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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 
 

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI 

1.2.  FACULTATEA MEDICINĂ DENTARĂ / DEPARTAMENTUL III 

1.3. DISCIPLINA  ENDODONȚIE 

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

1.5. CICLUL DE STUDII:  LICENŢĂ 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII:  MEDICINĂ DENTARĂ 

 

2. Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea disciplinei:  Endodonție 

2.2 Locaţia disciplinei:  Calea Plevnei 17-21, etaj 1 

2.3. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Bogdan Dimitriu 

2.4. Titularul activităților de Lp / stagiu clinic Șef lucrări Dr. Oana Amza 

2.5.   Anul  

  de studiu 

V 2.6. Semestrul   9 (2 serii) 

10 (1 serie) 
2.7. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.8. Regimul 

disciplinei 

DS 

 

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

Nr ore pe săptămână 9 din care: curs 3 Stagiu clinic 6 

Total ore din planul 

de învăţământ 

126 (14 

săptămâni 

x 9 ore) 

din care: curs 42 h (14 

săptămâni x 

3ore) 

Stagiu clinic 84 h (14 

săptămâni 

x 6 ore) 

Distribuţia fondului 

de timp 

     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe    40 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

   10 ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoliu și eseuri    10 ore 

Tutoriat      2 ore 

Examinări    10 ore 

Alte activităţi      2 ore 

Total ore de studiu individual     74 ore  

Total ore pe semestru   200 ore 

Numărul de credite  8 

 

4.  Precondiţii  
 

4.1.  de curriculum Cunoştinţe privind:  

- anatomia radiculară externă şi internă 

- anesteziologia aplicată la teritoriul dento-alveolar  

- microbiologia cavităţii orale  

- interpretarea imaginilor radiologice retroalveolare, izometrice și ortoradiale 

4.2. de competenţe Cunoștințe privind:  

- caracteristicile și modalitățile de utilizare ale instrumentarului și materialelor utilizate 

în cursul tratamentul endodontic  



- caracteristicile și modalitățile de utilizare ale instrumentarului și materialelor de 

restaurare coronară utilizate în tratamentul odontal  

 

5.  Condiţii  
 

5.1.  de desfăşurare a cursului Amfiteatru cu minimum 70 de locuri, computer, videoproiector, 

conexiune internet, acces platforma e-learning 

5.2.  de desfăşurare a stagiului 

clinic 

Săli de seminar și stagiu clinic, unituri dentare, instrumentar şi 

materiale specifice endodonției, conexiune internet, acces platforma e-

learning 

 

6.  Competenţe specifice acumulate 
  

Competenţe profesionale 

(exprimate prin cunoştinţe şi 

abilităţi) 

Abilităţi dobândite de student:   

- să cunoască mijloacele diagnostice specifice endodonției  

- să poată stabili un diagnostic precis al patologiei pulpare și periapicale  

- să poată formula indicațiile terapeutice endodontice 

- să cunoască etapele de tratament endodontic  

- să poată executa manoperele specifice tratamentului endodontic 

- să aprecieze din punct de vedere radiologic rezultatele tratamentului 

endodontic 

Competenţe transversale (de 

rol, de dezvoltare profesională, 

personale) 

- Identificarea obiectivelor, resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare 

a acestora, a etapelor și timpilor de lucru, a termenelor de realizare şi 

riscurilor aferente  

- Cunoașterea caracteristicilor lucrului în cadrul unei echipe 

multidisciplinare, cu identificarea rolurilor şi responsabilităţilor specifice 

şi aplicarea tehnicilor caracteristice relaţionării eficiente în cadrul echipei 

şi cu pacientul 

- Identificarea și utilizarea eficientă a surselor de informaţii şi a resurselor 

de comunicare şi formare profesională asistată 

 

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

7.1. Obiectivul general 

 

- Cunoașterea patologiei endodontice și a metodelor de tratament în afecțiunile 

pulpo-periapicale 

7.2. Obiective specifice - Determinarea mijloacelor de stabilire a diagnosticului afecţiunii pulpare şi/sau 

parodontale apicale, în contextul etiopatogenic al acesteia 

- Stabilirea celor mai adecvate metode de tratament endodontic impuse de 

situaţiile clinice concrete  

- Însuşirea tehnicilor actuale de abordare terapeutică endodontică şi aplicarea 

practică a acestora, cu verificarea clinică şi radiologică a rezultatelor obţinute 

 

8.  Conţinutul 
 

8.1. Curs  Metode de predare Observaţii 

1. Introducere. Obiectul Endodonţiei. Anatomia spaţiului 

endodontic. 

Expunerea interactivă a materialului 

conform programei analitice, folosind 

mijloace multimedia, prezentări power 

point, filme didactice, utilizarea 

conexiunii la internet (online) și a 

platformelor de elearning  

 

2. Morfologia şi fiziologia pulpei dentare. Caracteristici 

morfo-funcţionale ale complexului pulpo-dentinar şi rolul 

acestora în aplicarea şi reuşita unor metode terapeutice 

biostimulatoare. 

  



3. Etiologia patologiei pulpare. Profilaxia în endodonţie. 

Mijloace clinice şi paraclinice de diagnostic. Examenul 

radiologic în endodonţie. 

  

4. Manifestări inflamatorii ale ţesuturilor pulpar şi 

periradicular. Simptomatologia patologiei pulpare. 

  

5. Caracterul reversibil şi ireversibil al inflamaţiilor 

pulpare. Indicaţii şi principii privind conservarea pulpei 

dentare prin tratament biologic conservator. 

  

6. Inflamaţia pulpară ireversibilă. Indicaţii şi principii ale 

extirpării parţiale sau totale a pulpei dentare. 

  

7. Principii şi mijloace de determinare a lungimii 

canalelor radiculare. 

  

8. Principii şi metode de realizare a tratamentului 

biomecanic de canal. Tehnici actuale, manuale şi rotative, 

de tratament biomecanic. 

  

9. Rolul medicaţiei endodontice, criterii de selecţie a 

substanţelor medicamentoase, posibilităţile de potenţare a 

efectelor antiseptice şi biostimulatoare. 

  

10. Evaluarea clinică şi microbiologică a statusului 

endodontic. 

  

11. Elemente de morfologie şi fiziologie ale 

parodonţiului apical. 

  

12. Principiile obturaţiei de canal tridimensionale.   

13. Sigilanţi apicali. Materiale şi metode actuale de 

realizare a  obturaţiei de canal tridimensionale. 

  

14. Identificarea factorilor etiologici ai necrozei şi 

gangrenei pulpare. Mijloace preventive. 

  

15. Simptomatologia necrozei şi gangrenei pulpare.   

16. Mecanismele imune în etiologia osteitelor apicale 

cronice. 

  

17. Evaluarea preoperatorie a posibilităţilor unui 

tratament endodontic corect în gangrena pulpară şi 

parodontitele apicale cronice. 

  

18. Evoluţia şi prognosticul parodontitelor apicale 

cronice. 

  

 

8.2. Stagiu clinic Metode de predare Observaţii 

1. Examenul clinic în endodonţie: foaia de observaţie, 

instrumentarul de consultaţie şi tratament. 
Expunerea interactivă a materialului 

conform programei analitice, folosind 

mijloace multimedia, prezentări power 

point, filme didactice, utilizarea 

conexiunii la internet (online) și a 

platformelor de elearning; activitate 

practică pe dinți extrași / pacienți 

 

2. Metode diagnostice paraclinice în endodonţie. 

Specificitatea examenului radiologic în endodonţie. 

  

3. Stabilirea diagnosticului inflamaţiilor pulpare acute şi 

cronice şi a planului de tratament în inflamaţiile pulpare 

acute şi cronice. 

  

4. Realizarea accesului în spaţiul endodontic - 

instrumentar, tehnici. Odontometria canalului radicular - 

mijloace, tehnici. 

  

5. Tehnici actuale manuale de tratament biomecanic de 

canal.  

  

6. Tehnici actuale rotative de tratament biomecanic de 

canal. 

  

7. Tehnici actuale de obturare a canalelor radiculare.     

 



Bibliografie curs şi stagiu clinic:  

1. Gafar M, Iliescu A. Endodonţie clinică şi practică. Ed a II-a revăzută şi adăugită. Ed. Medicală,  

Bucureşti, 2010. 

2. Prof. Dr. Bogdan Dimitriu, Prof. Dr. Ioana Suciu, Prof. Dr. Paula Perlea, Șef de lucrări Dr. Oana Amza - cursul 

vorbit. 

Publicaţii periodice (facultativ): 

1. Journal of Endodontics 

2. International Endodontic Journal 

3. Endodontic Practice US 

 

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 Examen final Examen teoretic susţinut oral: 2 subiecte din toate 

cursurile predate, interpretarea imaginilor radiologice și 

fotografice ale unor cazuri specifice patologiei 

endodontice  

- cunoştinţe pentru nota 5 – cunoaşterea elementară a 

mijloacelor diagnostice și de tratament endodontic. 

Raspunsurile să nu conţină erori grave; 

- cunoştinţe pentru nota 10 – cunoaşterea aprofundată a 

mijloacelor diagnostice și de tratament endodontic. 

Răspunsuri corecte la toate întrebările. 

55% 

Verificare periodică 

Lucrări de control 

Lucrare de control - scris tip grilă cu 30 de subiecte ce 

acoperă toată materia predată la curs. 

20% 

 Stagiu clinic Verificare periodică 

Seminar  

Atitudine în cursul 

stagiului 

Seminar de 30 de minute la începutul fiecărei şedinţe de 

stagiu clinic.  

Aprecierea atitudinii studentului pe toată durata stagiului: 

prezenţă, punctualitate, ţinută, interes, pregătire teoretică, 

comportament faţă de cadrele didactice, rezidenți şi 

personal auxiliar. 

10% 

Verificare periodică 

Examen practic 

Verificarea cunoştinţelor practice privind instrumentarul 

și diferitele manopere terapeutice endodontice aplicate 

pe dinţi extraşi, apreciate clinic și radiologic 

15% 

Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea elementară a mijloacelor de diagnostic şi a instrumentarului și metodelor de tratament endodontic  

 

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

 

Data completării: 

  

     15.09.2020    

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

         

  

Data avizării în Consiliul 

Departamentului: 

23.09.2020 

                   Semnătura directorului de departament 

Prof. Univ. dr. Dana Bodnar 

 



 

 

  


