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Introducere................................................................................................................... 7

Unitatea 1: Urgenţe medicale şi stomatologice....................................................10
I. Lexic: Tipuri de urgenţe. Crize, traume, sângerări, inflamaţii dentare. 
Etape de tratament.
II. Gramatică: Verbul la conjunctiv (recapitulare). Valori expresive ale 
conjunctivului.
III. Receptare orală şi scrisă: Modelul ABCDE în evaluarea pacientului. 
Abcesul dentar. Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă.
/ r  Producere orală şi scrisă: Funcţii comunicative: îndemnul şi 
încurajarea. Exprimarea opiniei în scris.

Unitatea 2: Proteze şi coroane dentare................................................................ 26
I. Lexic: Tipuri de proteze şi elemente componente. Coroane: materiale şi 
adaptare. Exprimare raporturilor matematice.
II. Gramatică: Verbul la imperativ cu pronume.
III. Receptare orală şi scrisă: Riscurile edentaţiilor netratate. Integrarea 
protezei scheletate.
IV. Producere orală şi scrisă: Funcţii comunicative: a cere şi a da 
instrucţiuni. Instrucţiunile medicale online.

Unitatea 3: Estetică stomatologică.........................................................................41
I. Lexic: Cheie de culori, bijuterii dentare, incrustaţii, faţete, albire.
II. Gramatică: Conectori în frază (recapitulare). Asocierea şi opoziţia.
III. Receptare orală şi scrisă: Proceduri estetice în cabinet. Pacienţi dificili.
IV. Producere orală şi scrisă: Vlogul profesional. Funcţii comunicative: 
bucuria şi mulţumirea/regretul şi nemulţumirea. Argumentarea punctului de 
vedere.

Unitatea 4: Chirurgia dentară............................................................................. 52
7. Lexic: Intervenţii: extracţie, rezecţie, chistectomie, frenectomie, sinus lift, 
augumentare osoasă. Intrumente în chirurgia dentară. Anestezia: reacţii.
II. Gramatică: Verbul la gerunziu
III. Receptare orală şi scrisă: Sinus lift înainte de implant. Anxietatea 
preoperatorie a pacientului.
IV. Producere orală şi scrisă: Emailul adresat pacientului. Funcţii comunicative: 
a cere informaţii asupra unui act mental, abilităţi. Interviul de angajare. 
Scrisoarea de recomandare.

5



Unitatea 5: Tratamentul ortodontic: aparatul dentar......................................66
I. Lexic: Elementele aparatului: bracket, elastic, arc, inel, ligatură, cârlig. 
Prefixul -în. Expresii cu „dinte”.
II. Gramatică'. Verbul la diateza pasivă.
III. Receptare orală şi scrisă: Plusuri şi minusuri în purtarea aparatului. 
Succese ortodontice.
IV. Producere orală şi scrisă: Fişa de tratament stomatologic. Funcţii 
comunicative: a angaja, a continua, a încheia o conversaţie
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I. Lexic: Componentele implantului: corp, capă de vindecare, bont protetic, 
şurub de fixare, coroană. Prefixe frecvente: des-, in-, ne-.
II. Gramatică: Verbul la mai mult ca perfect. Conectori de timp: pe când, 
de îndată ce...
III. Receptare orală şi scrisă: Etape şi provocări în instalarea implantului. 
Istorii personale.
IV. Producere orală şi scrisă: Funcţii comunicative: surpriza, plăcerea, 
dezgustul. Redactarea unei naraţiuni.

Unitatea 7: Boala parodontală................................................................................ 94
I. Lexic: Simptome şi afecţiuni parodontale: retracţie gingivală, pungi, 
resorbţie osoasă, placa bacteriană, gingivita, parodontita, parodontoza.
II. Gramatică: Prepoziţii (recapitulare). Verbul la supin.
III. Receptare orală şi scrisă: Parodontoza pe înţelesul tuturor. Opinia 
profesională în boala parodontală.
IV. Producere orală şi scrisă: Fişa parodontală. Textul argumentativ.
Funcţii comunicative: considerarea unui fapt ca posibil/imposibil,
greu/uşor. Textul argumentativ.
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