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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” 

1.2.  FACULTATEA MEDICINA DENTARĂ/ DEPARTAMENTUL  -  II   

1.3. DISCIPLINA: IGIENĂ  

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

1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA DENTARĂ  

 

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

2.2 Locaţia disciplinei: INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI 

2.3. Titularul activităților de curs: Conferențiar Univ. Dr. PANTEA STOIAN ANCA MIHAELA 

2.4. Titularul activităților de Lp/stagiu clinic: Conferențiar Univ. Dr. PANTEA STOIAN ANCA MIHAELA, 

As.univ perioada determinata STEFAN SIMONA, As.univ perioada determinata STOICA ROXANA 

 

2.5. Anul de 

studiu  
IV 2.6. Semestrul :  VII 2.7. Tipul 

de evaluare 
Examen 

scris și 

examen 

practic 

2.8. 

Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

DD 

 

 

 

 

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)  
 

Nr. ore pe săptămână 4 din care:  curs  2 Stagiu clinic  2 

Total ore din planul de 

învățământ 

56 Din care: curs 28  Stagiu clinic 28 

Distributia fondului de 

timp 

     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri 8 

Tutoriat - 

Examinări 6 

Alte activități - 

Total ore de studiu individual  44 

Total ore pe semestru  100 

Numărul de credite  4 

 

 



4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Cunoștințe de biochimie, fiziologie ,biostatistică,diabet. 

4.2. de competențe Cunoștințe privind activitatea curentă de laborator. 

 

 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfășurare a cursului Suport tehnic: Proiector multimedia, calculatoare, 

soft pentru calculator (Window și prelucrare de 

date) 

5.2. de desfășurare a stagiului clinic Spitalul Cantacuzino, INDNBM 

„Prof.N.C.PAULESCU”, Bucuresti 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale 

(exprimate prin cunoștințe și 

abilități) 

La sfârșitul stagiului studentul trebuie să cunoască:  

- Analiza unor situații datorate prezenței și acțiunii anumitor 

poluanți din mediu.  

- Analiză asupra unor surse de poluare a diferiților factori de 

mediu, metabolismul acestuia, efectele pe sănătatea omului. 

- Recomandări ce pot fi făcute pentru evitarea, diminuarea sau 

eliminarea unei situații periculoase pentru sănătatea omului în situația 

unei expuneri acute sau cronice la poluare. 

- Calcularea unei rații alimentare, 

Cunoașterea principalelor surse de nutrienți. 

- Evaluarea unui aport judicios de principii alimentare. în acord 

cu necesitățile nutriționale ale omului bolnav si sănătos,  
- Evaluarea parametrilor de somatometrie la copii și tineri. 

- Modalitatea de supraveghere a stării de sănătate a copiilor și 

adolescenților. 

Competențe transversale (de rol, de 

dezvoltare profesională, personale) 
- Să aibă capacitatea de a lucra în echpă medicală în domeniul igienei. 

- Să aibă capacitatea de a lucra în echipă multidisciplinară formată 

din medici, biologi, chimiști, domenii conexe cu domeniul igienei. 

- Să manifeste deontologie profesională.  

 

 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1. Obiectivul general Disciplina încearcă formarea unei culturi de specialitate în domeniul 

igienei și ecologiei medicale. Aceasta are trei direcții de acțiune și 

anume igiena mediului, igiena alimentației și igiena copiilor și 

adolescenților.  



-  

7.2. Obiective specifice Igiena Mediului evaluează impactul diverselor elemente poluante ce 

pot apărea în  mediu  și influența negativ  sănătatea omului precum și 

modalitățile de prevenire și combatere ale acestor efecte nedorite. 

Igiena alimentației  prezintă necesitățile nutriționale ale omului, 

principalele surse de nutrienți și elemente de siguranță a alimentului 

Igiena copiilor și adolescenților  are ca obiectiv evaluarea și 

interpretarea elementelor de dezvoltare fizică și neuro-psihică a 

copilului, identificarea tulburărilor de creștere și dezvoltare a 

copilului precum ș supravegherea populației infantile pentru evitare 

efectelor nocive asupra sănătății 

 

8. Conținuturi 
8.1. Curs Metode de predare Nr. ore/temă, 

Observații 

Curs 1- Poluarea aerului : principalii poluanți 

din aer, efecte pe sănătate, norme de referință. 
Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs 2 - Poluarea apei (microbiologică, 

chimică, radioactivă). 

Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs 3  - Tratarea apei și aducerea la condiții de 

potabilitate. norme de referință 

Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs 4  - Poluarea solului, măsuri de prevenire, 

norme de referință. 
Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs 5 - Radiații ionizante și neionizante: surse, 

clasificare și efecte pe sănătate, norme. 

Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs 6 - Condiții necesare pentru un habitat 

sanogen. 

Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs 7 - Schimbările climatice și efectele pe 

sănătate. 
Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs 8 - Noțiunea de nutrient, clasificarea 

nutrienților. 

 Necesarul energetic 

Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs 9 – Proteine, Glucide, Lipide Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

2 ore 



poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

Curs 10 – Vitamine liposolubile Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs 11 Vitamine hidrosolubile Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs 12 – Micro- și Macronutrienți Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs 13 - Caracteristicile generale ale 

procesului de dezvoltare fizică și neuro-psihice 

a copiilor. 

Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

Curs14 - Supravegherea stării de sănătate a 

copiilor și tinerilor în unitățile de învățământ. 
Cursuri prezentate în format PPT, 

filme prezentând accidente de 

poluare, animații  explicative ale 

situațiilor de poluare. 

2 ore 

 

 

 

 

 

8.2. Stagiu clinic  Metode de predare Observații 

LP 1  - Determinarea monoxidului de carbon din 

aer. 

Determinarea carboxihemoglobinei din sânge. 

Expunere orală și în format PPT. 

Determinări chimice aplicative din aer 

și sânge. 

2 ore 

LP 2 - Determinarea bioxidului de sulf din aer. 

Determinarea dioxidului de azot din aer. 

Metodologia de efectuarea a evaluării impactului 

pe sănătate în expunerea la poluare iritantă 

Expunere orală și în format PPT. 

Determinări chimice aplicative din aer. 

Metodologia de efectuare a evaluării 

impactului pe sănătate. Exerciții 

practice. 

2 ore 

LP 3 - Determinarea plumbului din aer. 

Determinarea efectelor plumbului asupra 

sănătății omului. 

Expunere orală și în format PPT. 

Determină chimice aplicative din aer. 

Metodologia de efectuare a evaluării 

impactului pe sănătate. Exerciții 

practice. 

2 ore 

LP 4 - Determinarea contaminării bacteriologice 

ale aerului și suprafețelor. 

Expunere orală și în format PPT. 

Determinări bacteriologic privind 

contaminarea aerului și a suprafețelor. 

Exerciții practice. 

2 ore 

LP 5 - Determinarea contaminării bacteriene a 

apei. Dezinfecția apei. Determinarea poluării 

chimice a apei. 

Expunere orală și în format PPT. 

Determinări bacteriologice privind 

încărcătura apei. Exerciții practice. 

2 ore 

LP 6 - Determinarea poluării solului 

(bacteriologică și chimică). 

Ambianța termică. Vicierea aerului. 

Expunere orală și în format PPT. 

Determinări bacteriologice și chimice  

privind solul. Exerciții practice. 

2 ore 



Determinarea ambianței termice în sala 

de curs. 

LP 7 - Radiații ionizante și neionizante – 

modalități  de măsurare. 

Expunere orală și în format PPT. 

Modalități de evaluare al impactului 

asupra sănătății omului. Exerciții 

practice. 

 

2 ore 

LP 8 - Laptele și produsele lactate. Oul Expunere orală și în format PPT. 

Modalități de evaluare al impactului 

asupra sănătății omului. Exerciții 

practice 

2 ore 

LP 9 - Carne și preparate din carne 
 

Expunere orală și în format PPT. 

Modalități de evaluare al impactului 

asupra sănătății omului. Exerciții 

practice. 

2 ore 

LP 10 - Legume și fructe, Derivate cerealiere și 

leguminoase uscate. 
 

Expunere orală și în format PPT. 

Modalități de evaluare al impactului 

asupra sănătății omului. Exerciții 

practice. 

2 ore 

LP 11 - Grășimi comerciale Conserve.Băuturi 

alcoolice și nealcolice 

Expunere orală și în format PPT. 

Modalități de evaluare al impactului 

asupra sănătății omului. Exerciții 

practice. 

2 ore 

LP 12 - Ancheta alimentară.în colectivități Expunere orală și în format PPT. 

Modalități de evaluare al impactului 

asupra sănătății omului. Exerciții 

practice. 

 

2 ore 

LP 13  Metode și tehnici de apreciere a 

dezvoltării fizice a copilului. 

Metodologia de apreciere a nivelului de 

dezvoltare neuro-psihică pe grupe de vârstă. 

Regimul de activitate și de odihnă al copiilor și 

adolescenților 

Expunere orală și în format PPT. 

Modalități de evaluare al impactului 

asupra sănătății omului. Exerciții 

practice. 

 

2 ore 

LP 14 - Supravegherea stării de sănătate În 

colectivități : triaj epidemiologic, examene 

periodice, examene de bilanț, Dispensarizarea 

bolilor cronice la copii și tineri. 

Expunere orală și în format PPT. 

Modalități de evaluare al impactului 

asupra sănătății omului. Exerciții 

practice. 

 

2 ore 

 

Bibliografie curs şi stagiu clinic: 

1. Moldoveanu A.M. (coordonare), IGIENA, Editura Universității „Carol Davila”, București, 2018, 

2. Moldoveanu A. M., Poluarea aerului cu particule, Ed. MatrixRom  -2005 

3. Moldoveanu A.M., Patologia infecțioasă transmisă prin apă, Ed. MatrixRom  -2005 

4.  Zugravu C., Cilincă G.,Igiena alimentației și nutriție, pentru studenți, vol. I .Nutrienți, vol.I,, Ed. 

MatrixRom  -2009, 

5.  Cordeanu A, Igiena copiilor și adolescenților, Ed. Semne, 2000, 

6.  Lupulescu D., Sănătatea în relație cu mediu, Ed..Dacia, 2005, 

7. Mănescu S.,  Tănăsescu Ghe. Dumitrache S. Cucu M., IGIENA, ed. Medicală, 2000, 

Moldoveanu A.M,. Environmental Hygiene, Editura MATRIX ROM, București, 2007, 

8. Principles and Practice of Environmental Medicine,a.by Alyce .Bezman. Tarcher, NY, 1992, 

9. IARC Monographs on the carcinogenic  risc to humans. Ionizing Radiation, Lyon, 2001, 



10. Casarett&Doill’s Toxicology: The basic science of Poisons, Curtis D Klaassen, McGraw-Hill 

Companies Inc, USA, 2001, 

11. Topics in environmental epidemiology, Kyle Steenland, David A. Savitz, Oxford University 

Press, UK, 1997,  

12. . Dictionary of Food Science and Nutrition (Food Science), by A & C Black Publishers Ltd; 1 

edition , 2006,  

13.  Manual of Nutrition (Reference Book 342) by Food Standards Agency, Stationery Office Books; 

11th edition , 2008, 

14.  Janice Thompson, Melinda Manore , Linda Vaughan . The Science of Nutrition, Publisher: 

Benjamin Cummings; 2 edition, 2010,  

15. Harrison's Principles of Internal Medicine 16th Edition, McGraw-Hill Professional; 16 edition  

2004). 

16. WHO,  Guideline for indoor air quality, 2015, 

17. WHO,  Guideline for indoor air quality: dampness and mold, 2014, 

18. WHO, Air quality quideline; universal update, 2005, 

19. WHO-IPCS, Dermal exposure, 2014, 

20. WHO, Protecting health from climate changes , 2013, 

21. WHO, Protecting health in Europe  from climate changes , 2013, 

22. WHO, Guideline: Sugars intake for adults and children, 2015, 

23. WHO, Guideline: Potassium  intake for adults and children, 2015, 

24. WHO, Guideline: Sodium intake for adults and children, 2015, 

25. WHO, Child Growth Standards: Growth Velocity based on Weight, Length and Head 

Circumference, 2009, 

26. WHO, Calcium and Magnesium in drinking water, 2009, 

27. WHO, Vitamin and mineral requirements in human nutrition, 2005, 

28. WHO, Water safety in distribution systems, 2014, 

29. WHO, Crysotile asbestos, 2015, 

30. WHO, Iodine and inorganic iodines: human health aspects, 2009, 

31. WHO, Evaluation of certain contaminants in food, 2017. 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 

comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din 

domeniul aferent programului 
 

Formarea corespunzatoare la finalul semestrului în care s-a făcut studiul igienei confera premizele 

activitatii ulterioare in cabinetele de medicina dentara precum si cunoasterea si aplicarea normelor 

igienico-sanitare. 

 

 

 

 

10.  Evaluarea 

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală 

Curs Cunoasterea noțiunilor 

teoretice ale materiei. 

Examen scris tip grilă – 

30 întrebări: 

complement simplu și 

100 %  

 

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Janice%20Thompson
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Melinda%20Manore
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Linda%20Vaughan


complement grupat. 

 

Stagiu clinic Efectuarea și evaluarea 

principalelor  metodelor 

practice de laborator. 

Evaluare tip grilă și 

exerciții practice. 

eliminator 

Standard minim de performanță 

● Minim 51% din punctajul obținut la proba scrisă ce evaluează cunoștiințele predate la curs. 

 

 
Data completării: 

10.09.2020 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

15.09.2020 

 

Semnătura directorului de departament 

Prof. Univ. dr. Alexandru Bucur 

 

  


