
MEDICINĂ  DENTARĂ  (ANUL V) 
 
 
 
Nr. credite transferabile  1 
 
 
  
Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal)  
 
 
 
 
 
 
 
Statutul disciplinei   
Disciplină de specialitate (opțională) 
 
 
Titular disciplină 
Şef lucr. dr. Şindilar Eusebiu Viorel 
 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)  
 
- Formarea aptitudinilor viitorului medic veterinar generalist pentru realizarea 
examenului clinic al cavităţii orale al animalelor bolnave,  în vederea 
diagnosticului şi tratamentului specific; 
- Iniţierea studenţilor în efectuarea şi interpretarea radiografiilor şi totodată 
coroborarea lor cu semnele clinice în vederea stabilirii unui diagnostic cert; 
- Însuşirea planului de examinare clinică şi aplicarea metodelor generale şi 
speciale de examinare a animalelor cu afecţiuni ale dinţilor şi cavităţii orale; 
- Asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice în ceea ce priveşte anatomia  
dentară şi a cavitaţii bucale, modul de depistare a  bolilor dentare înainte ca 
acestea să provoace probleme majore la animalele de companie; 
- Tratamentul dezordinii şi a bolilor dentare. Acestea includ malocluzii genetice 
severe, parodontopatii destructive, abcese periapicale, traumatisme faciale, 
fistule orale diverse, carii dentare şi o varietate larga de tumori orale şi faciale.  
- Cursul este o necesitate pentru ca studenţii să poata recunoaşte, diagnostica 
şi trata adecvat cele mai frecvente boli dentare ale animalelor de companie.  
- Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare cu proprietarii de animale şi 
evaluarea situaţiei în vederea adoptării deciziilor în raport cu natura fiecărui 
caz clinic. 
- Însuşirea formularisticii şi a modului de redactare a documentaţiei de ordin 
clinic. 
 
 

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect 

IX - - - - 

X 1 - 1 - 



Conținutul disciplinei (programa analitică)  
 

Curs (capitole/subcapitole) Nr. 
ore 

Obiectul de studiu şi sistematizarea  anatomiei regionale. Anatomia cavitaţii 
bucale(orale) şi sistematizarea dinţilor. 2 

Radiologie intraorală.  Aparate de radiologie, metode de diagnostic şi interpretare 
radiologică în bolile dentare. 2 

Boala periodontală. Etiologia şi  patogeneza în boala parodontală; Prevenţia şi 
tratamentul în boala parodontală. 2 

Dezordinea dentară. Malocluzii, dinţi supra sau subnumerari, traume şi leziuni 
odontale. 2 

Medicină dentară restaurativă. Materiale folosite în restaurarea dentară; Metode şi 
tehnici de restaurare. 2 

Ortodonţia la câine.  Evaluarea muşcăturii, concepte de bază, metode ortodontice. 2 
Chirurgie orală. Leziuni clinice frecvente, traumatisme maxilare și mandibulare. 
Chirurgie extracţională.  

 

Lucrări practice Nr. 
ore 

Examinarea orodentală şi metode de diagnostic;  Diagnostic şi tratament precoce 
şi tardiv. 2 

Radiologie intraorală;  Metode de diagnostic şi interpretare radiologică. 2 
Prevenţia şi tratamentul în boala parodontală; Metode de tratament, detartrajul, 
medicamente folosite uzual. 2 

Bolile dentare ale câinelui şi pisicii; Gingivite,  Parodontopatii, resorbţia alveolară, 
tumori gingivale, fracturi şi abcese dentare. 2 

Endodonţie şi Cariologie; Tratamentul cariei; Terapia endodontica şi proceduri în 
tratamentul pulpei dentare. 2 

Metode şi tehnici de restaurare; Pregatirea suprafeţelor, timpii de preparare şi 
aplicare, alte tipuri de restaurări. 2 

Dezordinea dentară; Malocluzii, dinţi supra sau subnumerari, traumatisme dentare.            
Implantologia; Implantul dentar, materiale folosite şi tehnici de implantare. 2 

 
Bibliografie  
1. Note de curs - Şef lucr. dr. Şindilar Eusebiu-Viorel;(prezentare Power Point);  
2. Stephen J. Birchard, Robert G. Sherding,  Small Animal Practice , ed.W.B. 
Saunders 1994; 
3. Douglas Slatter, Textbook of  Small animal surgery, ed. Saunders 2003; 
4. Cornel Igna, Stomatologie Veterinară, Ed. Brumar 2008.  
 
 
Evaluare finală 

 
 

Forme de evaluare Modalități de evaluare Procent din nota finala ̆  
Colocviu Test scris 60 % 

Aprecierea activității din timpul anului Test scris, oral 20 % 
Laborator (Clinică) Aplicaţie practică, prezență 20 % 



Persoana de contact  
 
Șef lucr. dr. Șindilar Eusebiu Viorel 
Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 407310, fax: 0040 232 219113. 
E-mail: esindilar@yahoo.com sau esindilar@uaiasi.ro 
   
 


