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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2. FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL II 

1.3. DISCIPLINA Microbiologie  

1.4.  DOMENIUL DE STUDII: Sănătate - Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene  

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ DENTARĂ 

 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei/materiei obligatorii din cadrul disciplinei: Microbiologie 

2.2 Locaţia disciplinei: Str. D. Gerota Nr. 19-21, sector 2, Bucureşti 

2.3. Titularul activităților de curs: Şef. Disciplină Prof. Dr. Gabriela Băncescu şi Conf. Dr. Gabriela-

Loredana Popa 

2.4. Titularul activităților de Lp: Conf. Dr. Gabriela-Loredana Popa, Asist. univ. Dr. Sfetcu Lidia, Asist. 

univ. Dr. Bogdan Dabu, Asist. univ. Biol. princ. Dr. Carmen Defta 

2.5. Anul de 

studiu 

II 2.6. Semestrul III 2.7. Tipul 

de evaluare 

Examen 2.8. 

Regimul 

disciplinei 

DF 

 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) 
 
Nr. ore pe săptămână 6 din care: curs 2 Stagiu clinic 4 

Total ore din planul 

de învățământ 

84 din care:  curs 28 Stagiu clinic 56 

Distributia fondului 

de timp 

    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 12 
Tutoriat - 
Examinări 4 
Alte activități 3 
Total ore de studiu individual  41 

Total ore pe semestru  125 

Numărul de credite  5 

 

 

 

 



4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunoaşterea noţiunilor elementare de imunologie 

4.2. de competențe - 

 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Amfiteatru cu minimum 105 locuri, tablă, ecran de 

proiecţie. 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic Două săli pentru desfăşurarea orelor de lucrări practice, 

dotate cu: mese de lucru cu suprafeţe ce pot fi 

decontaminate, prevăzute cu prize şi conectare la 

reţeaua electrică pentru a permite examinarea la 

microscop şi prevăzute cu becuri Bunsen, conectate la 

reţeaua de gaze; scaune de laborator, chiuvete cu apă 

curentă, tablă de scris.  

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

- Însuşirea deprinderilor privind respectarea normelor de asepsie şi 

sterilizare, în funcţie de condițiile intâlnite în practica medicală, în 

special în cea stomatologică. 

- Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi privind: prelevarea, transportul şi 

conservarea unor produse biologice/patologice în vederea efectuării 

unor investigaţii microbiologice. 

- Dezvoltarea abilităţii de efectuare a unor tehnici de laborator.  

- Dezvoltarea capacităţii de a interpreta rezultatele unor examene 

microbiologice în context clinic/clinico-epidemiologic. 

Competențe transversale (de rol, 

de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Realizarea de conexiuni interdisciplinare. 

- Utilizarea adecvată a surselor informaţionale şi de tehnologie. 

- Abilități de comunicare. 

- Abilităţi de cercetare ştiinţifică. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1. Obiectivul general - Dobândirea noţiunilor elementare de microbiologie, necesare pentru formarea unui 

medic stomatolog. 

- Cunoaşterea unor microorganisme implicate în patologia infecţioasă umană, în 

special în patologia orală şi a relaţiilor dintre microorganisme şi gazdă.  

7.2. Obiective specifice - Dobândirea unor noţiuni elementare privind microbiocenoza cavităţii orale şi rolul 

acesteia în condiţionarea stării de sănătate şi de boală. 

- Cunoaşterea caracterelor generale ale: bacteriilor, fungilor, paraziţilor şi virusurilor 

implicate în patologia infecţioasă umană, în special în afecţiunile orale.  

- Dobândirea unor noţiuni elementare privind diagnosticul microbiologic, profilaxia 

şi terapia infecţiilor, în special a celor cu relevanţă pentru domeniul stomatologic. 

- Cunoaşterea principalelor produse biologice cu rol în diagnosticul, profilaxia şi 

terapia afecţiunilor de natură infecţioasă.  

- Cunoaşterea unor aspecte de bază privind antibioticele şi utilizarea acestora în 

bolile infecţiose, cât şi metodele prin care bacteriile pot deveni rezistente la 

antibiotice. 

- Cunoaşterea riscurilor contaminării microbiene în practica stomatologică. 

 

 



8. Conținutul 
8.1. Curs Nr.ore/temă Metode de predare Obse

rvații 

Curs 1: Introducere în microbiologie. Definiţia, 

morfologia şi structurile obligatorii ale bacteriilor. 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 2: Structurile facultative ale bacteriilor. Elemente 

de fiziologie şi genetică bacteriană.  

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 3: Factori şi mecanisme de patogenitate bacteriană. 

Noţiuni generale privind apărarea antiinfecţioasă  a 

macroorganismului, în special la nivelul cavităţii orale. 

Microbiocenoza cavităţii orale. 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 4: Placa bacteriană dentară: structură, etape de 

formare, rol în patologie. Efectele biofilmelor orale. 

Noţiuni generale privind etiopatogenia cariilor dentare.  

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 5: Consideraţii generale asupra biofilmului 

subgingival. Noţiuni generale privind etiopatogenia 

parodontitelor – bacili Gram-negativi anaerobi,  

spirochete şi bacterii facultativ anaerobe/microaerofile/ 

carboxifile cu implicare în boala parodontală. 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 6: Produse biologice cu rol în profilaxia şi  

tratamentul infecţiior. Antibiotice: definiţie, clasificare, 

mecanisme de acţiune. Principalele familii de 

antibiotice. Mecanisme de rezistenţă bacteriană la 

antibiotice. 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 7: Cocii Gram-pozitivi: caractere generale şi 

principalele infecţii produse. Clasificarea streptococilor 

orali şi aspecte legate de implicarea acestora în 

patologie. 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 8: Cocii Gram-negativi: caractere generale şi 

infecţii produse. 

Treponema pallidum: caractere generale şi infecţia 

produsă. Alte specii de treponeme şi implicarea acestora 

în afecţiuni orale. 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 9: Aggregatibacter actinomycetemcomitans: 

caractere generale şi implicaţii în patologia orală. 

Familia Enterobacteriaceae: caractere generale şi 

principalele infecţii produse de: E. coli, Klebsiella, 

Proteus, Salmonella şi Shigella. 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 10: Mycobacterium tuberculosis: caractere 

generale şi implicaţii în patologia umană. Bacilii Gram-

pozitivi sporulaţi: caractere generale şi afecţiunile 

produse.   

Actinomicetele: caractere generale şi infecţii produse. 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 11: Protozoare - caractere generale şi afecţiunile 

produse de: Entamoeba histolytica, Entamoeba 

gingivalis, Giardia duodenalis, Trichomonas tenax, 

Trichomonas vaginalis. 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 12: Helminţi - caractere generale şi afecţiunile 

produse de Cestode (Taenia solium, Taenia saginata, 

Echinococcus granulosus) şi Nematode (Ascaris 

lumbricoides, Enterobius vermicularis, Toxocara spp.). 

Noţiuni elementare de micologie. Candida - caractere 

generale şi implicarea în patologia orală. 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

Curs 13: Virusurile: definiţie, clasificare, morfologie, 

structură, replicare, patogenie. Agenţii etiologici ai 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 



rinofaringitei acute virale. Virusurile gripale, V. rujeolic, 

V.rubeolic: taxonomie, structură şi infecţiile produse. 

SARS-CoV-2:  structură,  căi de transmitere şi infecţia 

produsă. Virusurile herpetice: taxonomie, structură şi 

afecţiunile produse. 

Curs 14: Virusurile hepatitice: taxonomie, structură, căi 

de transmitere şi infecţiile produse. Semnificaţia 

markerilor imunologici în hepatita B. 

HIV: taxonomie, structură,  căi de transmitere şi infecţia 

produsă.  

Stomatitele virale. 

2 Expunere interactivă, cu 

prezentare power point 

 

  

8.2. Lucrări practice (LP)  Metode de predare  

LP 1: Prezentarea laboratorului de microbiologie şi a 

bazei materiale a acestuia. Organizarea şi funcţionarea 

laboratorului de microbiologie. Norme de protecţia 

muncii în laboratorul de microbiologie. Instructaj 

privind protecţia muncii în laboratorul de microbiologie.  

Instructaj privind paza/protecţia contra incendiilor.  

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic.  

 

LP 2: Sterilizarea. Antiseptice şi dezinfectante. 

Norme privind recoltarea şi transportul produselor 

patologice în vederea efectuării diagnosticului de 

laborator în infecţiile microbiene, inclusiv infecţiile din 

sfera orală şi maxilo-facială.  

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii/ 

aplicaţii practice. 

 

LP 3: Tehnica efectuării frotiului din produs patologic.  

Tehnici de colorare a frotiurilor (I): tehnica albastrului 

de metilen, tehnica Gram. 

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii/ 

aplicaţii practice. 

 

LP 4: Tehnici de colorare a frotiurilor (II):  tehnica 

Ziehl-Neelsen.  

Tehnici utilizate pentru studiul morfologiei 

microorganismelor.  

Examinarea la microscop a unor frotiuri efectuate din 

produse patologice recoltate din diferite tipuri de infecţii 

şi din prelevate biologice/probe patologice recoltate din 

cavitatea orală.  

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii/ 

aplicaţii practice. 

 

LP 5: Medii de cultură. Curba de creştere şi de înmulţire 

bacteriană.  

Forme de creştere bacteriană pe mediile solide şi lichide: 

aspect macroscopic şi importanţă practică.  

Tehnici de însămânţare a produsului patologic şi tehnici 

de izolare a tulpinilor bacteriene. 

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii/ 

aplicaţii practice. 

 

LP 6: Tehnici de identificare bacteriană. Examinarea la 

microscop a frotiurilor efectuate din culturi microbiene. 

Testarea sensibilităţii la antibiotice a tulpinilor 

bacteriene. 

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii/ 

aplicaţii practice. 

 

LP 7: Reacţii antigen-anticorp de diagnostic. Exemple 

de produse biologice cu rol în diagnosticul bolilor 

infecţioase – aplicaţii practice. 

Lucrare de control.  

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii/ 

aplicaţii practice. 

Lucra

rea de 

contr

ol 

poate 

fi 

planif

icată 

la o 



altă 

dată 

şi 

susţin

ută la 

curs 

sau la 

LP. 

LP 8: Noţiuni privind diagnosticul de laborator în unele 

infecţii produse de coci Gram-pozitivi. 

Noţiuni privind diagnosticul de laborator în unele 

infecţii produse de coci Gram-negativi. 

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii şi 

aplicaţii practice. 

 

LP 9: Noţiuni privind diagnosticul de laborator în 

infecţii cu spirochete. 

Noţiuni privind diagnosticul de laborator în unele 

infecţii produse de bacili Gram-negativi. 

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii/ 

aplicaţii practice. 

 

LP 10: Noţiuni privind diagnosticul de laborator în 

tuberculoză. 

Noţiuni privind diagnosticul de laborator în unele 

afecţiuni produse de bacili Gram-pozitivi sporulaţi. 

Noţiuni privind diagnosticul de laborator în 

actinomicoza cervicofacială. 

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii/ 

aplicaţii practice. 

 

LP 11: Noţiuni privind examenul microbiologic (prin 

metode convenţionale şi tehnici moderne) în diferite 

afecţiuni stomatologice. 

Diagnosticul de laborator în infectiile produse de 

protozoare (Entamoeba histolytica, Entamoeba 

gingivalis, Giardia duodenalis, Trichomonas tenax, 

Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii). 

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii/ 

aplicaţii practice.. 

 

LP 12: Diagnosticul de laborator în infectiile produse de 

Cestode (Taenia solium, Taenia saginata, Echinococcus 

granulosus) şi Nematode (Ascaris lumbricoides, 

Enterobius vermicularis, Toxocara spp.). 

Noţiuni privind diagnosticul de laborator în candidoza 

orală.  

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii/ 

aplicaţii practice. 

 

LP 13: Norme privind recoltarea şi transportul 

produselor patologice în vederea efectuării 

diagnosticului de laborator în viroze. Metode de 

cultivare a virusurilor. Metode de cultivare a virusurilor. 

Metode de diagnostic virusologic şi serologic.  

Diagnosticul de laborator în hepatita B. Diagnosticul de 

laborator în infecţia produsă de Virusul imunodeficienţei 

umane/SIDA.  

4 Expunere interactivă, cu prezentare 

power point/folii sau film cu 

caracter didactic. Demonstraţii/ 

aplicaţii practice. 

 

LP 14: Examen practic, constând din 3 probe: 1) 

bacteriologie şi micologie, 2) parazitologie şi 3) 

virusologie. 

4  

- 

 

    

 Bibliografie curs şi stagiu clinic 

1. Băncescu G. Note de curs de microbiologie pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, Bucureşti, 

2020 [broşură/variantă electronică]. 

2. Băncescu G. Mic tratat de microbiologie a cavităţii orale. Bucureşti: Ars Academica, 2012. 

3. Băncescu G. Potenţialul de patogenitate al bacteriilor orale. Bucureşti: Ars Academica, 2012. 

4. Băncescu G, Băncescu A. Microbiocenoza cavităţii orale. Bucureşti: Editura Total Publishing, 2017. 

5. Băncescu G. Virusologie – Note de curs pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară. Bucureşti: Cartea 

Universitară, 2005. 



6. Băncescu G. Îndrumar – Lucrări practice de virusologie. Bucureşti: Cartea Universitară 2005. 

7. Popa GL, Popa MI. Bacteriologie. Microbiologie medicală. Bucureşti: Editura APP, 2008. 

8. Popa GL. Carte de lucrări practice - Microbiologie. Bucureşti: Renaissance, 2014. 

9. Popa GL. Parazitologie medicală. Bucureşti: Editura Renaissance, 2014. 

10. Marsh PD, Martin MV. Oral microbiology. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2016. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 

 

 

10. Evaluarea 
Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere 

din nota 

finală 

Curs - Pentru promovarea examenul 

teoretic este necesară obţinerea 

unei note de trecere, respectiv 

minimum 5, ceea ce presupune 

întrunirea a cel puţin jumătate 

din punctajul maxim al 

baremului pentru testul grilă.  

- Pentru acordarea notei 10 la 

examenul teoretic este necesară 

obţinerea punctajul maxim al 

baremului pentru testul grilă. 

Examen teoretic final, sub 

formă de test grilă, cu întrebări 

din materia predată la curs şi 

LP-uri din: bacteriologie, 

micologie,  

parazitologie şi virusologie. 

 

 

 

80% 

- Participarea deosebit de activă la 

cursuri, concretizată prin numeroase 

intervenţii cu observaţii/comentarii 

pertinente sau frecvente 

răspunsuri/soluţii corecte/ingenioase 

la întrebările/ ori problemele 

formulate de profesorul titular al 

cursului. 

Verificarea în timpul cursului 

interactiv a cunoştinţelor şi a 

abilităţii studenţilor de a stabili 

rapid conexiuni cu noţiunile 

dobândite la alte discipline sau 

corelaţii cu aplicaţii practice. 

 

 

Opţional 

(în cazul 

studenţilor 

care s-au 

evidenţiat): 

măririea cu 

maximum  

1 punct a 

notei finale 

(când este 

< 10). 

Lucrări practice (LP)  

 

 

Verificarea periodică a 

dobândirii şi a 

înţelegerii cunoştinţelor 

Seminar în cadrul orelor de LP 

din materialul predat la curs şi 

LP. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nota de 

stagiu va 

reflecta  

întreaga 

activitate 

şi 

comporta-

mentul 

studentu-

lui la LP  

de microbiologie şi a 

capacităţii de a realiza 

conexiuni cu noţiunile 

dobândite la alte 

discipline sau cu 

activitatea practică.  

Participarea activă la 

majoritatea seminariilor, 

cu  frecvente răspunsuri 

corecte, va influenţa 

pozitiv nota de stagiu.  

  

 

 

Nota de 

stagiu: 

 

20% 

Verificarea periodică a 

deprinderilor practice  

Verificarea manualităţii şi a 

acurateţii efectuării tehnicilor 

de lucru, cât şi a respectării 

normelor de lucru aseptic.  

Susţinerea în mod 

obligatoriu a lucrării de 

control ca evaluare de 

etapă, nota obţinută 

putând contribui la 

ajustarea notei de stagiu. 

Lucrare de control din 

materia predată la cursurile 1-6 

(subiect redacţional/test grilă) 

şi LP 1-6 (test grilă). 

Examenul practic este 

obligatoriu şi este 

eliminatoriu dacă nu se 

obţine nota 5 la fiecare 

dintre probe.  

Criterii pentru obţinerea 

notei 5: obţinerea a cel 

puţin jumătate din 

punctajul baremului 

stabilit pentru: subiectul 

de bacteriologie  sau 

micologie, subiectul de 

parazitologie şi pentru 

subiectul de virusologie. 

Criterii pentru obţinerea 

notei 10: tratarea corectă 

Examen practic - 3 probe:  

1) bacteriologie şi micologie 

(examen microscopic sau 

efectuarea unei tehnici de 

laborator şi/sau citirea şi 

interpretarea unei reacţii 

antigen-anticorp de diagnostic. 

2) parazitologie (examinarea 

microscopică a preparatelor 

coproparazitologice şi 

examinarea macroscopică a 

unor preparate formolate cu 

paraziţi). 

 3) virusologie (metode de 

cultivare a virusurilor, citirea 

şi interpretarea unei reacţii 



a tuturor subiectelor de 

examen practic şi 

răspunsuri corecte la 

toate întrebările 

suplimentare din 

materialul predat. 

antigen-anticorp de diagnostic 

sau schema diagnosticului de 

laborator în virozele incluse în 

programa de lucrări practice). 

Standard minim de performanță 

• Însuşirea de către student a noţiunilor teoretice şi practice de microbiologie generală şi a cavităţii orale, 

necesare formării oricărui stomatolog. 

  

Criterii minime pentru promovarea examenului de Microbiologie: 

- Frecventarea celor 14 şedinţe de LP. 

- Minimum 5 ca notă de stagiu. 

- Promovarea examenului practic. 

- Minimum nota 5 la examenul teoretic. 

 
Mențiune: Fișa disciplinei se va adapta în funcție de situația epidemiologică COVID-19. 
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