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Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” București 

Comisia pentru Asigurarea Calității 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 
1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI 

1.2.  FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ / DEPARTAMENTUL II 

1.3. 
DISCIPLINA DE ORGANIZARE PROFESIONALĂ ȘI LEGISLAȚIE MEDICALĂ -

MALPRAXIS 

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: ORGANIZARE PROFESIONALĂ ȘI LEGISLAȚIE MEDICALĂ -

MALPRAXIS 

2.2. Titularul activităților de curs: Conf. Univ. Dr. Silviu Mirel Pițuru 

2.3. Titularul activităților de seminar: Conf. Univ. Dr. Silviu Mirel Pițuru 

2.4. Anul 

de studiu 
V 2.5. Semestrul IX 

2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 

2.7. Regimul 

disciplinei 
DS 

 

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

săptămână 
4 3.2. din care: curs 2 

3.3. seminar/ 

laborator 
2 

3.4. Total ore din 

planul de 

învățământ 

56 h (14 

săptămâni 

x 4 ore) 
3.5. din care: curs 

28 h (14 

săptămâni x 

2 ore) 

3.6. seminar/ 

laborator 

28 h (14 

săptămâni x 

2 ore) 

Distribuția fondului 

de timp 

     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 10 ore 

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

teren 

4 ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme și referate 2 ore 

Tutoriat - 

Examinări 2 ore 

Alte activități  

3.7. Total ore de studiu individual  18 ore 

3.9. Total ore pe semestru  50 ore 

3.10. Numărul de credite  2 

 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1.  de curriculum Cunoștințe de bază de medicină dentară 

4.2. de competențe  
 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Amfiteatru minim 100 locuri, computer, videoproiector 

5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Sală de lucrări practice, laptop, videoproiector 
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6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale  

(exprimate prin cunoștințe şi 

abilități) 

Abilități dobândite de student:  

● Să identifice noțiunile de bază privind formele de organizare a exercitării 

● profesiei de medic dentist  

● Să cunoască drepturile pacienților și obligațiile corelative ale medicilor 

● dentiști 

Să identifice condițiile atragerii răspunderii juridice a instituției 

medicale/cabinetului stomatologic/medic.  

Să poată identifica sancțiunile disciplinare și cazurile în care se aplică acestea 

Competențe transversale  

(de rol, de dezvoltare 

profesională, personale) 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general 
•Identificarea noțiunilor de bază privind formele de organizare a exercitării 

profesiei de medic dentist  

7.2. Obiective specifice 

•  Identificarea tipurilor și formelor de atragere a răspunderii juridice a 

medicului dentist 

•  Cunoașterea drepturilor pacienților și obligațiile corelative ale medicilor 

dentiști 

•  Identificarea vulnerabilităților practicii medicale în fata acuzațiilor de 

malpraxis 

•  Utilizarea tehnicilor de negociere a condițiilor contractuale ale asigurării 

de răspundere civilă profesională 

•  Identificarea condițiilor atragerii răspunderii juridice a instituției 

medicale/cabinetului stomatologic 

•  Definirea sancțiunilor disciplinare și a cazurilor în care se aplică 

• Descrierea metodelor de gestionare eficientă a comunicării cu pacienții 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Sem I (Seria I) Sem II (Seria II, III) Nr. ore/temă Metode de predare 
Observa

ții 

1. Definiție malpraxis, tipuri de răspundere juridică, 

partea I 
2 ore - Expunerea 

interactivă a 

materialului conform 

programei analitice, 

folosind mijloace 

multimedia, prezentări 

PowerPoint, flip-chart, 

studii de caz, 

brainstorming, discuții 

în grup 

- Prezentare spețe, 

modele de contracte 

de asigurare de 

răspundere civilă 

profesională, 

documente medico-

legale utilizate în 

 

2. Tipuri de răspundere juridică – partea a II-a 2 ore 

3. Domenii de vulnerabilitate: API. 2 ore 

4. Domenii de vulnerabilitate: API 2 ore 

5. Domenii de vulnerabilitate – regulament GDPR 2 ore 

6. Domenii de vulnerabilitate – confidențialitatea 

datelor cu caracter medical 
2 ore 

7. Domenii de vulnerabilitate: accesul pacienților la 

tratament – discriminarea, accesul media și dreptul la a 

doua opinie 

2 ore 

8. Domenii de vulnerabilitate: accesul pacientului la 

informații medicale și limitarea la propria specialitate 
2 ore 
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9. Complicații în practica stomatologică: între eroarea 

etică și eroarea medicală 
2 ore practica medicală 

stomatologică 

10. Asigurarea de răspundere civilă profesională: 

cerințe contractuale, tehnici de negociere a condițiilor 

contractuale 

2 ore 

11. Forme de exercitare a profesiei de medic dentist 2 ore 

12. Comunicarea medic – pacient 2 ore 

13. Comunicarea medic – pacient 2 ore 

14. Transpunerea în practica stomatologică a 

vulnerabilităților prin suprapunerea domeniilor de 

vulnerabilitate 

2 ore 

Bibliografie: 

1.  Cimpoeru Dan. Malpraxisul, ISBN 978-606-18-0173-2, 2013.  

2. Hotărârea nr. 2 din 30 martie 2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale 

Colegiului Medicilor din România. 

3.  Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului. 

4.  Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății modificată și completată. 

5.  Legea nr.584 din 29 octombrie 2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi 

de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA. 

6.  Noul Cod Civil republicat  2011. Legea 287/2009 privind Codul civil. 

7.  Nanu Andrei, Pituru Silviu, Rădulescu Crina, Malpraxisul medical - 7 instrucțiuni de siguranță în practica  

stomatologică, ISBN 978-973-0-15018-6, 2013. 

8.  Nanu Andrei, teza de doctorat „Malpraxisul  - consecințe şi impact în plan moral şi juridic asupra practicii 

medicale din România”, Academia Română, 2008. 

9.  Nanu Andrei, Georgescu Diana, Victor Voicu, Beatrice Ioan. “Locul și relevanța prevederilor legale în contextul 

practicii medicale din România”, Revista Română de Bioetică, Vol. 9, Nr. 4, 2011. 

10. Ordinul nr. 482/2007privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a 

personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

11. Ordinul nr. 386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 

46/2003. 

12. Ordinul nr. 1.338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor 

medicale şi de medicină dentară. 

13. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru 

cazurile de malpraxis, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.343/2006. 

14. Stan Cristian. „Malpraxisul medical”, ISBN 978-973-1795-11-9, 2000. 

15. Stătescu Constantin, Bîrsan Corneliu.  „Drept Civil - Teoria generală a obligațiilor”,  ed. All, 1995 

16. Turcu Ion. „Dreptul sănătății. Frontul comun al medicului și al juristului”, ISBN 978-606-8201-15-3-6, 2010. 

17. Tudor Georgiana, „Răspunderea juridică pentru culpa și eroarea medicală” ISBN 978-606-522-006-5, 2010. 

18. Tom L. Beauchamp, James F. Childress. “Principles of Biomedical Ethics”, Sixthedition, Oxford 

      University Press, 2009. 

8.2. Lucrări practice 
Nr. 

ore/temă 
Metode de predare Observații 

1. Analiza spețelor soluționate de către instanțe privind 

răspunderea medicală în scopul identificării tipurilor de 

răspundere juridică a personalului medical.  

2 ore 
- Expunerea interactivă 

a materialului conform 

programei analitice, 

folosind mijloace 

multimedia, prezentări 

PowerPoint, flip-chart, 

studii de caz, 

brainstorming, discuții 

în grup 

 

2. Formularul de consimțământ – cerințe legale, mod de 

utilizare, simularea utilizării în procesul de obținere a 

consimțământului. 

2 ore 

3.Vulnerabilități: Consimțământul informat, 

Confidențialitatea datelor cu caracter medical, Accesul 

pacienților la tratament - Discriminarea, Accesul media, 
2 ore 

http://www.wolterskluwer.ro/data-aparitie-2010
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Limitarea la propria specialitate, Accesul pacientului la 

informațiile medicale personale. 

 

- Prezentare spețe, 

modele de contracte de 

asigurare de răspundere 

civilă profesională, 

documente medico-

legale utilizate în 

practica medicală 

stomatologică 

4. Obținerea acordului informat al pacientului în situații 

particulare – studii de caz 
2 ore 

5. Prezentarea modalităților de gestionare a informațiilor 

medicale ale pacienților în  situații  specifice – spețe 

soluționate de către instanțe și studii de caz. 
2 ore 

6. Identificarea corectă și utilizarea documentelor legale și 

a formularelor de evidență necesare în practica medicală.  
2 ore 

7. Identificarea limitelor asigurării de răspundere civilă 

profesională prin analiza contractelor oferite de către 

asiguratorii din România. 
2 ore 

8. Ancheta disciplinară, competența organelor 

jurisdicționale și procedura de soluționare a plângerii 

disciplinare. Prezentare de spețe. 
2 ore 

9. Răspunderea penală - Infracțiunile care pot fi comise de 

către personalul angrenat în înfăptuirea actului medical 
2 ore 

10.Condițiile atragerii răspunderii instituției 

medicale/cabinetului stomatologic. Relația cu furnizorii 

de servicii și instituțiile medicale. 

2 ore 

 

11. Analiza comparativă a formelor de organizare a 

exercitării profesiei de medic dentist.  
2 ore 

12. Scenariul unei acuzații de malpraxis   2 ore 

13. Recapitulare 2 ore   

14. Examen practic  2 ore  
 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

 
 

 

 

10. Evaluarea 

Tip de activitate 
10.1. Criterii de 

evaluare 
10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere 

din nota 

finală 
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10.4. Curs Examen final 

Examen scris redacțional 

- cunoștințe pentru nota 5: 

● Nivel minim de înțelegere. 

Înțelegerea conceptelor este bună.  

● Cunoștințele acoperă toate 

elementele esenţiale ale programei.    

- cunoștințe pentru nota 10: 

● Abilitățile învățate sunt exercitate în 

general foarte bine. 

● Abilități de corelare a noțiunilor 

legislative cu aspectele practice ale 

exercitării profesiei.  

● Semne de interes şi pentru subiecte 

care depășesc programa. 

80% 

10.5. Lucrări 

practice 
Examen practic 

Examen oral 

- cunoștințe pentru nota 5: 

● Identificarea tipurilor de răspundere 

juridică a personalului medical. 

- cunoștințe pentru nota 10: 

● Abilități de identificare, interpretare 

și aplicare corectă a reglementărilor 

organizării și exercitării profesiei de 

medic dentist. 

20% 

Standard minim de performanță 

Însușirea informațiilor științifice transmise în cadrul prelegerilor de la curs și LP la nivel de promovabilitate 

(nota 5). Cunoașterea și explicarea noțiunilor teoretice și practice predate în cadrul disciplinei. 

 
 

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 

 

 


