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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: ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE 

1.4.  DOMENIUL DE STUDII: Sănătate 

1.5. CICLUL DE STUDII: Licenţă 

1.6. PROGRAMUL DE STUDII: Medicină Dentară 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei: ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE/CURS OPTIONAL 

 Managementul iatrogeniilor în odontoterapia restauratoare 

2.2. Titularul activităţilor de curs: Șef lucrări dr. Narcis Marcov 

2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul 

de studiu 
V 2.5. 

Semestrul 
10 2.6. Tipul 

de evaluare 
Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
DA 

 

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

Nr ore pe săptămână 2 din care: curs 2 lucrări practice  0 

Total ore din planul de 

învăţământ 
14 din care: curs 14 lucrări practice  0 

Distribuţia fondului de 

timp 

     

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

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

teren 

14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme și referate 2 

Tutoriat 2 

Examinări      2 

Alte activităţi 2 

Total ore de studiu individual  36 

Total ore/semestru  50 

Numărul de credite  2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1.de curriculum  - 

4.2.de competenţe - 

 

5.  Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala de curs, videoproiector,  ecran de proiecție, computer 

5.2. de desfăşurare a stagiului clinic  

 

 

 

 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competențe 

profesionale 

(exprimate prin 

cunoştinţe şi 

abilităţi) 

Abilități dobândite de student: 

- Cunoştinţe referitoare la morfologia dentiţiei permanente; 

- Cunoaşterea semnelor clinice şi metodelor de detecţie clinică directă şi indirectă 

a leziunilor dentare carioase şi necarioase în vederea stabilirii diagnosticului pozitiv şi 

diferenţial;  

- Cunoştinţe de tratament dentar micro şi miniminvaziv utilizabil în dentiţia 

permanentă. 

  

Competenţe 

transversale (de rol, 

de dezvoltare 

profesională, 

personale) 

- Demonstrarea preocupării pentru perfecționarea profesională 

- Demonstrarea implicării în activități științifice 

- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi 

formare profesională asistată 

 

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

7.1. Obiectivul 

general 

Identificarea erorilor medicale care pot avea loc în timpul desfăşurării tratamentelor leziunilor 

dentare carioase şi necarioase şi care, prin consecinţele lor imediate sau tardive, pot afecta 

vitalitatea sau morfofuncţionalitatea dinţilor. 
7.2. Obiective 

specifice 

  

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Nr. ore Metode de 

predare 

CAPITOLE 

1. Iatrogenii în OTR. Forme clinice. Clasificare etiologică şi principii 

generale de tratament.  

2. Erori în detecţia şi diagnosticul leziunilor dentare carioase şi 

necarioase. Implicaţii clinice. 

3. Deficienţe în instrumentarea chirurgicală  a leziunilor dentare la dinţii 

permanenţi.  

4. Principii actuale de dezinfecţie şi protecţie pulpo-dentinară a leziunilor 

cu pierdere de substanţă dentară.  

5. Managementul restaurator axat pe corectarea disfuncţiilor aparute 

post tratament. 

 Prelegeri, 

videoproiecţii, 

expuneri 

interactive  

SUBCAPITOLE   
1. Identificarea iatrogeniei. Condiţionarea etică a tratamentului stomatologic. 

Principii generale de retratament 

2 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Clasificarea erorilor terapeutice raportate la patologia iniţială (carioasă sau 

necarioasă) 

2 ore 

3. Detecţie, diagnostic sau evaluare? Protocolul de detecţie al leziunilor dentare. 2 ore 

4. Posibilităţile şi limitele metodelor minim invazive în abordarea chirurgicală 

a leziunilor dentare. 

2 ore 

5. Dezinfectarea preparaţiilor şi protecţia pulpo-dentinară. Când, cum şi de ce? 2 ore 

6. Managementul restaurărilor fizionomice şi nefizionomice defectuoase. 2 ore 

7. Disfuncţiile estetice, masticatorii şi sensibilitatea postoperatorie. 2 ore 

Bibliografie 
1. Marcov N. Note de curs 

2. Dana Bodnar, N. Marcov. Patologia coletului dentar. Aspecte clinice şi terapeutice. Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 

2012 

3. Elena-Cristina Marcov. Manual de Odontoterapie Restauratoare. Vol 2. Ed. Ars Docendi. Bucureşti 2012 



4. Andreescu C. Odontoterapie Restauratoare Ed. Universitară “CAROL  DAVILA”, Bucureşti 2002 

5. Popa MB, Luca R, Marcov N, Bodnar DC, Estetica în Odontoterapia restauratoare, Editura Universitară “Carol 

Davila”, Bucuresti 2003. 

Publicații periodice. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel din alte centre universitare din ţară și din străinătate, fiind 

permanent îmbunătăţit şi modernizat, pe măsura evoluţiei şi dezvoltării din acest domeniu.  
 

10. Evaluarea 

Tip de 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din 

nota finală 

Curs Examen teoretic final Scris redacţional/grilă – subiecte din toate capitolele 

programei analitice pentru a evalua însuşirea şi înţelegerea 

noţiunilor teoretice, modul de gândire. 

- cunoştinţe pentru nota 5 – cunoaşterea variatelor forme de 

iatrogenii ca etiologie si cunoaşterea generală a protocolului 

terapeutic pentru clasa patologică respectivă. Răspunsurile 

trebuie să nu conţină erori grave. 

- cunoştinţe pentru nota 10 – cunoaşterea detaliată a tuturor 

tipurilor de iatrogenii prezentate şi cunoaşterea specifică a 

modalităţii de tratament aplicabil individualizat pentru 

fiecare entitate patologică  în parte. Răspunsuri corecte la 

toate întrebările. 

100% 

Standard minim de performanță 
Pentru promovarea examenului este necesară obținerea notei finale minim 5 (cinci) la examenul scris 

Mențiune: Fișa disciplinei se va adapta în funcție de 

situația epidemiologică Covid-19. 

Data completării: 

15.09.2020 

 

 

 

Semnătura 

titularului de curs 

 

  

 

 

 

Data avizării în Consiliul Departamentului: 

23.09.2020 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 

        Prof. Univ. Dr. Dana Cristina Bodnar 


