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Universitatea de Medicină și Farmacie 

“Carol Davila” București 
Comisia pentru asigurarea calității 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI 

1.2.  FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ  

1.3. INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE 

1.5. CICLUL DE STUDII: UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei: INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ 

2.2. Titularul activităților de curs: Șef lucrări Ionuț-Adrian Chiriac 

2.3. Titularul activităților de seminar: Șef lucrări  Ionuț-Adrian Chiriac 

2.4. Anul 

de studiu 

I 2.5. Semestrul 3 (1 serie) 

4 (2 serii) 

2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7. Regimul 

       

disciplinei 

Obliga-

torie 

 

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

săptămână 

4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 

laborator 

2 

3.4. Total ore din 

planul de 

învăţământ 

56 h (14 

săptămâni 

x 4 ore) 

Din care : 3.5. curs 28 h (14 

săptămâni 

x 2 ore) 

3.6. seminar/ 

laborator 

28 h (14 

săptămân

i x 2 ore) 

Distribuţia fondului 

de timp 

     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 ore 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme şi referate 14 ore 

Tutoriat 8 ore 

Examinări 12 ore 

Alte activităţi 4 ore 

3.7. Total ore de studiu 

individual 

 64 ore 

3.9. Total ore pe semestru  120 ore 

3.10. Numărul de credite  3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1.  De curriculum Studentul trebuie să aibă cunoștințe de bază privind hardware, software, 

structurare și organizare date, operare și utilizare sisteme de calcul tip PC.  

Cunoștințe de operare online pe  Google Meet/platforma Moodle 

https://cursuridentara.umfcd.ro/, moduri de lucru cu interfața PC utilizator, 

acces la informații în rețele de calcul (intranet, internet), utilizare servicii 

internet.  

https://cursuridentara.umfcd.ro/
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4.2. De competențe Studentul trebuie să fie capabil: 

- să identifice, colecteze, selecteze, clasifice și codifice informațiile 

medicale; 

- să introducă, înregistreze, prelucreze, transmită și comunice datele corect, 

exact, complet, actual și responsabil în sisteme de calcul tip PC; 

- să opereze și utilizeze software de procesare date birotică (procesare texte, 

desen/grafică/imagini, tabele, baze de date); 

- să acceseze și utilizeze rețele de calcul (intranet, internet) și servicii 

internet  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. De desfăşurare a cursului Google Meet/platforma Moodle https://cursuridentara.umfcd.ro/ sau 

amfiteatru minim 90 locuri/serie studenți, computer, videoproiector, 

software aplicativ în medicina dentară. 

5.2. De desfăşurare a 

seminarului / laboratorului 

Google Meet/platforma Moodle https://cursuridentara.umfcd.ro/ sau sală 

de lucrări practice minim 10 locuri/grupă studenti.  Laboratorul conține 

echipamente hardware tip PC (desktop-uri, laptop-uri, monitoare, 

imprimate multifunctionale, videoproiector, software sistem de operare 

MS Windows, pachet software MS Office, software educaţional şi de 

evaluare cunoştinţe, aplicaţii informatice în medicina şi tehnica dentară. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe profesionale  

(exprimate prin cunoştinţe 

şi abilităţi) 

Abilități dobândite de student:  

-  Formarea, dezvoltarea deprinderii şi abilității de operare online: software 

educațional Google Education, platforma Moodle 

https://cursuridentara.umfcd.ro/. Utilizare  hardware și software, operare 

PC acces la rețele de calculatoare (intranet, internet) și servicii internet în 

educația medicală și practica dentară. 

- Aprofundarea cunoştințelor privind clasificarea, codificarea, organizarea, 

structurarea, înregistrarea și accesarea informațiilor în mediul electronic. 

- Dezvoltarea abilităților privind organizarea, structurarea, ordonarea, 

selectarea, căutarea, regăsirea, extragerea și transferul informației în lucrul 

cu registre de calcul și  baze de date medicale.  

- Aprofundarea cunoştințelor, formarea şi deprinderea abilității utilizării 

programelor generale de lucru (procesare texte, desen/grafică/imagini, 

tabele, baze de date) și a aplicațiilor informatice de management a datelor 

clinice și administrative în cabinet/clinică de medicină dentară (Dentalmap, 

DentaPro, Tehnodent etc).  

- Aprofundarea cunoştințelor, formarea şi deprinderea abilității utilizării 

facilităților de prelucrare statistică si reprezentare grafică a datelor cu 

programul MS EXCEL, în medicină și practica dentară la nivel de 

cabinet/clinica de medicina dentară. 

- Formarea și deprinderea abilității de utilizare sistem evaluare Google 

Education- Forms, platforma Moodle https://cursuridentara.umfcd.ro/ sau 

NetOp School, pentru instruire și evaluare teoretică și practică asistată. 

Competenţe transversale  

(rol, de dezvoltare 

personală, personale) 

- Capacitatea de a identifica, selecta, clasifica, codifica, organiza și structura 

informația medicală  de tip clinic și administrativ,  pentru înregistrarea 

datelor în dosarul electronic de sănătate oro-dentară  a pacientului. 

- Identificarea și stabilirea competențelor, a responsabilităților și a rolului 

medicului, membrilor echipei stomatologice în înregistrarea, accesul și 

confidențialitatea informației medicale despre pacient.   

 

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

 

Cursul prezintă noțiunile teoretice, concepte și aspecte practice privind 

componentele arhitecturale ale unui sistem de calcul, utilizarea tehnologiei 

digitale și a instrumentelor IT&C pentru:  preluarea, clasificarea, codificarea, 

https://cursuridentara.umfcd.ro/
https://cursuridentara.umfcd.ro/
https://cursuridentara.umfcd.ro/
https://cursuridentara.umfcd.ro/
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structurarea, organizarea, înregistrarea, prelucrarea, transmiterea și 

comunicarea informației medicale (administrative și clinice), dosar electronic 

de sănătate.  

Lucrările practice urmăresc dezvoltarea, aprofundarea și sistematizarea 

cunoștințelor teoretice și practice privind clasificarea, codificarea, 

organizarea, structurarea, înregistrarea, prelucrarea și comunicarea informației 

medicale în mediul electronic. 

Instruirea teoretică și practică de laborator urmărește formarea deprinderilor și 

dezvoltarea abilităților practice ale studenților pentru utilizarea programelor 

generale de lucru în educația medicală și practica dentară. 

7.2. Obiective specifice - Instruirea teoretică și practică a studenților în scopul formării deprinderilor 

și abilităților de utilizare practică a tehnologiei digitale, aplicațiilor 

informatice specifice în medicina dentară, pentru: preluare, înregistrare, 

procesare, extragere, transmitere și comunicare informații între medic 

dentist-pacient, clinicieni-tehnicieni dentari, clinicieni, tehnicieni dentari 

- Instruirea teoretică și practică în scopul inițierii, formării și dezvoltării 

deprinderii de utilizare a sistemelor informatice de management date 

clinice și administrative, a sistemelor informatice de imagistică dentară în 

cabinet/clinică de medicină dentară, laborator de tehnică dentară. 

- Accentuarea și sublinierea importanței și responsabilității introducerii 

competente, actuale, corecte, exacte și complete a datelor pentru 

prelucrarea lor în mediul electronic, demonstrarea, analiza și interpretarea 

rezultatelor prelucrării datelor introduse. 

- Informarea și prezentarea studenților a avantajelor utilizării tehnologiei 

informației si comunicației în educația medicală, tehnica și practica 

dentară. 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Sem I (Seria I) Sem II (Seria II, III) Nr. 

ore/temă 

Metode de predare Observa

ții 

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE  4 ore Proiect didactic 

- Expunere,  

- Analiză 

informaţională, 

Demonstraţie, 

- Conversaţie 

euristică, 

- Dialog dirijat prin 

interviu, 

- Interviu pe bază de 

chestionar 

 

Cloud/Online - Suport 

de lucrări practice : 

Patforma educațională 

 Google Education” 

Google Classroom, 

Google Meet, Google 

Calendar,  Google 

Forms, Google Drive,  

 Platforma Moodle 

https://cursuridentara.um

fcd.ro/. 

 

Laborator 

Informatică  

 

1.1. Prezentare, utilizare online software educațional 

Google Education, platforma Moodle 

https://cursuridentara.umfcd.ro/. 

1.2. Arhitectura Sistemelor de Calcul 

  

2. Programul Microsoft PowerPoint. 6 ore  

2.1. Efecte Animație/Tranziție 

2.2. Tipare/Design- Background 

2.3. Hyperlinkuri, Butoane - Meniu Principal 

2.4. Inserarea de obiecte multimedia – audio/video 

2.5 Inserare de Clipart/Ilustrations 

2.6 Realizarea unei prezentari pentru un proiect 

2.7 Indicații tehnice, structurale și de copyright pentru 

      realizarea unei prezentări 

  

 3. Programul Microsoft Access. 6 ore  

3.1. Tabele – Câmpuri/Înregistrări – Design View – Format  

       Date/Input Mask 

3.2. Formulare – Introducerea și actualizarea datelor 

3.3 Interogări – Condiții – Sortări/Filtrări 

3.4 Rapoarte – Organizarea informației în pagină 

3.5 Relații – conexiuni într-o bază de date 

3.6 Interogări câmpuri calculate – editare 

      formule/configurare format date 

3.7. Structurarea datelor într-un cabinet/clinică de medicină 

       dentară 

3.8 Baze de date în Medicina Dentară 

  

https://cursuridentara.umfcd.ro/
https://cursuridentara.umfcd.ro/
https://cursuridentara.umfcd.ro/
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4. Programul Microsoft Excel. 8 ore Suport de curs:  

- prezentare Power 

Point  

- software educaţional 

multimedia 

- website– ul 

disciplinei, accesibil 

numai din reţeua 

locală (intranet) 

- manual support de 

curs (format 

electronic, 

multimedia şi tipărit)   

- suport demonstratie 

practică (utilizare 

Internet)  

 

Aparatura tehnică:  

- reţea locală de calcul  

- reţea Internet şi 

servicii Internet 

- statii de lucru 

independente şi 

interconectate în 

retea  

- software de instruire 

şi evaluare asistată de 

calculator (sistem 

NetOp School)  

- echipamente 

multimedia 

- videoproiector  

- ecran proiectie 

- tablă 

 

4.1. Facilităţi privind prelucrări statistice. Funcții Statistice 

(PROPORTII, PROCENTE). Reprezentare grafică a 

datelor (LINE, PIE). 

4.2. Facilităţi privind prelucrări statistice. Funcții Statistice 

(MIN, MAX, AVERAGE, MEDIAN) Reprezentare 

grafică a datelor (COLUMNS).  

4.3.  Facilităţi privind prelucrări statistice. Funcții Statistice 

(MODE, MEDIE PONDERATA, RAPORT, RATE). 

4.4.  Facilităţi privind prelucrări statistice. Funcții Statistice 

(DISTRIBUTII, ABATEREA MEDIE, ABATERE 

STANDARD). 

4.5. Funcții statistice Excel – Centralizare, Aplicații în 

cercetare  

  

5. Programul Microsoft Word 

5.1. Realizarea unui articol recapitulativ 

5.2  Structura pe capitole și secțiuni a unui articol 

5.3 Detalii format articol 

5.4 Indicații de copyright  

5.5 Bibliografie 

 

 

   2 ore  

6. Aplicații de management cabinete și clinici de 

medicină dentară 

6.1. DentaPro  

     - Pacient Nou, Fisa Personala, Anamneză, Agenda 

       Programare Pacienti, Status Dentar, Fișă Clinică, Plan 

      de Tratament, Balanță pentru Clinică 

6.2. DentalMap 

      - Datele Pacientului, Programarea zilnică, Program,  

        Gestiunea Materialelor, Fișa Protetică, Lista tehnicieni 

        dentari, Oglinda Dentară, Status inițial Pacient, Plan  

        de tratament,  Baza de date a încasărilor și plăților,  

        Centralizator Rapoarte, Statistici Dentalmap  

2 ore  

Bibliografie: 

1. Elena Podoleanu, Informatică Medicală Dentară, Editura Standardizarea, 2010, Bucureşti, 

2. Elena Podoleanu, Informatică Medicală, Editura Tridona, Olteniţa, 2002 

3. Elena Podoleanu, Informatică Medicală - Note de curs pentru Colegii, Editura Tehnoplast Company 

SRL, București, 2004 

4. Frank Sullivan, Jeremy C. Wyatt, ABC of Health Informatics, Blackwell Publishing, 2006  

 www.bmjbooks.com  ,   www.blackwellmedicine.com     

5. Microsoft Word Quick Reference 

6. Microsoft Excel Quick Reference 

8.2. Lucrări practice 
Nr. 

ore/temă 
Metode de predare 

Observa

ţii 

1. Prezentare utilizare online software 

educațional Google Education, Meet, 

Calendar, Forms, Drive 

2.  Platforma Moodle 

https://cursuridentara.umfcd.ro/.  

3. Laborator - Iniţiere privind modul de lucru 

şi utilizarea reţelei locale de calcul şi 

accesul la Internet.  

2 ore Proiect personalizat de lucrări 

practice, 

Expunere, 

Analiză informaţională 

Conversaţie euristică, 

Dialog dirijat prin interviu, 

Demonstraţie 

 

 

http://www.bmjbooks.com/
http://www.blackwellmedicine.com/
https://cursuridentara.umfcd.ro/
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4. Arhitectura sistemelor de calcul. Aplicație 

practică TutorialPC (I) 
2 ore Suport de lucrări practice : 

Online  

Patforma educațională 

 Google Education” Google 

Classroom, Google Meet, Google 

Calendar,  Google Forms, Google 

Drive,  

 Platforma Moodle 

https://cursuridentara.umfcd.ro/. 

 

Laborator Informatică  

- software  sistem de operare 

MS Windows, 

-  pachet software MS Office 

- Software  

- prezentare Power Point 

- Software educational 

multimedia 

- website disciplina (accesibil 

din reteaua locala intranet) 

- manual în format electronic şi 

tipărit 

- aplicaţii software demo de 

imagistică dentară  

- aplicaţii informatice în 

medicina dentară  

 

Aparatura tehnică: 

Laborator informatică : 

 Reţeaua locală de calcul şi 

Internet 

- statii de lucru interconectate 

în retea  

- software de instruire şi 

evaluare asistată de calculator 

(sistem NetOp School)  

- echipamente multimedia 

- videoproiector  

- ecran proiectie 

- tablă 

 

5. Arhitectura sistemelor de calcul. Aplicație 

practică TutorialPC (II) 

2 ore  

6. Programul Microsoft PowerPoint. Aplicaţie 

practică pentru realizare prezentări de 

proiecte, (I) 

2 ore  

7. Programul Microsoft PowerPoint. Aplicaţie 

practică pentru realizare prezentări de 

proiecte, (II) 

2 ore  

8. Programul Microsoft Access. Proiectarea 

bazelor de date relaționale. Aplicaţie 

practică (I) 

2 ore  

9. Programul Microsoft Access. 

Managementul bazelor de date relaţionale. 

Aplicaţie practică (II) 

2 ore  

10. Programul Microsoft Access. 

Managementul bazelor de date relaţionale. 

Aplicaţie practică (III) 

2 ore  

11. Programul Microsoft EXCEL (I). Funcții 

Statistice Reprezentare grafica a datelor 

(LINE,PIE). Aplicaţie practică (I) 

2 ore  

12. Programul Microsoft EXCEL(II). Funcții 

Statistice Reprezentare grafica a 

datelor(COLUMNS).  Aplicaţie practică (II) 

2 ore  

13. Programul Microsoft EXCEL(III). Funcții 

Statistice. Aplicaţie practică (III) 

2 ore  

14. Programul Microsoft EXCEL(IV). Funcții 

Statistice Aplicaţie practică (IV) 

2 ore  

15. Articol Recapitulativ (I) – 

InfoMedNumePrenume. Recapitulare 

generală. 

2 ore  

16. Articol Recapitulativ (II) – Prezentare 

Articol InfoMedNumePrenume. 

Recapitulare generală. 

2 ore  

Bibliografie: 

1. Elena Podoleanu, Ionuţ-Adrian Chiriac, Îndrumar de lucrări practice privind informatica aplicată în 

medicina şi tehnica dentară: aplicaţii grafice, Editura Standardizarea, 2010, Bucureşti 

2. Elena Podoleanu, Ionuţ-Adrian Chiriac, Îndrumar de lucrări practice privind informatica aplicată în 

medicina şi tehnica dentară: baza de date microsoft access, Editura Standardizarea, 2010, Bucureşti 

3. http://192.168.0.200 – site Intranet, Laborator de Informatică Medicală şi Biostatistică, Facultatea de 

Medicină Dentară, UMF “Carol Davila”, Bucureşti 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 
Cunoaşterea noţiunilor şi conceptelor informatice de bază este obligatorie pentru înţelegerea logică a etapelor, 

procedurilor şi proceselor de clasificare, codificare, structurare şi organizare a informaţiei medicale. Aceasta se 

impune în scopul preluării, selectării, introducerii, prelucrării, înregistrării şi transmiterii informaţiei medicale pe 

https://cursuridentara.umfcd.ro/
http://192.168.0.100/
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suporturi tehnice digitale, a comunicării informaţiei medicale în mediul virtual, în mod competent, corect, 

complet, exact, actual şi responsabil.  

 

10. Evaluarea 
Tip de 

activitate 

10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs  Verificare finală Probă de evaluare teoretică și practică 

Cunoștințe pentru Nota 5 (Promovabil) 

Studentul va fi capabil să: 

- Organizeze datele, să acceseze datele înregistrate, 

conform unei specificații anume privind calea de acces 

direct la date. 

- Utilizeze programe de procesare date conform  

cerințelor formulate în aplicațiile practice predate la 

curs și laborator (prezentare prin slide-uri a 

informațiilor personalizate, registru cu foi de calcul si 

analiză date prin reprezentare grafică, baza de date). 

- Organizeze și înregistreze datele într-o locație 

specificată  din rețeaua locală de calcul (configurată 

adecvat cerințelor de operare). 

- Opereze și salveze pe suportul tehnic de memorie 

externă personal, datele din aplicațiile practice 

individuale, realizate în timpul semestrului. 

-  Opereze în rețeaua locală și restaureze aplicațiile 

practice individuale realizate in timpul semestrului, de 

pe suportul tehnic de memorie externă personal, într-o 

locație specificată în rețeaua locală de calcul. 

- Opereze, utilizeze, selecteze și să înregistreze  pe 

suportul tehnic personal și într-o locație specificată a 

rețelei locale de calcul (configurată adecvat cerințelor 

de evaluare), numai aplicațiile practice care reprezintă 

proiectul practic personal, în vederea susținerii 

examenului teoretic și practic, a evaluării cunoștințelor.   

Cunoștințe pentru Nota 10 (Excelent – rezultat remarcabil, 

puține și minore deficiențe) - Studentul va fi capabil să: 

- Demonstreze înțelegerea și cunoașterea teoretică și 

aplicativ practică a noțiunilor și conceptelor 

informatice specifice, predate  la curs și laborator. 

- Opereze, utilizeze, susțină și prezinte aplicațiile 

practice individuale realizate cu ajutorul tehnicii de 

calcul existente în laboratorul de Informatică Medicală 

(hardware și software)  

60% 

10.5. Lucrări 

practice 

Verificare 

periodică 

 

Evaluare finală LP 

- Evaluare Arhitectura Sistemelor de Calcul  

- Aplicaţie practică pentru realizare prezentare 

informaţii, prin utilizarea slide-urilor  (Program MS 

Power Point) 

- Aplicaţie practică pentru realizare prezentare 

informaţii, prin utilizarea slide-urilor  

- Evaluare  MS Power Point  

- Aplicaţie practică pentru realizare bază de date 

relaţională (tabele, formulare, interogari, rapoarte, 

relaţii) 

- Evaluare  MS Acces  

40% 
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-  (Program MS Excel) - Aplicaţie practică pentru 

realizare registru de calcul şi analiza informaţiei prin 

reprezentare grafică a datelor introduse. 

- Evaluare MS Excel 

- Evaluare Articol Recapitulativ  

Daca situația tehnică și contextul de corectitudine și 

integritate o permite - se pot introduce testări, online 

Google Forms/Moodle sau Netop în laborator.  

Standard minim de performanță 

Înțelegerea și însușirea informațiilor științifice transmise în cadrul prelegerilor și instruirii practice de la curs și 

LP la nivel de promovabilitate (nota 5). Cunoașterea și explicarea noțiunilor teoretice și practice predate în cadrul 

disciplinei Informatică Medicală și Biostatistică.  

Data completării: 

 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

 Șef lucrări Ionuț-Adrian Chiriac 

 

Șef lucrări Ionuț-Adrian Chiriac 

 
 

 

 

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

……………………………… 

 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

Prof. Univ. Dr. Minca Dana Galieta 
 

 


