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DISCIPLINA DE ORTODONTIE

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE 

VICTOR BABES TIMISOARA

FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA



Scurt istoric

Disciplinele de Pedodontie si Ortodontie au fost infiintate in anul universitar 1963-1964,

sub denumirea de Stomatologie infantila si fost girata de Prof dr I Gall.

Din 1964/1965, Clinica a fost condusa de Prof.univ.dr Ovidiu Grivu, pana in 1998. Sediul

Disciplinei a fost pana in 1971 etajul III al Policlinicii nr 3, iar din 1971, pe str Lenau nr

10. Conducerea Clinicii a fost asigurata ulterior de Prof.univ.dr.Elisabeta Bratu, Prof.univ.

dr.Florica Glavan si Conf.dr.Conf.dr Schiller Eleonora.

Din ianuarie 2002, ne desfasuram activitatea in actualul sediu situat la etajul I al cladirii

Facultatii de Medicina Dentara.

In anul 2014, prin decizia Senatului UMFT, a avut loc separarea Disciplinei de

Ortodonţie de disciplina de Pedodontie. Conducerea disciplinei a fost asigurată din 2014

pana in 2019 de dna Conf Dr Eleonora Schiller.

Din 2019, sefa disciplinei este Prof Dr Camelia Szuhanek.



Membrii Disciplinei

Cadrele didactice ale disciplinei sunt medici specialişti şi primari ortodonţi, cu pregătire vastă în domeniul

Ortodonţiei, consolidată prin participări la cursuri şi congrese naţionale şi internaţionale. De-a lungul anilor,

membrii disciplinei noastre au participat în echipe de cercetare, au elaborat cărţi, numeroase articole în

reviste cu factor de impact, brevete de invenţie şi au obţinut premii la numeroase congrese internaţionale.

Prof Habil. Dr Camelia Szuhanek

- sef Disciplina-

Conf Dr Dana Cristina Bratu

Asist Dr Raluca Milutinovici Asist Dr Riham Nagib Asist Dr Adelina Popa Asist.Drd.George Popa

Membrii disciplinei
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Activitate cu studentii si cu  medicii rezidenti



Activitate clinica
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Pregatire postuniversitara in ortodontie



zAnaliza cefalometrica computerizata





Activitate cu doctoranzii

Începând cu anul 2020, în cadrul disciplinei noastre sunt in pregătire

doctoranzi în medicină dentară, cu subiecte de cercetare ortodontică.

Direcţii de cercetare: biomecanica ortodontică, interdisciplinaritatea în

ortodonţie, tehnologiile ortodontice digitale, ancorajul scheletal cu mini-

implanturi, tratamentul ortodontic la adult.



Activitatea de cercetare

Centrul de cercetare in Ortodontie
Ortho Center 
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Articole publicate

peste 50 articole cu factor ISI de impact



Planificarea digitală



Utilizarea clinica si studii privind

mini-implantele ortodontice 



Proiectare digitala ghiduri chirurgicale





Cercetare 





Scanner modele 3D

Utilizat pentru cercetare si in scop didactic



Planificare digitala



Printare 3D  cu ajutorul

imprimantei WithMe din 

cadrul disciplinei
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Dispozitiv pentru vacuumformare
Ministar Scheu



Brevete de inventie

Disciplina de Ortodontie



Proiecte de cercetare castigate in cadrul
Disciplinei de Ortodontie

▪ 1. Grant Cod CNCSIS: 1738/2008-2011, tip Idei “POSIBILITATI 

MODERNE DE ANALIZA BIOMECANICA SI DEZVOLTARE A NOI 

DIRECTII IN  TRATAMENTUL ORTODONTIC”. Valoare contractata 550 

000 RON, valoare finala 303 042.38 lei.

▪ 2. Grant obţinut prin competiţie internã pentru tineri cercetãtori

UMFVBT –contract grant nr.8849/5.10.2009, perioada 2009-2010: 

"Cercetari biomecanice şi corelaţii interdisciplinare in abordarea

ortodonticã a adultului" valoare 4220RON. 



Colaborari ale Disciplinei de Ortodontie la 
proiecte de cercetare nationale

▪ 1.„TEHNOLOGII NOI IN IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICA

BAZATE PE MODELE DE OSTEOINTEGRARE ANIMALA”tema

nr 4 cod CNCSIS 1003 contract CNCSIS 70GR / 17.05.2006,

valoare totala 300 000RON, pe 3 ani, director Prof.dr.Cornel

Ignea, Universitatea Agricola a Banatului.

▪ 2.„Dezvoltarea modelului virtual 3D al articulatiilor prin tehnici

CAD/CAM si Rapid Prototyping” cod CNCSIS 46GR/11.05.2007,

director Prof.dr.ing.Nicolae Crainic, Universitatea Politehnica

Timisoara în colaborare cu UMF Timişoara.

▪ 3.Studii terapeutice ortodontice poliagregate pentru tratamentul

aspectelor complexe ale tulburarilor din sfera maxilo-faciala –

director partener Prof.dr.Bratu Elisabeta Contract CEEX 872006

– partener UMF Victor Babes Timisoara, cu UMF Carol Davila

Bucuresti 2006/2008, valoare 180 000 RON.
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Activitate didactica

Cursuri obligatorii

▪ Ortodonţie – pentru studenţii din anul V şi VI ai Facultăţii de Medicină Dentară, secţiile

română şi engleză

▪ Tehnologia aparatelor ortodontice – pentru studenţii anului III de Tehnică Dentară

▪ Ortodonţie – pentru studenţii anului III de Tehnică Dentară

▪ Cursuri de ortodonţie şi ortopedie dento-facială – pentru rezidenţii români şi străini

Curs opţional

▪ Managementul comportamental în medicina dentară – pentru studenţii anului IV, 

secţiile română şi engleză

Curs facultativ

▪ Malpraxis în medicina dentară – pentru studenţii anului IV, secţiile română şi engleza






