: 

a) [ ] sagitală 

b) [x] diagonală 

c) [ ] transversală 

d) [ ] tangenţială 

e) [ ] dreaptă 
 

 102) C.S.Desprinderea protezei parţiale mobilizabile acrilice în plan vertical poate fi influenţată 

de: 

a) [x] alimentele lipicioase 

b) [ ] adeziuni 

c) [ ] aerul atmosferic, în timpul respiraţiei  

d) [ ] elasticitatea braţelor croşetelor 

e) [ ] greutatea protezei la mandibulă 
 

 103) C.S.În scopul micşorării influenţei factorilor nocivi asupra parodontului dinţilor restanţi, la 

utilizarea protezelor parţiale mobilizabile acrilice se recomandă: 

a) [x] croirea parodontală a conectorului principal 

b) [ ] croirea plăcii palatinale în zona torusului palatinal 

c) [ ] croirea plăcii palatinale în zona liniei Ah 

d) [ ] alegerea corectă a acrilatului pentru confecţionarea protezei  

e) [ ] utilizarea dinților din porțelan 
 

 104) C.S. Indicaţi semnul de majorare a dimensiunii verticale de ocluzie la proba machetei 

protezei parţiale mobilizabile acrilice în ocluzia instabilă: 

a) [ ] gradul de deschidere a gurii este limitat 

b) [x] absenţa contactului dintre dinţii antagonişti restanţi 

c) [ ] simptomul spatulei este negativ 

d) [ ] actul de deglutiţie nu este dereglat 

e) [ ] proba fonetică este pozitivă 
 

 105) C.S.La verificarea dimensiunii verticale de ocluzie la proba machetelor protezelor parţiale 

mobilizabile acrilice se va utiliza metoda: 

a) [ ] directă 

b) [ ] electronică 

c) [ ] anatomică 



d) [x] anatomo-fiziologică 

e) [ ] tridimensională 
 

 106) C.S.Indicaţi zona cîmpului protetic în edentaţia totală: 

a) [ ] glandulară 

b) [x] de sprijin 

c) [ ] de alunecare 

d) [ ] gustativă 

e) [ ] orizontală 

 

 107) C.S.Indicați elementul de sprijin al cîmpului protetic mandibular în edentaţia totală: 

a) [ ] torusul mandibular 

b) [x] crestele alveolare 

c) [ ] spaţiul retroalveolar 

d) [ ] mucoasa pasiv mobilă 

e) [ ] mucoasa activ mobilă  
 

 108) C.S.Evidențiați ce modificare a meniscului articulaţiei temporo-mandibulare se manifestă  

la pacienţii edentaţi total: 

a) [x] subţierea 

b) [ ] îngroşarea 

c) [ ] nu se modifică 

d) [ ] este subluxat 

e) [ ] este absentă 
 

 109) C.S.După E. Gavrilov, rezilienţa fibromucoasei cîmpului protetic la maxilă în edentaţiile 

totale depinde de: 

a) [ ] grosimea corticalei 

b) [ ] stratul spongios 

c) [ ] ţesutul glandular 

d) [ ] ţesutul adipos 

e) [x] reţeaua vaselor sangvine 
 

 110) C.S.Zona de închidere marginală distală a protezei totale la maxilarul superior corespunde: 

a) [x] liniei Ah acoperind-o cu 1-2 mm 

b) [ ] torusului palatin situat posterior 

c) [ ] nu corespunde liniei Ah cu 3-4 mm 

d) [ ] posterior liniei Ah cu 3-4 mm 

e) [ ] vălului palatin 
 

 111) C.S.Indicaţi tehnica verificării stabilităţii machetei protezei totale superioare în timpul 

probei: 

a) [ ] testul fonetic 

b) [ ] testul de deglutiţie 

c) [ ] testul de masticaţie 

d) [x] apăsarea pe feţele ocluzale a premolarilor şi molarilor stînga -dreapta 

e) [ ] apăsarea pe feţele vestibulare a premolarilor şi molarilor stînga-dreapta 
 

 112) C.S.Selectați care dintre indicaţiile enumerate se referă la confecţionarea protezelor totale 

cu bază metalică: 

a) [ ] apariția crestelor alveolare bine reprezentate 

b) [x] alergia la acrilate 

c) [ ] patologii ale articulaţiei temporo- mandibulare 

d) [ ] patologii cronice mucozale 

e) [ ] glosalgia 
 



 113) C.S.Indicaţi rolul zonelor de tampon la maxilă după E. Gavrilov: 

a) [ ] asigură fixarea protezei 

b) [ ] formează supapa circulară 

c) [x] amortizează presiunile masticatorii 

d) [ ] majorează gradul de adeziune 

e) [ ] majorează eficienţa masticatorie 
 

 114) C.S.Spaţiul retrozigomatic (punga Eisenring) va condiţiona fixarea protezei totale, cînd 

grosimea marginii protezei: 

a) [x] va ocupa acest spaţiu în totalitate 

b) [ ] va ocupa acest spaţiu parţial 

c) [ ] va depăşi cu mult acest spaţiu  

d) [ ] nu va ajunge la acest spaţiu 

e) [ ] îl va ocupa în întregime sau numai în unele segmente 
 

 115) C.S.Atrofia totală a apofizei alveolare la maxilă edentată total, de asemenea, prezenţa 

bolţei palatine plate şi a tuberozităţilor maxilare slab pronunţate, după                        

Schroder, corespunde clasei:  

a) [ ] I 

b) [ ] II 

c) [x] III 

d) [ ] IV 

e) [ ] V 
 

 116)  C.M. Indicaţi simptomele exobucale ale edentaţiei parţiale întinse: 

a) [ ] gură semideschisă 

b) [ ] proeminenţa oaselor zigomatice 

c) [ ] deschiderea gurii în zig-zag  

d) [x] prăbuşirea buzei superioare 

e) [x] prăbuşirea obrajilor 
 

 117)  C.M. Indicaţi simptomele endobucale ale edentaţiei parţiale întinse: 

a) [ ] micşorarea treimei inferioare a feţei  

b) [ ] macroglosia 

c) [x] prezenţa breşelor mari ale arcadelor dentare 

d) [x] migrări dentare 

e) [ ] coborîrea comisurilor gurii   
 

 118)  C.M. Marcați factorii ce condiționează aspectele variate ale bazei osoase ale cîmpului 

protetic în edentaţiile parţiale: 

a) [ ] stereotipul actului de masticaţie 

b) [ ] activitatea funcţională a muşchilor mobilizatori a mandibulei 

c) [x] etiologia edentaţiei 

d) [x] starea generală a organismului 

e) [ ] structura fibromucoasei procesului alveolar 
 

 119)  C.M. Menţinerea şi stabilizarea protezelor parţiale mobilizabile pe cîmpul protetic este 

asigurată de: 

a) [x] elementele mecanice prefabricate 

b) [ ] presiunea atmosferică 

c) [ ] alegerea corectă a produselor alimentare 

d) [ ] tipul de ocluzie 

e) [x] elementele anatomice ale câmpului protetic 
 

 120)  C.M. Indicaţi cerinţele față de braţul croşetei simple confecţionate prin tehnica îndoirii în 

protezele parţiale mobilizabile acrilice: 



a) [x] să aibă contact cu zona retentivă a dintelui numai într-un singur punct 

b) [ ] să aibă contact în zona retentivă a dintelui pe tot traseul 

c) [x] să cuprindă suprafaţa vestibulară a dintelui pînă la cea proximală 

d) [ ] să cuprindă suprafaţa vestibulară a dintelui cu 1/2 

e) [ ] să fie cu vîrful orientat gingival 
 
 

 121)  C.M. Indicaţi materialele siliconice utilizate la amprentarea cîmpului protetic în 

edentaţiile parţiale: 

a) [x] Zeta plus 

b) [x] Sielast 

c) [ ] Gelin 

d) [x] Xantopren 

e) [ ] Ortocar 
 

 122)  C.M. Amprentele funcţionale utilizate la confecţionarea protezelor mobilizabile pot fi: 

a) [ ] standarte 

b) [x] compresive 

c) [x] decompresive 

d) [ ] parţiale 

e) [ ] auxiliare 
 

 123)  C.M. Indicați complicațiile ce pot apărea la amprentarea cîmpului protetic a pacienţilor cu 

edentaţii parţiale întinse: 

a) [x] trauma fibromucoasei 

b) [ ] formarea cavităţilor în amprentă 

c) [ ] imprimarea incompletă a cîmpului protetic 

d) [x] aspirarea materialului amprentar 

e) [x] înghiţirea materialului amprentar 
 

 124)  C.M. Marcați croșetele ce se utilizează la fixarea protezelor parţial mobilizabile în 

edentaţiile parţiale întinse clasa II Kennedy în sectorul opus al breşei: 

a) [x] Jackson  

b) [ ] Ackers 

c) [x] Telescopice 

d) [ ] Kemeny 

e) [ ] Mucoalveolare 
 

 125)  C.S. Indicaţi sistemele speciale de fixare a protezelor parţiale mobilizabile scheletate: 

a) [ ] croşetul Ackers 

b) [x] culisele 

c) [ ] croşetul Bonwill 

d) [ ] croşetele sistemului Rouch 

e) [ ] croşetele sistemului Ney 
 

 126)  C.M. Indicaţi elementele protezei parţiale mobilizabile scheletate ce se opun basculării 

protezei: 

a) [x] gheruţele incizale 

b) [x] pintenii ocluzali 

c) [ ] dinţii artificiali 

d) [ ] conectorii secundari 

e) [x] croşetul continuu 
 

 127)  C.M. Indicați tipurile de apofize alveolare în edentaţiile parţiale terminale, conform 

criteriului – orientare, propus de  Elbrecht: 

a) [x] ascendente 



b) [x] descendente 

c) [x] concave 

d) [ ] convexe 

e) [ ] triunghiulare 
 

 128)  C.M. Marcați croșetele recomandate în edentaţiile intercalate bilaterale, cînd parodontul 

dinţilor restanţi situat distal este afectat în protezele parţiale mobilizabile scheletate: 

a) [ ] Ackers 

b) [x] Inelare 

c) [x] Continuu 

d) [ ] Kemeny 

e) [x] Ney № 6 
 

 129)  C.M. Indicaţi etapele clinice la confecţionarea protezelor parţiale mobilizabile scheletate: 

a) [x] amprentarea cîmpului protetic 

b) [ ] pregătirea preprotetică 

c) [ ] pregătire proprotetică 

d) [x] determinarea ocluziei centrice 

e) [x] proba scheletului metalic 
 

 130)  C.M. Topografia ecuatorului protetic este dependentă de: 

a) [x] poziţia de înclinare a modelului 

b) [x] prezenţa migrărilor dentare 

c) [ ] starea dinţilor antagonişti 

d) [x] forma anatomică a dinţilor stîlpi 

e) [ ] forma procesului alveolar 
 

 131)  C.M. Proba scheletului metalic a protezei parţiale mobilizabile prevede: 

a) [x] controlul scheletului pe model 

b) [ ] corecţia croşetelor cu cleşte în cioc 

c) [ ] sterilizarea scheletului metalic 

d) [ ] corecţia scheletului cu cleştele crampon 

e) [x] controlul scheletului în cavitatea bucală 
 

 132)  C.M. Evidențiați care aspecte se verifică la proba în cavitatea orală a machetei protezei 

parţiale mobilizabile scheletate: 

a) [x] rapoartele de ocluzie 

b) [x] extinderea şeilor protezei 

c) [ ] calitatea cerii stomatologice 

d) [ ] calităţile de amortizare a protezei 

e) [x] forma, culoarea şi montarea dinţilor 
 

 133)  C.M. Indicați tipurile edentației parțiale după topografia breşei:  

a) [x] laterală  

b) [x] frontală 

c) [x] fronto-laterală 

d) [ ] circulară  

e) [ ] întreruptă  
 

 134)  C.M. Principiul de profilaxie locală la tratamentul protetic cu proteze parţiale mobilizabile 

prevede: 

a) [x] educaţia sanitară 

b) [ ] folosirea alimentelor dure 

c) [ ] folosirea alimentelor moi 

d) [x] respectarea igienei cavităţii orale 

e) [ ] păstrarea protezei în apă caldă 



 
 

 135)  C.M. Amprentele funcţionale compresive după E. Gavrilov se obţin: 

a) [x] totdeauna 

b) [x] sub aplicarea forţei de către medic 

c) [x] sub forţa musculară în ocluzie 

d) [ ] doar la cîmpuri protetice cu rezilienţă mărită 

b) [ ] în caz de prezența rezilienței medii 
 

 136)  C.M. Indicaţi reperele liniei Camper: 

a) [ ] cap condilian - foramen infraorbitale  

b) [ ] cap condilian - sept intranazal  

c) [x] tragus - spina nazală anterioară 

d) [x] foramen auditiv extern - baza aripii nasului  

e) [ ] tubercul articular - spina nazală posterioară 
 

 137)  C.M. Modelarea reliefului vestibular şi a dimensiunii verticale a bordurii de ocluzie la 

maxila edentată total se va efectua în aşa mod ca: 

a) [ ] buza superioară să fie uşor prăbuşită 

b) [x] poziţia buzei superioare să aibă aspect fizionomic  

c) [ ] buza superioară să fie în proeminenţă uşoară 

d) [ ] marginea bordurii să nu se vadă de sub buza superioară 

e) [x] marginea bordurii să fie cu 1-2 mm mai jos de marginea buzei 
 

 138)  C.M. Ce tipuri de atrofii a crestei alveolare edentate total la mandibulă deosebeşte Koller: 

a) [ ] atrofiată unilaterală 

b) [ ] atrofiată bilaterală 

c) [ ] atrofiată ondulată 

d) [x] atrofiată esenţial lateral 

e) [x] atrofiată esenţial frontal 
 

 139)  C.M. Indicați grupele de apofize alveolare edentate total la maxilă, propuse de I. Rîndaşu: 

a) [ ] denivelate 

b) [x] retentive 

c) [ ] ondulate 

d) [x] neretentive 

e) [x] neutre 
 

 140)  C.M. Prima probă funcţională Herbst la amprentarea funcţională la mandibulă în edentaţia 

totală prevede: 

a) [x] actul de deglutiţie 

b) [ ] actul de respiraţie nazală 

c) [ ] actul de respiraţie mixtă 

d) [x] deschiderea maximală a gurii 

e) [ ] deschiderea moderată a gurii 
 

 141)  C.M. Gradul de adeziune a protezelor totale depinde de: 

a) [x] corespunderea fidelă a suprafeţei mucoasei a protezei cîmpului protetic 

b) [ ] tipul ocluziei restabilite 

c) [x] stratul de salivă dintre suprafaţa mucosală a protezei şi cîmpului protetic 

d) [ ] dimensiunea verticală de ocluzie 

e) [ ] produsele alimentare întrebuințate 
 

 142)  C.M. Indicaţi probele funcţionale Herbst la amprentarea funcţională la mandibulă în 

edentaţia totală: 

a) [ ] deschiderea moderată a gurii 



b) [x] deglutiţia şi deschiderea gurii maximal 

c) [x] plasarea vîrfului limbii spre buzele superioară şi inferioară 

d) [ ] mişcările rotative ale limbii 

e) [x] mişcările active ale muşchilor mimici 
 

 143)  C.M. Poziţia neutră a mandibulei faţă de maxilă în edentaţiile totale la determinarea 

relaţiilor intermaxilare centrice se apreciază utilizînd: 

a) [ ] testul de deplasare a mandibulei anterior 

b) [x] reflexul molar Sears 

c) [ ] testul fonetic 

d) [x] testul de deglutiţie 

e) [ ] deschiderea medie a gurii      
 

 144)  C.M. Indicaţi semnele micşorării dimensiunii verticale de ocluzie la proba machetelor 

protezelor totale: 

a) [x] aspectul feţei este îmbătrînit 

b) [ ] aspectul feţei nu este modificat 

c) [x] şanţurile peribucale sunt accentuate 

d) [ ] şanţurile peribucale sunt în limitele normei 

e) [x] roşul buzelor este diminuat  
 

 145)  C.M. Supraproteza totală pe implante poate fi realizată cu fixarea:  

a) [x] sistemului Dolder 

b) [ ] sistemului croşetar 

c) [x] sistemului de telescopare 

d) [ ] pastelor speciale 

e) [ ] cleiurilor speciale 
 

 146)  C.M. Determinați în care cazuri este indicată proteza totală cu căptuşeală din material 

elastic: 

a) [x] atrofia pronunţată a apofizelor alveolare 

b) [x] prezenţa formelor atipice a apofizelor alveolare 

c) [ ] prezenţa apofizelor alveolare cu versante paralele 

d) [x] prezenţa fibromucoasei atrofiate accentuat pe toată suprafaţa cîmpului protetic 

e) [ ] prezenţa fibromucoasei cu un grad de rezilenţă medie 
 

 147)  C.M. Fenomenul Cristensen, folosit la înscrierea intraorală a mişcărilor mandibulare în 

edentaţia totală, se utilizează la crearea:  

a) [ ] formei corecte a arcadelor dentare 

b) [ ] curburii vestibulare a arcadelor dentare 

c) [ ] contactului cuspido-fisural între arcadele dentare 

d) [x] curburilor ocluzale sagitale Spee 

e) [x] curburilor ocluzale transversale Monson-Willson 
 

 148) C.S.La baza clasificărilor abraziunei dentare, Broca şi Perier a pus:  

a) [x] gradul de abraziune 

b) [ ] forma abraziunei 

c) [ ] forma şi gradul abraziunei 

d) [ ] direcţia abraziunei 

e) [ ] factorul etiologic 
 

 149) C.S. Pentru forma compensată  a abraziunii patologice a dinţilor după E. Gavrilov este 

caracteristic:  

a) [x] spaţiul de inocluzie fiziologică este în limitele normei 

b) [ ] spaţiul de inocluzie fiziologică este mărit 

c) [ ] spaţiul de inocluzie fiziologică este micşorat 



d) [ ] DVO micşorată 

e) [ ] DVO mărită 
 

 150) C.S.Spaţiul de inocluzie fiziologică în forma decompensată a abraziunei patologice după 

E. Gavrilov este:  

a) [ ] nemodificat 

b) [ ] micşorat 

c) [x] mărit 

d) [ ] egal cu spaţiul minim de vorbire 

e) [ ] egal cu spaţiul maxim de vorbire 
 

 151) C.S.Păstrarea DVO în forma compensată a abraziunii patologice după E. Gavrilov se 

datorează:  

a) [x] hipertrofiei vacante a apofizelor alveolare  

b) [ ] funcţiei de masticaţie  

c) [ ] atrofiei apofizelor alveolare  

d) [ ] funcţiei de deglutiţie 

e) [ ] erupţiei continuă a dinţilor 
 

 152) C.S.În caz de abraziune patologică a dinţilor, forma generalizată compensată, pacientul va 

avea sau nu, acuze la dereglări funcţionale ale ATM – ului:  

a) [ ] dureri 

b) [ ] cracmente 

c) [ ] salt articular 

d) [ ] crepitaţii 

e) [x] nu avea acuze 
 

 153) C.S.Ocluzia traumatică secundară se produce din cauza că: 

a) [ ] s-au mărit forţele ocluzale în ocluzia statică deoarece microprotezele majorează DVO 

b) [x] nu s-au mărit forţele ocluzale în ocluzia statică, însă este slăbit parodontul dinţilor 

respectivi 

c) [ ] asupra parodontului sănătos acţionează forţele orizontale nocive produse de relieful ocluzal 

al microprotezelor 

d) [ ] asupra parodontului sănătos acţionează forţe cu o intensitate majoră ce reesă de la 

microproteze 

e) [ ] nu se respectă igiena cavităţii orale 
 

 154) C.S.Scopul imobilizării provizorii este: 

a) [ ] restabilirea DVO 

b) [ ] restabilirea funcţiei ATM 

c) [x] înlăturarea traumatismului parodontal 

d) [ ] înlăturarea spaţiilor interdentare 

e) [ ] înlăturarea hiperesteziei dentinare 
 

 155) C.S. Depistarea contactelor premature se efectuează: 

a) [ ] cu ajutorul modelelor de diagnostic 

b) [ ] cu hîrtie de articulaţie indigo 

c) [x] cu ajutorul ocluziogramei 

d) [ ] cu ajutorul prafului de ghips 

e) [ ] cu ajutorul maselor alginate amprentare  
 

 156) C.S. Selectați care din particularităţi se referă punţile dentare în caz de afecţiuni ale 

parodontului:  

a) [ ] relieful ocluzal se confecţionează cu cuspizi bine pronunţaţi 

b) [ ] relieful ocluzal se confecţionează plat 

c) [x] relieful ocluzal se confecţionează cu cuspizi slab pronunţaţi 



d) [ ] în zonele laterale corpul de punte va fi arcuat 

e) [ ] în zonele laterale corpul de punte va fi în linie dreaptă  

 
 

 157) C.S.Indicați ce forţe acţionează asupra fiecărui dinte din arcada dentară, (conform teoriei 

echilibrului ocluzal elaborată de Godon) pentru a-şi păstra poziţia: 

a) [ ] forţa declanşată la actul de deglutiţie 

b) [x] o forţă de apofiză alveolară şi alta de dinţii antagonişti 

c) [ ] forţa declanşată de tonicitatea musculară 

d) [ ] forţa declanşată de muşchii periorali 

e) [ ] forţa declanşată de actul de masticaţie 
 

 158) C.S. Simptomul triunghiului este caracteristic pentru migrările dentare: 

a) [ ] verticale 

b) [x] meziale 

c) [ ] vestibulare 

d) [ ] orale 

e) [ ] în jurul axului 
 

 159) C.S.Determinați care tratament este indicat pentru migrările dentare verticale: 

a) [x] tratamentul ortodontic 

b) [ ] tratamentul fizioterapeutic 

c) [ ] tratamentul imediat 

d) [ ] tratamentul precoce 

e) [ ] tratamentul tardiv 
 

 160) C.S.Indicați scopul intervenţiilor ortopedo-protetice în caz de artroză a ATM: 

a) [ ] lichidarea diastemelor fiziologice 

b) [ ] lichidarea tremelor fiziologice 

c) [x] lichidarea factorilor ce duc la suprasolicitarea componentelor ATM 

d) [ ] lichidarea factorilor ce duc la suprasolicitarea căilor respiratoare 

e) [ ] normalizarea respiraţiei nasale 
 

 161) C.S.Caracterul durerilor musculare în diagnosticul diferenţiat dintre artroze şi sindromul 

disfuncţional ocluzio-articular a ATM se depistează prin: 

a) [ ] inspecţia exobucală 

b) [ ] inspecţia intraorală 

c) [x] blocada ramurilor motorice ale n. Trigheminus 

d) [ ] sondarea ATM 

e) [ ] percuţia ATM 
 

 162) C.S.Indicați care din simptome obiective se referă la stomatita toxică condiţionată de 

influenţa protezelor dentare  metalice: 

a) [ ] microglosie 

b) [ ] dereglări de deglutiţie 

c) [ ] dereglări fizionomice 

d) [x] prezenţa peliculei oxidante în zonele lipirii pieselor protetice  

e) [ ] prezenţa contactelor dento-dentare neuniforme 
 

 163) C.S.Recondiţionarea neuro-musculară la tratamentul anomaliilor de ocluzie la adulţi se  

      realizează cu ajutorul: 

a) [x] plăcii palatinale cu plan înclinat; 

b) [ ] aparatelor fixe; 

c) [ ] aparatelor mobile; 

d) [ ] aparatelor funcţionale cu şurup; 

e) [ ] tracţiunei extraorale. 



 

 164) C.S.Tratamentul protetic pe implante este mai favorabil în situaţiile când:  

a) [ ] reconstrucţia se efectuează doar pe dinţi naturali; 

b) [ ] reconstrucţia protetică se execută doar pe implante; 

c) [x] reconstrucţia protetică se execută pe dinţi naturali şi pe implante însă numărul implantelor 

depăşeşte numărul dinţilor naturali; 

d) [ ] numărul dinţilor naturali depăşesc numărul implantelor; 

e) [ ] numărul dinţilor stâlpi naturali şi a implantelor se prezintă în număr egal. 
 

 165)  C.M. După Broca se deosebesc următoarele varietăţi de abraziune dentară: 

a) [x] numai în smalţ 

b) [x] apariția insuliţelor de dentină 

c) [ ] abraziuni pînă la limita smalţ-dentină 

d) [x] relief ocluzal desfiinţat 

e) [x] abraziune în limitele ecuatorului şi mai mult 
 

 166)  C.M. Conform clasificării propuse de Perier, abraziunea dentară de gradul 3 se 

caracterizează prin:  

a) [ ] apariţia insuliţelor de dentină fără comunicare între ele 

b) [x] apariţia insuliţelor de dentină cu comunicare între ele  

c) [x] dezgolirea dentinei pe întreaga suprafaţă ocluzală 

d) [ ] deschiderea camerei pulpare 

e) [ ] abraziune în limitele smalţului 
 

 167)  C.M. Abraziunea "ad palatum",  după Barandun, se caracterizează prin:  

a) [x] suprafaţa ocluzală a molarilor are o înclinare inversă curbei ocluzale transversale 

b) [ ] apariția în toate tipurile de ocluzie 

c) [x] apariția în ocluzie adîncă 

d) [ ] abrazierea  orizontală a suprafeței ocluzale a molarilor şi premolarilor  

e) [ ] abrazierea spre distal a suprafaţei ocluzale a molarilor şi premolarilor  
 

 168)  C.M.  Pentru abraziunea fiziologică a dinţilor sunt caracteristice abraziunile:  

a) [x] în limitele smalţului 

b) [x] cu prezenţa insuliţelor de dentină 

c) [ ] cu dezgolirea totală a dentinei 

d) [ ] cuspizilor în totalitatea şi desfiinţarea reliefului ocluzal 

e) [ ] perforarea cavității dintelui 
 

 169)  C.M. Conform clasificării propuse de E. Gavrilov, abraziunea patologică a dinţilor poate 

fi clasificată ca:  

a) [ ] mixtă 

b) [x] compensată 

c) [x] decompensată 

d) [ ] iniţială 

e) [ ] avansată 
 

 170)  C.M. Conform clasificării propuse de A. Şcerbakov, factorii etiologici a abraziunii 

patologice a dinţilor pot fi: 

a) [x] insuficienţa funcţională a ţesuturilor dure 

b) [ ] insuficienţa funcţională a pulpei 

c) [x] suprasolicitarea funcţională a dinţilor 

d) [ ] suprasolicitarea funcţională a ATM-ului 

e) [ ] acţiunea razelor de tip UV 
 

 171)  C.M. Datorită abraziunii patologice a dinţilor se pot produce modificările: 

a) [x] în pulpa dentară 



b) [x] în parodont 

c) [ ] în muşchii limbii 

d) [ ] în planşeul bucal 

e) [x] în ATM 
 

 172)  C.M. Indicați simptomele abraziunii patologice a dinţilor: 

a) [ ] modificări gustative  

b) [x] modificări morfologice coronare 

c) [ ] modificări de poziţia limbii 

d) [x] dureri provocate de agenţi termici 

e) [ ] dureri la respiraţia orală 
 

 173)  C.M. Complicaţiile parodontale produse de abraziunea patologică a dinţilor se manifestă 

prin:  

a) [x] apariţia hipercimentozei 

b) [ ] apariţia semnelor de înfundare a dintelui 

c) [x] lărgirea spaţiului periodontal cu mobilitatea dentară 

d) [ ] lărgirea spaţiului periodontal cu păstrarea stabilităţii dintelui  

e) [ ] migrarea dinţilor spre distal 
 

 174)  C.M. Precizați simptomele sindromului Costen: 

a) [x] cefalii 

b) [ ] luxaţii articulare unilaterale 

c) [x] cracmente articulare 

d) [x] dureri articulare 

e) [ ] dureri la deglutiţie  
 

 175)  C.M. Indicați tipurile ocluziei traumatice: 

a) [x] primară 

b) [x] secundară 

c) [x] mixtă 

d) [ ] oblică 

e) [ ] tangenţială 
 

 176)  C.M. Indicați în ce cazuri se produce ocluzia traumatică primară: 

a) [x] parodontul este sănătos 

b) [ ] parodontul este afectat 

c) [x] parodontul este suprasolicitat de microproteze 

d) [ ] parodontul nu este suprasolicitat 

e) [ ] microprotezele sînt în infraocluzie 
 

 177) C.M. Indicați în care cazuri se produce ocluzia traumatică secundară: 

a) [x] parodontul este afectat 

b) [ ] parodontul este sănătos 

c) [x] microprotezele şi punţile dentare majorează DVO-ul 

d) [ ] microprotezele şi punţile dentare sînt în infraocluzie 

e) [ ] microprotezele şi punţile dentare nu majorează DVO-ul, însă au un relief ocluzal exagerat 
 

 178)  C.M. Sarcinile tratamentului ortopedo-protetic a afecţiunilor parodontului sînt: 

a) [x] echilibrarea ocluzală  

b) [ ] restabilirea integrităţii sistemului dentar la prezenţa spaţiilor interdentare 

c) [ ] lichidarea proceselor inflamatorii 

d) [ х ] restabilirea morfo-funcţională a arcadelor dentare la prezenţa breşelor 

e) [ ] restabilirea ţesutului osos alveolar 
 

 179)  C.M. Indicați cerințele față de utilizarea șinei stomatologice: 



a) [x] să asigure imobilizarea dinţilor în toate direcţiile  

b) [ ] să asigure imobilizarea dinţilor numai în cea mai importantă direcţie - transversală 

c) [x] să nu afecteze parodontul marginal  

d) [ ] să nu fie mobilizabilă  

e) [x] să nu ducă la blocajul mişcărilor mandibulare 

 

 180)  C.M. Şlefuirea selectivă a contactelor premature după metoda Jankelson prevede: 

a) [x] în prima şedinţă - şlefuirea contactelor de cl. I  

b) [ ] în prima şedinţă - şlefuirea contactelor de cl. I şi cl. II 

c) [x] în a doua şedinţă - şlefuirea contactelor de cl. II 

d) [x] în a treia şedinţă - şlefuirea contactelor de cl.III 

e) [ ] consecutivitatea șlefuirii  nu va avea importanţă 
 

 181)  C.M. Precizați scopul șlefuirii selective a contactelor premature: 

a) [x] păstrarea contactelor dento-dentare după şlefuire  

b) [ ] lichidarea totală a contactelor dento-dentare 

c) [x] lichidarea obstacolelor ce blochează mişcările mandibulare de propulsie 

d) [x] lichidarea obstacolelor ce blochează mişcările mandibulare de lateralitate 

e) [ ] micşorarea DVO-ului 
 

 182)  C.M. Precizați indicațiile la tehnica şlefuirii selective: 

a) [x] utilizarea abrazivelor fine cu dimensiuni mici 

b) [ ] utilizarea abrazivelor fine cu dimensiuni medii şi mari 

c) [ ] utilizarea abrazivelor cu granulaţii mari, deoarece şlefuiesc mai bine şi mai rapid  

d) [x] suprafeţele şlefuite trebuie bine lustruite 

e) [ ] nu este obligatoriu de a lustrui suprafeţele şlefuite 
 

 183)  C.M. Protezele parţiale mobilizabile acrilice imediate se confecţionează, conform 

următoarelor tehnologii: 

a) [x] dinţii ce urmează a fi extraşi se secţionează de pe model cu răzuirea  a 2- 3 mm de ghips de 

pe apofiza alveolară 

b) [ ] dinţii iniţial se extrag, apoi se amprentează şi pe model se răzuieşte un strat de ghips de pe 

apofiza alveolară, egal cu 2 - 3 mm 

c) [x] dinţii ce urmează a fi extraşi se secţionează la nivelul coletului de pe modelul preliminar 

d) [ ] dinţii iniţial extraşi se restituie prin proteza parţial mobilizabilă acrilică după 7 zile 

e) [ ] proteza parţial mobilizabilă se confecţionează direct în cavitatea bucală 
 

 184)  C.M. Migrarea dinţilor lipsiţi de antagonişti în plan vertical poate fi: 

a) [x] împreună cu apofiza alveolară 

b) [x] fără modificarea apofizei alveolare 

c) [ ] cu dereglări respiratorii 

d) [ ] cu dereglări gustative 

e) [ ] cu dereglări de deglutiţie 
 

 185)  C.M. E. Gavrilov clasifică migrările dentare ca: 

a) [x] migrări verticale ale dinţilor superiori sau inferiori 

b) [x] migrări verticale reciproce ale dinţilor superiori şi inferiori 

c) [ ] migrări voluntare 

d) [ ] migrări asociate 

e) [ ] migrări echilibrate 
 

 186)  C.M. Precizați migrările dentare meziale: 

a) [x] corpusculare 

b) [x] cu înclinare 

c) [ ] centrice 

d) [ ] excentrice 



e) [ ] superficiale 
 

 187)  C.M. Tratamentul protetic la prezenţa migrărilor dentare orizontale cu înclinările axelor 

dinţilor limitrofi breşei de 45 grade se efectuează cu punţi dentare: 

a) [ ] din două bucăţi 

b) [ ] dintr-o bucată 

c) [x] excepţionale cu croşetul Askers 

d) [x] excepţionale cu sistem telescopic 

e) [ ] punţile dentare sînt contraindicate 
 

 188)  C.M. Indicați factorii etiologici a maladiilor ATM: 

a) [ ] ocluzie biprognată 

b) [x] abraziune patologică generalizată a dinţilor gradul II, forma decompensată 

c) [ ] abraziune patologică generalizată a dinţilor gradul II, forma compensată 

d) [x] traumă mandibulară prin cădere 

e) [x] bruxizm nocturn 
 

 189)  C.M.  Indicaţi formele clinice ale afecţiunilor ATM-ului după H. Kalamkarov, I. 

Petrosov: 

a) [x] artrite 

b) [ ] osteolizise 

c) [ ] osteoscleroză 

d) [x] artroze 

e) [x] forme mixte 
 

 190)  C.M. Diagnosticul diferenţiat dintre artrit şi artroza ATM se stabileşte în baza semnelor 

radiologice caracteristice cu manifestările: 

a) [ ] în caz de artrită fisura articulară - este uniform îngustată 

b) [x] în caz de artroză condilul articular - este deformat 

c) [ ] în caz de artrită tuberculul articular - este absent 

d) [x] în caz de artroză toate componentele sînt prezente 

e) [ ] fisura articulară este mărită 
 

 191)  C.M. Pentru forma clinică activă a sindromului disfuncţional ocluzio-articular a ATM-

ului condiţionat de absenţa dinţilor laterali sînt caracteristice: 

a) [ ] absenţa acuzelor din partea ATM-ului 

b) [x] prezenţa cracmentelor în ATM 

c) [x] prezenţa crepetaţiilor în ATM 

d) [x] oboseala musculară 

e) [ ] dereglări de fonaţie 
 

 192)  C.M.  Selectați din aparatele propuse, cele destinate pentru limitarea deschiderii gurii la 

tratamentul luxaţiilor mandibulare obişnuite: 

a) [x] aparatul Petrosov 

b) [ ] aparatul Schvarz 

c) [x] aparatul Hodorovici-Burgonski 

d) [ ] aparatul Karghaus 

e) [ ] aparatul Haupl 
 

 193)  C.M. Indicați instrumentele care determină valorile microcurenţilor între piesele protetice 

şi fibromucoasă: 

a) [ ] PH-metrul 

b) [x] Microamnermetrul 

c) [ ] Gnatodinamometrul 

d) [x] Microvoltmetrul 

e) [ ] Parodontometrul 



 

 194)  C.M. După E. Gavrilov stomatita traumatică condiţionată de protezele dentare 

mobilizabile se caracterizează prin: 

a) [ ] prezența focarilor de inflamaţie 

b) [x] prezența decubitusului 

c) [x] absenţa proceselor inflamatorii 

d) [ ] dereglări de ocluzie 

e) [ ] dureri în ATM 
 

 195)  C.M. Indicaţi metodele de examinare clinică a pacienţilor adulţi cu anomalii dento-

maxilare: 

a) [x] inspecţia 

b) [ ] radiografia panoramică 

c) [x] palparea articulaţiei temporo-mandibulare 

d) [ ] tomografia articulaţiei temporo-mandibulare 

e) [ ] biometria modelelor de diagnostic 
 

 196)  C.M. Valoarea necesară pentru dezocluzia între implant şi dinţii naturali este de:  

a) [ ] 0,0  microni; 

b) [ ] 100 microni; 

c) [x] 300 microni; 

d) [x] 500 microni; 

e) [ ] 1,0-1,5 mm. 
 

 197)  C.M.  Indicaţi particularităţile punţilor dentare pe implante în zonele laterale ale arcadelor     

       dentare: 

a) [ ] au un relief ocluzal bine exprimat 

b) [x] au un relief ocluzal slab exprimat 

c) [ ] relieful ocluzal este plat   

d) [x] partea ocluzală a corpului de punte nu trebuie să depăşească suprafaţa premolarului  

e) [ ] partea ocluzală după dimensiuni corespunde dinţilor absenţi 
 

 198)  C.M.  Indicaţi particularităţile examenului medical la determinarea indicaţiilor privind 

aplicarea implanturilor în scop protetic:  

a) [x] ortopantomografia zonei maxilo-faciale 

b) [ ] palparea muşchilor maseterici 

c) [x] studiul relaţiilor interocluzale din zona breşelor arcadelor dentare 

d) [ ] palparea articulaţiei temporo-mandibulare 

e) [ ] determinarea eficienţei masticaţiei 
 

 199)  C.M. Indicaţi particularitățile punţilor dentare din metalo-ceramică pe implante: 

a) [ ] relieful ocluzal are cuspizi înalţi, rotungiţi 

b) [x] relieful ocluzal are cuspizi slab exprimaţi în înălțime, rotungire 

c) [x] faţa ocluzală a punţii dentare este într-o dezocluzie de circa 0,1mm 

d) [ ] faţa ocluzală a punţii dentare este într-o dezocluzie de circa 1mm 

e) [ ] față ocluzală a punții dentare este în supraocluzie 
 

 200)  C.M. Suprastructura protetică pe implante poate fi clasificată ca: 

a) [x] integrală 

b) [x] demontabilă 

c) [x] mobilizabilă 

d) [ ] elastică  

e) [ ] plastică 
 

  
 



 

201) Încărcarea funcţională a implanturilor dentare pot fi efectuate în termene: 

A. Imediate (postextracţionale); 

B. Precoce (timpurii); 

C. Contemporane;  

D. Convenționale (după întegrarea implanturilor);  

E. Preimplantare. 

202) Restaurarea imediată cu sprijin implantar presupune: 

A. Aplicarea coroanei provizorii cu contact ocluzal; 

B. Aplicarea șurubului de vindecare;  

C. Aplicarea șurubului de acoperire; 

D. Aplicarea coroanei tranzitorii fără contacte ocluzale și proximale; 

E. Aplicarea coroanei definitive. 

203)Incărcarea funcţională progresivă presupune: 

A. Încărcarea implantului şi a osului periimplantar peste 11 luni de la inserare; 

B. Încărcarea implantului şi a osului periimplantar cu coroane semifizionomice; 

C. Încărcarea implantului şi a osului periimplantar peste 3 luni de la aplicare; 

D. Aplciarea coroanei subdimensionate după perioada de osteointegrare cu aducerea treptată în ocluzie; 

E. Încărcarea pe etape a osului periimplantar după perioada de osteointegrare. 

204) Termenele de încărcarea funcţională tardivă a implanturilor dentare presupune: 

A. Pânp la 7 zile postimplantar; 

B. Nemijlocit după implantare sau până la 7 zile postimplantar; 

C. Încărcarea implantului peste 2-3 luni şi mai apoi postimplantar;  

D. Termenul “încărcare funcţională tardivă” nu există; 

E. Încărcarea funcţională a implantului peste 6 luni postimplantar. 

205) Termenele de încărcarea funcţională imediată a implanturilor dentare presupune: 

A. Până la 1 săptămână postimplantar; 

B. Intre 7 zile și 2-3 luni; 

C. Încărcarea implantului peste 2-3 luni postimplantar;  

D. Încărcarea funcţională imediată prezintă o contraindicaţie absolută; 

E. Peste 6 luni postimplantar. 

206) Termenele de încărcarea funcţională precoce a implanturilor dentare presupune: 

A. Până la 7 zile; 

B. Între 7 zile și 2 luni postimplantar; 

C. Încărcarea implantului peste 2-3 luni postimplantar;  

D. Încărcarea funcţională imediată nu poate fi utilizată; 

E. Peste 6 luni postimplantar. 

207) Postimplantar, bontul de vindecare poate fi aplicat pentru implanturile:  

A. Într-o etapă chirurgicală; 

B. Monolite; 

C. Demontabile; 

D. Postextracționale; 

E. În două etape chirurgicale. 

208) Implanturile monolite pot fi considerate ca: 

A. Într-o etapă chirurgicală; 

B. În două etape chirurgicale; 

C. De stadiul I; 

D. De stadiul II; 

E. Sunt expuse mediului cavităţii orale pe perioada de integrare. 

209) În categoria implanturilor de stadiul I pot fi incluse: 



A. Într-o etapă chirurgicală; 

B. În două etape chirurgicale; 

C. Demontabile; 

D. Monolite; 

E. Sunt expuse mediului cavităţii orale pe perioada de integrare. 

210) În categoria implanturilor de stadiul II pot fi incluse: 

A. Într-o etapă chirurgicală: 

B. În două etape chirurgicale; 

C. Demontabile; 

D. Monolite; 

E. Sunt izolate mediului cavităţii orale pe perioada de integrare. 

211) Implanturile demontabile pot fi considerate ca: 

A. Într-o etapă chirurgicală; 

B. În două etape chirurgicale; 

C. De stadiul I; 

D. De stadiul II; 

E. Pot fi expuse mediului cavităţii orale pe perioada de integrare. 

212) Încărcarea funcţională imediată a implanturilor dentare poate fi efectuată când: 

A. Forța de inserție este mai mică de 25N/cm; 

B. Indicii periotestometriei sunt cu valori negative; 

C. Forța de inserție este mai mare de 45N/cm; 

D. Indicele ISQ este mai mare de 75; 

E. Indicele periotestometriei este de peste +8. 

213) Pentru implanturile demontabile prin tehnica de amprentare cu “lingura deschisă” 

pot fi utizate: 

A. Dispositive de amprentare şi transfer directe; 

B. Dispositive de amprentare şi transfer indirecte; 
C. Tehnica de amprentare dublă în doi timpi; 

D. Tehnica de amprentare într-un timp cu material monofază; 

E. Tehnica de amprentare dublă într-un timp. 

214) Pentru implanturile demontabile prin tehnica de amprentarea cu “lingura închisă” 

pot fi utizate: 

A. Dispositive de amprentare şi transfer directe; 

B. Dispositive de amprentare şi transfer indirecte; 

C. Tehnica de amprentare dublă în doi timpi;    

D. Tehnica de amprentare într-un timp; 

E. Tehnica de amprentare dublă într-un timp. 

215) Pentru amprentarea implanturilor demontabile pot fi utilizate: 

A. Dispositive de amprentare şi transfer directe; 

B. Dispositive de amprentare şi transfer indirecte; 

C. Tehnica de amprentare dublă în doi timpi; 

D. Tehnica de amprentare într-un timp cu material monofază;  

E. Tehnica de amprentare dublă într-un timp. 

216) Pentru amprentarea implanturilor monolite pot fi utilizate: 

A. Dispositive de amprentare şi transfer directe; 

B. Dispositive de amprentare şi transfer indirecte; 

C. Dispositive de amprentare şi transfer în forme de cape; 

D. Tehnica de amprentare dublă în doi timpi; 

E. Tehnica de amprentare dublă într-un timp.  

217) Suprastructurile cu sprijin implantar pot fi fixate:  



A. Prin înfiletare;  

B. Prin sudare; 

C. Prin cimentare; 

D. Prin lipire; 

E. Prin fricţiune mecanică (sudare la rece). 

218) Forţa recomandată pentru fixarea bontului protetice sunt în limite de de:  

A. 10-15 N/cm; 

B. 16-25 N/cm; 

C. 25-30 N/cm; 

D. 35-40 N/cm; 

E. Mai mult de 45 N/cm. 

219) Dezavantajele majore ale restaurărilor cimentate cu sprijin implantar sunt: 

A. Posibilitatea de debordare a materialului de fixare în spaţiul periimplantar; 

B. Proiecţia emergenţei proteticea restaurării pe suprafeţe estetic vizibile; 

C. Posibilitatea de dereglare a reliefului ocluzal; 

D. Deservirea profesională periodică mai complicată; 

E. Complicații de caracter biologice mai frecvente. 

220) Avantajele majore ale restaurărilor cimentate cu sprijin implantar sunt: 

A. Posibilitatea de debordare a materialului de fixare în spaţiul periimplantar; 

B. Emergenţa bontului protetic nu influienţează esteticul; 

C. Relief ocluzal funcţional echibrat; 

D. Deservirea profesională periodică mai complicată; 

E. Complicații de caracter biologice mai frecvente. 

221) Dezavantajele majore ale restaurărilor înşurubate cu sprijin implantar sunt: 

A. Posibilitatea de debordare a materialului de fixare în spaţiul periimplantar; 

B. Proiecţia emergenţei proteticea restaurării pe suprafeţe estetic vizibile; 

C. Posibilitatea de dereglare a reliefului ocluzal; 

D. Deservirea profesională periodică mai complicată; 

E. Complicații de caracter biologice statistic mai rare. 

222) Avantajele majore ale restaurărilor înşurubate cu sprijin implantar sunt: 

A. Imposibilitatea de debordare a materialului de fixare în spaţiul periimplantar; 

B. Emergenţa bontului protetic nu influienţează esteticul; 

C. Relief ocluzal funcţional echibrat; 

D. Deservirea profesională periodică la distantă mai accesibilă; 

E. Complicații de caracter biologice statistic mai rare. 

223 ) Valoarea minimă a spaţiului necesar între implant și dinţii adiacenţi breşei edentate 

trebuie să se încadreze între: 

A. 2-3 mm; 

B. 1-0,5 mm; 

C. 0,5-1 mm; 

D. 1,5-2 mm; 

E. Nu are importanţă esenţială. 

224) Pentru inserarea unui implant şurub cu diametru de 4 mm lungimea mezio-distală 

minimă a breşei edentate  trebuie să fie: 

A. 3-4 mm; 

B. 8-9 mm; 

C. 7 mm; 

D. 5-6 mm; 

E. 11 mm. 

225) Stabilitatea secundară a implantului se defineşte ca: 



A. Mecanică obținută la inserția implantului; 

B. Mecanică obținută după perioada de osteointegrare; 

C. Biologică obținută după perioada de osteointegrare; 

D. Biologică obținută la inserția implantului; 

E. Biologică obținută în perioada de integrarea a implantului. 

226) Stabilitatea primară a implantului se defineşte ca: 

A. Mecanică obținută la inserția implantului; 

B. Mecanică obținută după perioada de osteointegrare; 

C. Biologică obținută după perioada de osteointegrare; 

D. Biologică obținută la inserția implantului; 

E. Biologică obținută în perioada de integrarea a implantului. 

227) În protetica implantologică sub noţiunea de „suprastructură” se subînţelege: 

A. Implantul; 

B. Proteza dentară; 

C. Şurubul de fixare; 

D. Elementele de legătură dintre implant şi proteză; 

E. Conformatorul de gingie. 

228) În protetica implantologică sub noţiunea de „infrastructură” se subînţelege: 

A. Implantul; 

B. Proteza dentară; 

C. Şurubul de fixare; 

D. Elementele de legătură dintre implant şi proteză; 

E. Conformatorul de gingie. 

229) Agregarea protezelor pe implanturi dentare poate fi: 

A. Pur implantară; 

B. Dento-implantară; 

C. Prin cimentare; 

D. Prin înşurubare; 

E. Combinat. 

230) Ancorarea protezelor pe implanturi dentare poate fi: 

A. Pur implantară; 

B. Dento-implantară; 

C. Prin cimentare; 

D. Prin înşurubare; 

E. Combinat. 

231) Conform clasificării, în funcţie de metoda de fixare pe implanturi dentare deosebim 

proteze: 

A. Fixe; 

B. Mobilizabile; 

C. Demontabile; 

D. Combinate; 
E. Temporare. 

232) În restaurările protetice pe implanturi dentare se folosesc tehnicile de amprentare: 

A. Într-o etapă monofazică; 

B. Într-o etapă bifazică (sandwich); 

C. În două etape; 

D. Directă; 

E. Indirectă. 

233) Metoda de agregare definitivă a bontului protetic implantar poate fi realizată prin: 

A. Sisteme telescopate; 



B. Sisteme culisate; 

C. Sisteme de lacăt; 

D. Cimentare; 

E. Înşurubare. 

234) Bontul de vindecare aplicat nemijlocit postimplantar are ca scop major: 

A. Incărcarea funcţională imediată a implantului; 

B. Incărcarea funcţională precoce a implantului; 

C. Formarea emergenţei protetice; 

D. Formarea emergenţei implantare; 

E. Excluderea etapei a doua chirurgicale. 

235) Alegerea variantei constructive a bontului protetic implantar depinde de: 

A. Tipul edentaţiei; 

B. Topografia edentaţiei; 

C. Unghiul de înserare a implantului; 

D. Metoda de agregare a protezei; 

E. Tipul de ancorare a protezei. 

236) În funcţie de modul de aplicare implanturile dentare se împart în: 

A. Monolite; 

B. Demontabile; 

C. De stadiul I; 

D. De stadiul II; 

E. Lamă. 

237) În funcţie de raportul cu patul osos implantul tip şurub se referă la: 

A. Intramucosal; 

B. Subperiostal; 

C. Endooso-subperiostal; 

D. Endoosos; 

E. Intracortical. 

238) Peste 1 an după extracţie, implantarea este considerată ca: 

A. Convenţională; 

B. Convenţional-amănată; 

C. Imediată; 

D. Precoce; 

E. Tardivă. 

239) Protezele aplicate în perioada de integrare a implanturilor dentare sunt definite ca: 

A. Permanente; 

B. Temporare; 

C. Tranzitorii; 

D. Convenţionale; 

E. Imediate. 

240) Protezele realizate în perioada de confecţionare a protezelor permanente sunt definite 

ca: 

A. Permanente; 

B. Temporare; 

C. Tranzitorii; 

D. Convenţionale; 

E. Imediate. 

 

241) Desprinderea șablonului superior în jos sau/și a celui inferior în sus în zona distală, comisă 

ca eroare la etapa de determinare a poziției de RC, este caracterizată prin următoarele complicații 

a relațiilor de ocluzie: 



a) supraacoperire adâncă în zona frontală 

b) spațiu de inocluzie în zona frontală 

c) raport de tip prognatic 

d) raport de tip progenic 

e) spațiu de inocluzie în zona distală 

 

242) Desprinderea șablonului superior în jos sau/și a celui inferior în sus în zona anterioară, 

comisă ca eroare la etapa de determinare a poziției de RC, este caracterizată prin următoarele 

complicații a relațiilor de ocluzie: 

a) spațiu de inocluzie în zona frontală, 

b) în zonele laterale contacte de tip vârf cuspid – vârf cuspid 

c) spațiu de inocluzie în zona distală 

d) supraacoperire în zona frontală 

e) raport de tip progenic 

 

243) Desprinderea șablonului superior în jos în partea dreaptă, comisă ca eroare la etapa de 

determinare a poziției de RC, este caracterizată prin următoarele complicații a relațiilor de 

ocluzie: 

a) contacte între dinții antagoniști pe partea stângă 

b) spațiu de inocluzie în zona distală 

c) spațiu de inocluzie în zona frontală 

d) majorarea DVO   

e) supraacoperire în zona frontală 

 

244) Desprinderea șablonului inferior în sus în partea dreaptă, comisă ca eroare la etapa de 

determinare a poziției de RC, este caracterizată prin următoarele complicații a relațiilor de 

ocluzie: 

a) majorarea DVO 

b) raport de tip prognatic 

c) spațiu de inocluzie pe partea dreaptă 

d) în zonele laterale contacte de tip vârf cuspid – vârf cuspid 

e) spațiu de inocluzie în zona distală 

 

245) Desprinderea șablonului superior în jos în partea stângă, comisă ca eroare la etapa de 

determinare a poziției de RC, este caracterizată prin următoarele complicații a relațiilor de 

ocluzie: 

a) spațiu de inocluzie în zona distală 

b) contacte între dinții antagoniști pe partea dreaptă 

c) în zonele laterale contacte de tip vârf cuspid – vârf   

d) raport de tip prognatic 

e) majorarea DVO 

 

246) Desprinderea șablonului inferior în sus în partea stângă, comisă ca eroare la etapa de 

determinare a poziției de RC, este caracterizată prin următoarele complicații a relațiilor de 

ocluzie: 

a) spațiu de inocluzie pe partea stângă 

b) în zonele laterale contacte de tip vârf cuspid – vârf 

c) majorarea DVO   

d) spațiu de inocluzie în zona distală 

e) contacte între dinții antagoniști pe partea dreaptă 

 

247) Compresia fibromucoasei crestelor alveolare la maxilă și mandibulă în zona frontală, 

comisă ca eroare la etapa de determinare a poziției de RC, este caracterizată prin următoarele 

complicații a relațiilor de ocluzie: 



a) spațiu de inocluzie în zona distală 

b) majorarea DVO în zona frontală 

c) contacte între dinții antagoniști pe partea dreaptă   

d) spațiu de inocluzie în zona frontală 

e) contacte între dinții antagoniști pe partea stângă 

 

248) Compresia fibromucoasei crestelor alveolare la maxilă și mandibulă în zonele distale, 

comisă ca eroare la etapa de determinare a poziției de RC, este caracterizată prin următoarele 

complicații a relațiilor de ocluzie: 

a) contacte între dinții antagoniști pe partea dreaptă   

b) spațiu de inocluzie în zona distală 

c) spațiu de inocluzie în zona frontală 

d) majorarea DVO în zona distală 

e) majorarea DVO în zona frontală    

 

249) Deformația șablonului cu bordura de ocluzie la maxilă sau/și la mandibulă, comisă ca 

eroare la etapa de determinare a poziției de RC, este caracterizată prin următoarele complicații a 

relațiilor de ocluzie: 

a) în zonele laterale contacte cuspidiene neregulate și neuniforme 

b) majorarea DVO   

c) spațiu de inocluzie la nivel frontal 

d) majorarea DVO în zona distală 

e) spațiu de inocluzie în zona distală   

 

250) Deplasarea șablonului cu bordura de ocluzie de la mandibulă posterior, comisă ca eroare la 

etapa de determinare a poziției de RC, este caracterizată prin următoarele complicații a relațiilor 

de ocluzie: 

a) în zonele laterale contacte de tip vârf cuspid - vârf cuspid 

b) majorarea DVO 

c) spațiu de inocluzie în zona frontal 

d) raport de tip prognatic 

e) raport de tip progenic 


