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I. Scopul disciplinei
Studierea particularităţilor morfofuncţionale a organelor şi sistemelor de organe
în diferite perioade ale dezvoltării postnatale şi utilizarea acestor cunoştinţe în însuşirea
disciplinelor fundamentale şi clinice pentru prevenirea diferitor maladii, pentru
diagnosticul şi tratamentul corect. O atribuţie deosebită constituie rolul educativ în
pregătirea profesională şi în aceia că studiind corpul nostru, facem, în primul rând o
autoeducare, apropiindu-ne de principiul lui SOCRATE: “Cunoaşte-te pe tine însu-ţi”.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei
-

-

La nivel de înţelegere şi cunoaştere studenţii trebuie să:
realizeze formarea unor idei clare şi exacte despre anatomia omului, evoluţia şi ramurile, locul
şi rolul ei în cadrul disciplinelor medicale fundamentale şi clinice, despre anatomia pe viu;
cunoască metodele tradiţionale şi moderne de explorare anatomică;
deţină şi să reproducă informaţii despre organismul uman ca un tot unitar, relaţiile lui cu
mediul ambiant, elementele lui constitutive (ţesuturi, organe, sisteme de organe, aparate);
reproducă cunoştinţe despre etapele esenţiale de dezvoltare a organismului uman, ontogeneza
şi filogeneza sistemelor de organe şi a organelor în parte;
conceapă şi să reproducă noţiunile generale despre normă, variante ale normei, anomalii şi
importanţa lor aplicativă;
posede şi să reproducă informaţii despre proporţiile corpului, tipurile constituţionale şi
importanţa lor aplicativă;
posede şi să reproducă informaţii despre particularităţile individuale, de vârstă şi de sex ale
tuturor formaţiunilor anatomice;
reproducă informaţiile despre particularităţile structurale generale ale aparatelor şi sistemelor
de organe;
reproducă cunoştinţele despre structura formaţiunilor anatomice la nivel macro- şi
macromicroscopic, funcţia, topografia, proiecţia şi aspectul lor pe viu în imagine radiologică,
sonografică, RMN, endoscopică.
La nivel de aplicare studenţii trebuie să:
identifice formaţiunile anatomice;
aranjeze toate formaţiunile anatomice în poziţia lor anatomică;
demonstreze aspectele structurale ale regiunilor de corp (la cadavrul disecat), preparatelor
anatomice, mulajelor etc.;
identifice structurile anatomice pe imagini radiologice (radiograme, tomograme), sonografice,
obţinute prin IRMN;
stabilească pe viu reperele osoase, musculare, articulare, vasculare şi nervoase ale diferitor
regiuni de corp;
demonstreze proiecţia pe viu a viscerelor, vaselor sangvine şi a nervilor;
palpeze pe viu formaţiunile proeminente ale oaselor, muşchilor, articulaţiilor;
palpeze pulsul pe arterele capului, gâtului şi extremităţilor şi să indice punctele de
comprimare a acestora în scop de în scopul hemostazei.
reproducă scheme privind structura, topografia, proiecţia, clasificarea formaţiunilor
anatomice;
rezolve probleme de situaţie şi teste privind structura, topografia, funcţiile, aspectul pe viu a
formaţiunilor anatomice;
posede abilităţi elementare de disecţie în sală şi confecţionare a preparatelor pentru studii.
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La nivel de integrare studenţii trebuie să:
- aprecieze importanţa cunoştinţelor în domeniul anatomiei omului pentru însuşirea
disciplinelor medicale fundamentale;
- conştientizeze aplicabilitatea cunoştinţelor anatomice privind diagnosticarea şi tratarea
maladiilor.

III. Condiţionări şi exigenţe prealabile
Anatomia este ştiinţa fundamentală a învăţământului medical, ce studiază organismul
fiinţei umane, în dezvoltarea sa ontogenetică, în strânsă legătură cu modificările mediului
ambiant şi activitatea zilnică a fiecărui individ. Prin folosirea metodelor ce vin în sprijinul
fiecărui medic (palparea, percuţia, investigațiile radiologice, endoscopice, tomografie
computerizată, ecografia ultrasonică etc.) anatomia devine o ştiinţă a formei vii, ce posedă un
vocabular de peste 5000 de termeni pe care se sprijină toate celelalte ştiinţe din învăţământul
medical. Medicina contemporană nu cere de la anatomia de astăzi structura şi forma omului
abstract, ci date concrete despre structura individului. Deci, anatomia este ştiinţa formelor vii,
a transformărilor şi reorganizărilor corpului omenesc, ea include o sistematizare şi integrare a
cunoştinţelor despre conexiunea şi influenţa reciprocă a sistemelor somatice şi viscere; despre
influenţa diferitor factori ai mediului extern asupra aparatului locomotor şi a activităţii
viscerelor şi sistemului nervos central.
Pentru însuşirea bună a disciplinei sunt necesare cunoştinţe temeinice în domeniul
Biologiei şi Anatomiei, obţinute în studiile preuniversitare.

IV. Conţinutul de bază a cursului
A. Prelegeri:
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Semestrul I

Tema
Anatomia ca ştiinţă, compartimentele anatomiei. Anatomia şi științele
medicale înrudite. Evoluţia istorică a anatomiei. Metodele de explorare
anatomică. Tipologia constituţională a corpului uman. Limbajul
anatomic.
Osteologie generală. Caracteristica generală a sistemului osos.
Clasificarea oaselor. Osul ca organ, structura şi funcţiile oaselor.
Periostul, ţesutul osos compact, măduva oaselor. Dezvoltarea şi
anomalii de dezvoltare a sistemului osos. Influenţa factorilor interni şi
externi asupra structurii oaselor.
Scheletul trunchiului şi al membrelor. Coloana vertebrală. Dezvoltarea
vertebrelor, anomalii de dezvoltare. Particularităţi de vârstă şi
individuale ale vertebrelor. Cutia toracică în ansamblu. Dezvoltarea
coastelor şi sternului, anomalii de dezvoltare. Particularităţi de vârstă şi
individuale ale cutii toracice. Dezvoltarea oaselor membrelor, anomalii
de dezvoltare.
Morfologia şi topografia craniului. Evoluţia craniului la om.
Particularităţi structurale şi de dezvoltare ale oaselor craniului. Craniul
la nou-născut. Transformările postnatale ale craniului. Particularităţi
individuale şi de sex ale craniului. Craniometria şi punctele
craniometrice.
Artrologie
generală.
Biomecanica
articulaţiilor.
Clasificarea

Ore
2

2

2

2

2
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

articulaţiilor. Sinartroze şi diartroze. Biomecanica articulaţiilor.
Particularităţi de vârstă ale unirii oaselor.
Anatomia funcţională a articulaţiilor membrelor superioare şi inferioare.
Deosebiri şi asemănări în structura articulaţiilor membrelor.
Biomecanica articulaţiilor membrelor. Deosebiri de vârstă şi sex în
structura articulaţiilor membrelor.
Anatomia radiologică a sistemului osteoarticular. Articulaţia în imagine
radiologică. Imaginea radiologică a oaselor tubulare şi a oaselor plate.
Deosebirile de vârstă în imaginea radiologică.
Anatomia pe viu a scheletului şi articulaţiilor. Anatomia de relief a
trunchiului şi membrelor. Formaţiuni apreciabile pe viu ale scheletului
şi articulaţiilor.
Miologie generală. Structura şi clasificarea muşchilor. Muşchiul ca
organ, anexele muşchilor. Travaliul muscular. Încrucișări musculare şi
spiralele de muşchi. Dezvoltarea muşchilor, anomalii.
Anatomia funcţională a muşchilor trunchiului. Clasificarea muşchilor
trunchiului. Diafragma; funcţii, dezvoltare, anomalii. Muşchii
abdomenului. Locurile slabe ale peretelui antero-lateral al abdomenului.
Anatomia funcţională a coloanei vertebrale. Biomecanica coloanei
vertebrale. Muşchii ce influenţează mişcările coloanei vertebrale.
Anatomia pe viu a CV.
Anatomia funcţională a muşchilor membrelor. Dezvoltarea şi anomalii
de dezvoltare. Deosebiri şi asemănări în structura mușchilor membrelor.
Formaţiuni topografice ale membrelor.
Anatomia funcţională a muşchilor capului şi gâtului. Clasificarea,
dezvoltarea şi particularităţile structurale ale muşchilor capului. Fasciile
şi spaţiile interfasciale ale capului şi gâtului, topografia, importanţa
aplicativă.
Anatomia pe viu a muşchilor scheletici şi a formaţiunilor topografice.
Anatomia de relief a muşchilor trunchiului şi membrelor.
Perioadele ontogenezei pre- şi postnatale. Perioadele critice ale
dezvoltării organismului uman şi particularităţile morfofuncţionale ale
acestora.
Dinamica segmentelor de corp.
Demonstrarea filmului "Anatomia funcţională şi topografia muşchilor
gâtului, toracelui şi abdomenului".
Total

B. Lucrări practice:

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2
34 ore

Semestrul I

Săptămâni
Tema
I.
1. Elemente de orientare ale corpului uman. Noţiuni de axe şi planuri.
Limbajul anatomic.
Metodele de studiu ale Anatomiei omului pe viu: a) senzoriale directe;
b) senzoriale mediate.
Noţiuni de vârstă: vârstă biologică sau medicală şi vârsta
calendaristică. Indicii morfologici ai vârstei biologice.
2. Scheletul trunchiului. Coloana vertebrală. Segmentele coloanei

Ore
3 ore

2 ore
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

vertebrale. Caracterele comune ale vertebrelor. Funcţiile coloanei
vertebrale.
3. Particularităţi regionale ale vertebrelor. Coloana vertebrală în
ansamblu, particularităţi de vârstă şi de sex. Anomalii de dezvoltare ale
vertebrelor. Explorarea pe viu a vertebrelor şi a coloanei vertebrale.
4. Oasele cutiei toracice. Toracele în ansamblu, particularităţi de vârstă şi
de sex. Tipurile constituţionale ale corpului şi variantele de formă ale
toracelui. Oasele centurii scapulare. Explorarea pe viu a toracelui.
Importanţa aplicativă.
5. Scheletul membrului superior liber. Humerusul, oasele antebraţului şi
mâinii – porţiuni, poziţie anatomică, structură, localizare. Explorarea
pe viu ale oaselor membrului superior.
6. Oasele centurii pelviene. Coxalul şi femurul – poziţie anatomică,
componente, structură. Explorarea pe viu a bazinului şi femurului,
importanţa lor aplicativă.
7. Oasele gambei şi piciorului. Tibia şi fibula – poziţie anatomică,
localizare, structura. Oasele piciorului – componente, localizare.
Explorarea pe viu a oaselor gambei şi piciorului.
8. Craniul – generalităţi, componentele şi compartimentele lui. Oasele
craniului cerebral – frontalul, occipitalul şi parietalul – aşezare, poziţie
anatomică, componente, structură, rol funcţional, anomalii de
dezvoltare. Explorarea pe viu şi importanţa aplicativă.
9. Oasele sfenoid şi etmoid – aşezare, părţi componente, poziţie
anatomică, structură, rol funcţional. Anomalii de dezvoltare.
Importanţa aplicativă.
10. Osul temporal – localizarea în craniu, porţiunile constitutive, poziţia
anatomică, rol funcţional. Cavităţile şi canalele osului temporal,
predestinarea lor. Particularităţi de vârstă, explorarea pe viu,
consideraţiuni aplicative.
11. Craniul facial, componente. Maxila, mandibula, osul palatin – aşezare,
poziţie anatomică, structură, rol funcţional. Oasele mici ale craniului
facial – localizare, structură. Sinusul maxilar – localizare, rol
funcţional şi aplicativ. Explorarea pe viu ale oaselor craniului facial.
12. Craniul în ansamblu. Craniul cerebral şi craniul facial – definiţii
delimitări, rol funcţional. Bolta şi baza craniului – linii limitrofe.
Endobaza şi exobaza craniului. Fosele: temporală, infratemporală şi
pterigopalatină – pereţi, comunicări.
13. Craniul în ansamblu. Orbita şi cavitatea nazală – localizare, pereţi,
relief, compartimente, comunicări. Particularităţi morfologice
individuale, de vârstă şi de sex ale craniului. Noţiuni despre
craniometrie, indici cranieni şi punctele craniometrice.
14. Totalizare. Evaluarea cunoştinţelor practice şi teoretice obţinute de
studenţi la lucrările practice 1 – 13 şi la orele de curs.
15. Artrosindesmologie generală. Sinartroze, hemiartroze, diartroze –
structură generală, tipuri – principii de clasificare. Joncţiunile oaselor
craniului – clasificare, structură, explorare pe viu. Articulaţia
temporomandibulară – structură, funcţii.
16. Articulaţiile coloanei vertebrale – structură, mişcări. Clasificarea

3 ore

2 ore

3 ore

2 ore

3 ore

2 ore

3 ore

2 ore

3 ore

2 ore

3 ore

2 ore
3 ore

2 ore
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IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

joncţiunilor coloanei vertebrale. Articulaţiile coloanei vertebrale cu
craniul. Rolul funcţional al coloanei vertebrale. Particularităţi de vârstă
şi explorarea pe viu a coloanei vertebrale.
17. Articulaţiile toracelui – clasificare, structură, funcţii. Articulaţiile
centurii scapulare – structură, mişcări. Articulaţiile costovertebrale şi
articulaţiile coastelor cu sternul. Toracele în ansamblu. Explorarea pe
viu a toracelui. Articulaţiile centurii scapulare sternoclaviculară şi
acromioclaviculară.
18. Articulaţiile membrului superior liber – structură, funcţii. Articulaţiile
scapulohumerală, a cotului, a oaselor antebraţului, radiocarpiană şi a
oaselor mâinii – structură, funcţii, mişcări. Explorarea pe viu a
articulaţiilor membrului superior.
19. Articulaţiile centurii pelviene – structură, funcţii. Bazinul în ansamblu,
compartimente, particularităţi de sex, dimensiuni. Noţiuni de
pelvimetrie.
Diametrele bazinului, axa şi înclinaţia lui, aspecte aplicative.
Articulaţia coxofemurală – biomecanica, explorarea pe viu.
20. Articulaţia genunchiului, a oaselor gambei şi piciorului – structură,
funcţii. Piciorul în ansamblu – puncte de sprijin, bolţi, arcuri.
Explorarea pe viu a articulaţiilor membrului inferior, aspecte
aplicative.
21. Totalizare. Evaluarea cunoştinţelor practice şi teoretice obţinute de
studenţi la lucrările practice 15 – 20 şi la orele de curs.
22. Miologie generală. Muşchii şi fasciile toracelui – structură, topografie
şi explorare pe viu. Diafragma.
Structura muşchilor, muşchiul ca organ. Muşchiul în repaus şi în
acţiune. Principiile clasificării muşchilor. Metode de explorare a
muşchilor. Diafragma – porţiuni, orificii, locuri slabe, rol funcţional.
dezvoltare şi anomalii. Topografia şi reperele musculare ale toracelui.
23. Muşchii şi fasciile centurii scapulare şi ai braţului – structură,
topografie şi explorare pe viu. Topografia, repere musculare ale
regiunii umărului şi braţului. Muşchii antrenaţi îi biomecanica
umărului şi braţului.
24. Muşchii şi fasciile antebraţului – structură, topografie și explorare pe
viu. Clasificarea muşchilor şi fasciilor antebraţului. Repere musculare
şi osoase ale antebraţului.
25. Muşchii şi fasciile mâinii – structură, topografie şi explorare pe viu.
Clasificarea muşchilor mâinii. Particularităţi structurale ale fasciilor
mâini. Tecile sinoviale ale mâini, aspectul aplicativ. Repere
musculare, cutanate şi osoase ale mâinii. Topografia membrului
superior.
26. Muşchii şi fasciile abdomenului – structură, topografie şi explorare pe
viu. Topografia abdomenului.
Clasificarea muşchilor abdomenului. Fasciile abdomenului. Teaca
muşchiului drept al abdomenului. Locurile slabe ale peretelui
anterolateral al abdomenului. Repere osoase şi musculare ale
abdomenului, rolul aplicativ.
27. Muşchii şi fasciile bazinului şi coapsei – structură, topografie, funcţii şi

3 ore

2 ore

3 ore

2 ore

3 ore
2 ore

3 ore

2 ore

3 ore

2 ore

3 ore
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XV.

XVI.

XVII.

explorare pe viu. Repere musculare şi osoase ale coapsei şi bazinului,
rolul lor aplicativ.
28. Muşchii şi fasciile gambei şi piciorului – structură, topografie, funcţii 2 ore
şi explorare pe viu. Repere – musculare şi osoase ale membrului
inferior, importanţa lor aplicativă. Topografia membrului inferior.
29. Muşchii gâtului – structură, topografie, funcţii. Muşchii superficiali şi 3 ore
profunzi, muşchii supra- şi infrahioidieni. Explorare pe viu a
muşchilor gâtului.
30.Fasciile şi topografia gâtului. Fasciile gâtului – clasificare, 2 ore
particularităţi topografice şi structurale, importanţa aplicativă.
Topografia gâtului – triunghiuri, fose, spaţii intermusculare şi
interfasciale importanţa practică. Repere musculare şi osoase.
31. Muşchii şi fasciile capului – structură, topografie, funcţii şi explorare 3 ore
pe viu. Muşchii mimici şi muşchii masticatori. Fasciile regiunii
cefalice, particularităţi de structură, spaţiile interfasciale. Mimica.
32. Muşchii, fasciile şi topografia spatelui. Formaţiuni topografice ale
2 ore
spatelui. Anatomia pe viu a regiunii dorsale a trunchiului.
33. Habitusul. Trăsăturile ce determină fizicul exterior al individului.
3 ore
Ţinuta corectă şi tipurile de ţinuta. Poziţia. Mersul.
34. Totalizare. Evaluarea cunoştinţelor practice şi teoretice obţinute de
2 ore
studenţi la lucrările practice 22 – 33 şi la orele de curs.
Total
85 ore

A. Prelegeri:
Nr.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Semestrul II

Tema
Splanhnologie generală. Anatomia funcţională a sistemului digestiv.
Dezvoltarea organelor interne. Clasificarea viscerelor după principiul
funcţional, topografic, structural. Structura organelor cavitare şi
parenchimatoase.
Anatomia funcţională a peritoneului. Dezvoltarea, structura şi funcţiile
peritoneului. Peritoneul parietal şi visceral. Topografia şi derivatele
peritoneului.
Anatomia funcţională a sistemului respirator. Dezvoltarea organelor
sistemului respirator, anomalii. Particularităţi de vârstă ale organelor
sistemului respirator.
Cordul – anatomie funcţională. Dezvoltarea cordului, anomalii.
Particularităţi de vârstă şi individuale ale cordului.
Anatomia funcţională a sistemului urinar. Dezvoltarea organelor
uropoietice, anomalii. Particularităţi de structură şi funcţionale ale
organelor urinare.
Anatomia funcţională a organelor de reproducere. Dezvoltarea organelor
genitale, anomalii. Particularităţi de vârstă ale organelor genitale
masculine şi feminine.
Noţiuni generale despre sistemul nervos central. Anatomia funcţională a
măduvei spinării. Caracteristica morfofuncţională şi rolul sistemului
nervos în organism. Dezvoltarea sistemului nervos, anomalii.
Anatomia funcţională a encefalului. Noţiuni generale, principii de
organizare ale encefalului. Formaţiunea reticulară şi importanţa ei

Ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
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9.

funcţională. Căi conductoare ale formaţiei reticulare. Sistemul limbic –
structură, rol funcţional.
Anatomia funcţională a meningelui rahidian şi cerebral. Lichidul
cefalorahidian. Spaţiile intermeningiene şi conţinutul lor. Lichidul
cefalorahidian – producere, circulaţie, drenare. Bariera hematoencefalică
şi hematolichidiană.
Total

B. Lucrări practice:

1 oră

17 ore

Semestrul II

Săptămâni
Tema
I.
1. Cavitatea bucală – compartimente, pereţi, conţinut comunicări. Limba
– conformaţie externă, structura. Buzele şi obrajii, bolta palatină.
Dezvoltarea şi anomalii de dezvoltare ale cavităţii bucale şi limbii.
2. Dinţii şi gingiile. Glandele salivare, clasificare, topografie, structură,
rol funcţional. Explorarea pe viu a formaţiunilor din cavitatea bucală
şi a glandelor salivare. Termenii de erupţie a dinţilor deciduali şi
permanenţi. Gingiile. Ocluzia dentară.
II.
3. Faringele şi esofagul – conformaţie externă şi internă, structură,
topografie, explorare pe viu. Deglutiţia. Dezvoltarea faringelui şi
esofagului, anomalii şi particularităţi de vârstă.
4. Regiunile peretelui anterolateral al abdomenului. Cavitatea
abdominală şi peritoneală. Revistă de ansamblu a viscerelor
abdominale. Stomacul – conformaţia externă şi internă, structură,
topografie, explorare pe viu, particularităţi individuale, dezvoltare,
anomalii. Stomacul în imagine radiologică.
III.
5. Intestinul subţire – topografie, segmente, structură, funcţii, dezvoltare
şi anomalii. Explorarea pe viu a intestinului subţire.
6. Intestinul gros – segmente, conformaţie externă şi internă, structură,
topografie, funcţii, dezvoltare şi anomalii, particularităţi de vârstă,
explorare pe viu.
IV.
7. Ficatul, pancreasul, splina – conformaţie externă, structură,
topografie, funcţii, dezvoltare, explorare pe viu. Structura generală a
organelor parenchimatoase. Structura ficatului – lobi, sectoare,
segmente, lobuli, particularităţi de vascularizare. Căile biliare intra- şi
extrahepatice.
8. Peritoneul – noţiuni generale, structură, funcţii, derivate. Cavitatea
peritoneală – compartimente, topografie, spaţiul retroperitoneal.
Explorarea pe viu a peritoneului.
V.
9. Totalizare. Evaluarea cunoştinţelor practice şi teoretice obţinute de
studenţi la lucrările practice 1 – 8 şi la prelegeri.
10. Sistemul respirator – caracteristica generală, componente, rol
funcţional.
Nasul extern, cavitatea nazală, sinusurile paranazale – porţiuni, pereţi,
compartimente, comunicări. Explorarea pe viu a nasului extern,
cavităţii nazale şi sinusurilor paranazale.
VI.
11. Laringele – conformaţie externă şi internă, structură, topografie,
funcţii, particularităţi de vârstă, explorare pe viu.

Ore
3 ore

2 ore

3 ore

2 ore

3 ore
2 ore

3 ore

2 ore

3 ore
2 ore

3 ore
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VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

12. Traheea, bronhiile, plămânii – conformaţie externă, structură, funcţii,
topografie, explorare pe viu. Plămânii. Structura macroscopică şi
macromicroscopică a plămânilor.
13. Pleura şi mediastinul – structură, componente, topografie. Pleura
parietală şi viscerală – particularităţi structurale şi funcţionale, sacii
pleurali.
Rolul pleurei în respiraţie. Topografia sacilor pleurali, ariile
interpleurale, importanţa aplicativă. Mediastinul – limite, conţinut,
topografie, clasificarea după BNA şi PNA. Explorarea pe viu a pleurei
şi mediastinului.
14. Cordul – conformaţie externă, compartimente, structură, particularităţi
individuale, dezvoltare, anomalii. Compartimentele şi conformaţia
internă a inimii. Structura pereţilor cardiaci. Scheletul fibros al inimii,
sistemul conductil. Particularităţi de vârstă şi de sex ale cordului.
15. Topografia cordului şi explorarea pe viu. Pericardul – structură,
topografie. Explorarea pe viu a cordului. Pericardul – definiţie,
structură, funcţii, cavitate, sinusuri, explorarea pe viu.
16. Organele uropoietice: rinichii, ureterele, vezica urinară – conformaţie
externă şi internă, structură, topografie, dezvoltare, anomalii,
explorare pe viu.
17. Organele genitale masculine – componente, structură, topografie,
dezvoltare, anomalii, explorare pe viu. Uretra masculină - structură,
traiect, topografie, anomalii, explorare pe viu.
18. Organele genitale feminine – componente, structură, topografie,
dezvoltare, anomalii, explorare pe viu. Uretra feminină.
19. Perineul – structură, topografie, particularităţi de sex. Explorare pe
viu. Perineul în sens anatomic şi în sens clinic.
20. Glandele endocrine – structură, topografie, funcţii. Clasificarea
glandelor endocrine. Explorarea pe viu a glandelor endocrine.
21. Evaluarea cunoştinţelor obţinute de studenţi la lucrările practice 10
– 20 şi la orele de curs.
22. Noţiuni generale despre sistemul nervos. Măduva spinării şi
meningele rahidian – structură, topografie. Conformaţia externă şi
structura internă a măduvei. Meningele rahidian şi spaţiile
intermeningiene. Particularităţi de vârstă şi explorarea pe viu a
măduvei spinării.
23. Noţiuni generale privind dezvoltarea encefalului, veziculele cerebrale
primare şi secundare. Revistă de ansamblu a encefalului. Bulbul
rahidian şi puntea – conformaţie externă, structura.
24. Cerebelul, fosa romboidă, istmul. Ventriculul IV – pereţi, comunicări.
25. Mezencefalul – componente, conformaţie externă şi structura internă.
Formaţia reticulară – caracteristică morfologică şi funcţională.
26. Diencefalul – componente, conformaţie externă şi structura internă.
Ventriculul III, pereţi, comunicări. Talamencefalul – epitalamusul,
talamusul şi metatalamusul. Hipotalamusul şi regiunea subtalamică –
localizare, părţi componente, rol funcţional.
27. Emisferele cerebrale. Relieful feţelor emisferelor cerebrale – şanţuri,
circumvoluţiuni. Telencefalul – componente, limite, localizare.

2 ore

3 ore

2 ore

3 ore

2 ore

3 ore

2 ore
3 ore
2 ore
3 ore
2 ore

3 ore

2 ore
3 ore
2 ore

3 ore
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XV.

XVI.

XVII.

Creierul olfactiv – componente, localizare, rol funcţional.
particularităţi de vârstă ale telencefalului.
28. Localizarea funcţiilor în cortexul cerebral. Sistemul limbic. Noţiuni de
citoarhitectonică, mieloarhitectonică şi arii corticale. Noţiuni despre
analizatori. Centrii corticali ai analizatorilor şi sistemele de
semnalizare.
29. Substanţa albă a emisferelor. Nucleele bazale. Tipurile de fibre
nervoase şi formaţiunile pe care le alcătuiesc. Ventriculele laterale –
aspect general, localizare, porţiuni, pereţii, comunicări.
30. Meningele cerebral, surse de vascularizare a encefalului. Explorarea
pe viu a encefalului, vaselor sanguine şi a lichidului cerebrospinal.
Spaţiile intermeningiene. Lichidul cerebrospinal – compoziţie,
producţie, circulaţie, rol funcţional. Bariera hemato-encefalică şi
hemato-lichidiană.
31. Căile de conducere ale sistemului nervos central. Noţiuni generale
despre căile conductoare – componente, rol funcţional. Căi
conductoare aferente – exteroceptive, proprioceptive, interoceptive –
caracteristică generală, clasificare, scheme, rol funcţional.
32. Căile conductoare eferente. Sistemul piramidal şi extrapiramidal –
caracteristică generală, clasificare, scheme, rol funcţional.
33. Organele centrale şi periferice ale sistemului imun.
34. Totalizare.
Evaluarea finală a cunoştinţelor obţinute de studenţii la lucrările
practice 22 – 33 şi la orele de curs.
Total

A. Prelegeri:
Nr.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

2 ore

3 ore

2 ore

3 ore

2 ore
3 ore
2 ore

85 ore

Semestrul III

Tema
Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ. Porţiunea simpatică
şi parasimpatică a SNV.
Arcul reflex al sistemului nervos vegetativ.
Anatomia funcţională a sistemelor informaţionale (organelor senzoriale).
Caracteristica morfofuncţională a organelor senzoriale.
Anatomia funcţională a nervilor cranieni. Caracteristica generală şi
clasificarea nervilor cranieni. Conexiunile nervilor cranieni cu sistemul
nervos vegetativ.
Anatomia funcţională a inimii, particularităţi de inervaţie şi de
vascularizare. Surse de inervaţie ale inimii, formarea plexurilor cardiace
intra- şi extraorganice.
Anatomia funcţională a sistemului vascular al capului şi gâtului.
Anastomoze inter- şi intrasistemice, importanţa lor funcţională.
Anatomia funcţională a sistemului limfatic şi a sistemului imunitar.
Dezvoltarea sistemului limfatic, conexiunea lui cu sistemul sanguin.
Factorii ce contribuie la circulaţia limfei. Organele centrale şi periferice
ale sistemului imunitar.
Particularităţi de inervaţie ale viscerelor şi a formaţiunilor somatice.
Principii de formare a plexurilor vegetative. Ganglionii vegetativi.

Ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore
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8.

9.

Plexurile somatice, principii de formare.
Anatomia funcţională şi variabilitatea vaselor sanguine ale membrelor.
Anastomoze arteriale ale membrelor. Variante şi anomalii de dezvoltare
ale vaselor sanguine ale membrelor.
Demonstrarea filmului "Microcirculaţia şi circulaţia colaterală a
sângelui".
Total

B. Lucrări practice:

2 ore

1 oră
17 ore

Semestrul III

Săptămâni
Tema
I.
1. Sistemul nervos vegetativ – generalităţi. Sistemul nervos simpatic şi
parasimpatic – porţiuni centrale şi periferice.
Particularităţi structurale şi funcţionale ale SNV. Arcul reflex al
SNV.
2. Noţiuni generale despre analizatori, componentele lor. Clasificarea şi
rolul funcţional al organelor de simţ. Analizatorul vizual –
generalităţi. Organul văzului, componente. Globul ocular – structură,
topografie.
II.
3. Organele auxiliare ale ochiului, structura şi topografia lor. Calea
conductoare a analizatorului vizual. Nervii cranieni II, III, IV şi VI.
Explorarea pe viu.
4. Organul vestibulocohlear. Urechea externă şi medie, structură,
topografie. Pavilionul urechii şi conductul auditiv extern. Membrana
timpanică. Urechea medie – componente, rol funcţional.
III.
5. Urechea internă – localizare, structură. Perechea VIII – de nervi
cranieni. Calea conductoare a analizatorilor vestibular şi cohlear,
explorarea pe viu.
6. Nervul trigemen – generalităţi. Ramurile I şi II ale nervului
trigemen – distribuire, zone de inervaţie, conexiuni.
IV.
7. Ramura III a nervului trigemen – distribuire, zone de inervaţie,
conexiuni. Calea conductoare a nervului trigemen.
8. Perechea a VII de nervi cranieni – componenţă fibrilară, ramuri, zone
de inervaţie, conexiuni. Calea conductoare a nervului facial, explorarea
lui pe viu. Mimica şi semnificaţiile ei.
V.
9. Perechea X – de nervi cranieni – segmente, ramuri, zone de
inervaţie, conexiuni. Calea conductoare a nervului vag.
10. Perechea a IX – de nervi cranieni –ramuri, zone de inervaţie,
conexiuni. Calea conductoare a nervului glosofaringian. Analizatorii
olfactiv şi gustativ – căi conductoare, explorarea pe viu.
VI.
11. Perechile XI şi XII de nervi cranieni – ramuri, zone de inervaţie,
conexiunii. Inervaţia limbii.
12. Nervii cervicali – ramurile posterioare şi anterioare. Plexul cervical –
formare, ramuri, zone de inervaţie, conexiuni.
Inervaţia pielii capului şi gâtului. Explorarea pe viu a nervilor
plexului cervical.
VII.
13. Artera carotidă comună. Artera carotidă externă – topografie, ramuri,
zone de vascularizare. Zona reflexogenă sinocarotidiană. Explorarea

Ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

2 ore
2 ore

2 ore
2 ore

2 ore
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VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

pe viu a arterelor carotidă comună, carotidă externă şi a ramurilor ei.
14. Artera carotidă internă – topografie, porţiuni, ramuri, zone de irigare,
explorarea pe viu.
15. Artera subclaviculară şi ramurile ei – topografie, ramuri, zone de
irigare, explorarea pe viu. Segmentul cervical al lanţului simpatic
– ganglioni, ramuri, conexiuni.
Anastomoze intra- şi intersistemice a
arterei subclaviculare, importanţa lor funcţională şi aplicativă.
16. Noţiuni generale despre vene – structură, tipuri, legităţi de formare.
Noţiuni generale despre sistemul limfatic – vase limfatice şi
ganglioni limfatici. Proiecţia şi explorarea pe viu a venelor şi
nodulilor limfatici ai capului şi gâtului. Venele şi limfaticele capului
şi gâtului – topografie, explorarea pe viu. Pachetul vasculonervos al
gâtului.
17. Totalizare. Evaluarea cunoştinţelor obţinute de studenţi la lucrările
practice 1 – 16 şi la orele de curs.
18. Inima şi pericardul – structură, topografie, explorarea pe viu.
19. Vasele sanguine, limfaticele şi nervii cordului, plexurile cardiace.
Arterele coronare dreaptă şi stângă – origine, traiect, ramuri,
teritorii de irigare, anastomoze. Venele inimii – afluenţi, traiect,
vărsare. Vase şi ganglioni limfatici ai cordului. Explorarea pe
viu a arterelor coronare.
20. Noţiuni generale despre mediastin (definiţie, compartimente,
componente, clasificări). Vasele sanguine, limfatice şi nervii
mediastinului anterior (BNA) – topografie, explorarea pe viu. Aorta –
origine, traiect, segmente, topografie. Trunchiul pulmonar şi arterele
pulmonare – origine, topografie, ramuri. Venele pulmonare. Revistă
de ansamblu a sistemului venei cave superioare. Vasele toracice
interne şi nervul frenic. Limfaticele mediastinului anterior.
21. Vasele sanguine, limfaticele şi nervii mediastinului posterior
(BNA) – topografie. Vascularizaţia, inervaţia şi drenarea limfatică a
organelor cavităţii toracice. Plexurile vegetative din cavitatea toracică.
22. Plexul brahial – formare, topografie. Ramurile scurte ale plexului
brahial – traiect şi zone de inervaţie. Nervii spinali toracici şi ramurile
lor.
23. Ramurile lungi ale plexului brahial – topografie, zone de inervaţie,
explorarea pe viu. Inervaţia articulaţiilor, muşchilor şi a pielii
membrului superior. Explorarea pe viu a ramurilor lungi ale plexului
brahial.
24. Vasele sanguine şi limfaticele membrului superior – topografie,
explorarea pe viu.
25. Totalizare. Evaluarea cunoştinţelor obţinute de studenţi la lucrările
practice 18 – 24 şi la orele de curs.
Aorta abdominală – topografie, ramuri distribuire, explorare pe viu.
Vascularizaţia viscerelor abdominale. Anastomozele ramurilor
parietale şi viscerale, rol funcţional şi importanţa aplicativă.
26. Vasele sangvine ale pelvisului vascularizaţia viscerelor pelviene şi a
măduvei spinării. Artera iliacă comună, artera iliacă externă şi internă

2 ore
2 ore

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore
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XIV.

XV.

XVI.

XVII.

– origine, traiect, topografie, ramuri, distribuire, teritorii de irigare,
anastomoze. Vena iliacă comună, iliacă internă şi externă.
27. Venele cavităţii abdominale, afluenţii lor. Anastomozele portocave şi
cavocave. Sistemul venei cave inferioare. Afluenţii parietali şi
viscerali ai venei cave inferioare. Sistemul venei porte. Afluenţii
venei porte, zone de drenare a sângelui, anastomoze. Anastomozele
cavocave şi portocave – rol funcţional şi importanţa aplicativă.
28. Limfaticele cavităţii abdominale şi ale pelvisului. Revistă de
ansamblu a limfaticelor din cavităţile abdominale şi ale pelvisului.
Limfatice parietale şi viscerale ale abdomenului şi bazinului.
29. Segmentele lombar şi sacral ale lanţului simpatic. Plexurile vegetative
din cavitatea abdominală şi pelvină. Inervaţia viscerelor
abdominale şi pelvine.
30. Vasele sanguine şi limfaticele membrului inferior. Vascularizaţia
articulaţiilor şi muşchilor membrului inferior. Anomalii şi variante ale
vaselor sangvine ale membrului inferior. Proiecţia şi explorarea pe viu
a arterelor, venelor şi limfaticelor membrului inferior.
31. Plexul lombar – formare, ramuri, teritorii de inervaţie. Inervaţia
pereţilor abdomenului.
32. Plexurile sacral şi coccigian – formare, ramuri, teritorii de inervaţie,
explorare pe viu. Inervaţia articulaţiilor, muşchilor şi pielii
membrului inferior. Inervaţia perineului şi a organelor genitale
externe.
33. Pielea şi anexele ei. Inervaţia pielii şi zonele de durere referită
(Zaharin – Head). Pielea – rol funcţional, structură, vascularizare.
Glandele pielii, părul, unghiile. Glanda mamară – structură,
vascularizaţie, inervaţie, limfatice, anomalii de dezvoltare, explorarea
pe viu.
34. Evaluarea cunoştinţelor obţinute de studenţi la lucrările practice 25
– 33 şi la orele de curs.
Total

2ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

2 ore
68 ore

V. Bibliografia recomandată:
Surse de bază:
1. Ştefaneţ M. Anatomia omului. V. I. Chişinău: CE-P Medicina, 2007, 372 pag.
2. Stefanet M. Anatomia Omului. Vol. II, ed. 2 (revăzută și completată). Chişinău: CE-P
Medicina, 2013, 432 p.
3. Stefanet M. Anatomia Omului. Vol. III, ed. 2 (revăzută și completată). Chişinău:
Tipografia Sirius SRL, 2013, 428 p.
4. Sapin M. R. Anatomia omului. Vol. I. V. II. Chişinău, 1990.
5. Papilian V. Anatomia omului. Vol. I. V. II. Bucureşti, 1998.
6. Сапин М. Р., Билич Г. Л. Анатомия человека. том. I и II. М., 2001.
7. Sinelnicov R.D., Sinelnicov Ia. R. Атлас анатомии человека I, II, III и IV (oricare ed.).
8. Catereniuc I., Lupaşcu T., Babuci A. et al. Culegere de scheme la anatomia omului /
Сборник схем по анатомии человека / Collection of schemes for human anatomy. Ed. a IIIa (revăzută şi completată). Chişinău, 2012, 248 p.
9. Materialele prelegerilor (conspect).
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10. Lupaşcu T., Catereniuc I., Globa L. et al. Lucrări practice la Anatomia Omului/
Notebook for Practical work at Human Anatomy / Практические занятия по анатомии
человека (Ghid pentru autoinstruire. Vol. I, II, III. Chişinău, 2013, 2014.
Surse suplimentare:
1. Andronescu A. Anatomia copilului. Bucureşti, 1966.
2. Diaconescu N., Rottenberg N., Niculescu V. Noţiuni de anatomie practică. Timişoara,
1979.
3. Drake R.L., Vogl W. et al. Gray,s Anatomy for Students. Philadelphia. Toronto, 2005.
4. Gray,s Anatomy, 39-th ed. Edinburgh... Toronto, 2005.
5. Ifrim M., Andrieş V., Bratu D. Anatomia omului. Chişinău, 2004.
6. Kahle W., Leonhardt H. et al. Anatomie, apparel locomotor. Vol. I, II, III. Paris, 1982.
7. Lupaşcu T. Noţiuni de anatomie pe viu pentru lucrările de laborator la anatomia
aparatului locomotor (manuscris).
8. Ştefaneţ M., Ştefaneţ I., Catereniuc I. Anatomia preventivă. Vol. I. Chişinău, 2000.
9. Ştefaneţ M., Ştefaneţ I. Anatomie preventivă. Chişinău, 2005.
10.
Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. Н. Анатомия человека. М., 1985.

VI. Metode de predare şi învăţare utilizate
Disciplina Anatomia Omului se predă după metodologia clasică: cu prelegeri şi lucrări
practice. La prelegeri se citeşte cursul teoretic de către titularii de curs. La lucrările practice,
împreună cu profesorul de grupă, studenţii vor studia preparatele anatomice pregătite
preliminar, vor utiliza planşe, mulaje, tabele, vor complecta caietele de lucrări practice, vor
efectua desinestătător preparate la temă, care ulterior le vor demonstra colegilor.

VII. Sugestii pentru activitate individuală
Ascultarea pasivă a cursurilor este una din cele mai puţin eficiente metode de
însuşire, chiar şi în cazul structurării şi ilustrării foarte moderne ale acestora. Din aceste
considerente pentru a însuşi ceva este nevoie de cât mai multe modalităţi de procesare a
materialului studiat. Îndeplinirea practică a unui lucru este mult mai eficientă, decât citirea
despre cum trebuie să-l efectuezi, dar şi mai eficient este să înveţi pe altcineva să facă acest
lucru. Doritorii de a avea succes la însuşirea disciplinei Anatomia omului urmează să lucreze
insistent şi activ cu materialul demonstrativ. Privitor la metodologie de însuşire catedra va
propune câteva sfaturi demne de urmat:
1. La început este necesar să faceţi cunoştinţa cu tema şi subiectele la care trebuie să daţi răspuns
folosindu-vă de caietele de lucrări practice.
2. Citiţi atent materialul din manual, faceţi notiţe. Încercaţi să formulaţi singuri momentele cheie.
Studiaţi schemele şi imaginile din manual şi caiet. Aplicaţi cunoştinţele obţinute pentru
demonstrarea pe preparatele anatomice. Răspundeţi la întrebările şi testele formulate în
caietele de lucrări practice. Raportaţi informaţia obţinută la omul viu.
3. Veniţi la cursuri şi lucrările practice nu doar pentru a face prezenţa! Procedând astfel, puţin
probabil că veţi face faţă cerinţelor. La prelegeri conspectaţi atent, treceţi informaţia prin sine,
mereu întrebându-vă dacă înţelegeţi despre ce este vorba, dacă corespunde materialul predat
cu cel studiat de Dumneavoastră anterior, apreciindu-vă nivelul de cunoaştere.
4. Țineţi minte! profesorii sunt bucuroşi când studenţii pun întrebări la tema. Implicaţivă în
conversaţii, puneţi întrebări profesorului, colegilor, sie însuşi. Aceasta înseamnă că încercaţi
să înţelegeţi şi sa prelucraţi materialul predat.
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5. Pentru un studiu mai productiv organizaţivă în grupuri a câte 2-3 studenţi pentru a vă întâlni
regulat la discuţii asupra materialului de la cursuri, lucrările practice, pentru pregătirea de
totalizării şi examene.
De regulă, în grupuri mici de lucru se obţine o înţelegere mult mai amplă, mai clară şi stabilă
decât lucrând individual. În plus abilitatea de a explica colegilor materialul însuşit vă dezvoltă
memoria şi vorbirea lucruri folositoare pentru viitor.
6. Disciplina Anatomia omului înaintează în faţa D-stră cerinţe înalte. Este necesar de menţionat
că ea conţine circa 5000 de termeni, majoritatea noi, care necesită a fi memorizaţi. Aceste
cerinţe implică o utilizare raţională a timpului, prin urmare veţi fi nevoiţi să gestionaţi raţional
timpul şi să găsiţi balanţa utilă dintre efortul depus pentru obţinerea cunoştinţelor şi alte
responsabilităţi faţă de viaţa socială şi cea personală. Cunoaşterea aprofundată a disciplinei
necesită ca fiecare oră de lucru în contact direct cu profesorul sa fie suplimentată cu 1-2 ore
de studiu individual al studentului. Astfel fiind spus, pentru însuşirea suficientă a disciplinei
Anatomia omului urmează să lucraţi individual circa 8-10 ore săptămânal.

VIII. Metode de evaluare
La disciplina Anatomia omului pe parcursul a 3 semestre de studiu sunt 9 totalizări
(evaluare formativa) după cum urmează:
În semestrul I:
Totalizarea Nr. 1 – Osteologia.
Totalizarea Nr. 2 – Artrosindesmologia.
Totalizarea Nr. 3 – Miologia.
În semestrul II:
Totalizarea Nr. 1 – Organele sistemului digestiv.
Totalizarea Nr. 2 - Organele sistemului respirator şi ale sistemului uropoietic şi reproductiv.
Totalizarea Nr. 3 – Sistemul nervos central, glandele endocrine şi organele sistemului
imunitar.
În semestrul III:
Totalizarea Nr. 1 – Sistemul nervos vegetativ. Organele senzoriale. Vascularizaţia,
limfaticele, inervaţia organelor regiunii capului şi gâtului.
Totalizarea Nr. 2 – Vascularizaţia, limfaticele şi inervaţia organelor regiunii toracelui şi
membrului superior.
Totalizarea Nr. 3 – Vascularizaţia, limfaticele şi inervaţia organelor regiunilor abdomenului,
bazinului şi membrului inferior.
Aşa dar, evaluarea formativă constă din 9 totalizări divizate a câte 3 în fiecare
semestru. Fiecare probă se notează separat cu note de la 0 până la 10 şi poate fi susţinută de
două ori. Media pe semestru se formează din suma punctelor acumulate la totalizările
semestriale divizate la 3.
Proba de totalizare include evaluarea cunoştinţelor acumulate la lucrările practice şi
cursul teoretic pe un anumit capitol de studii şi include demonstrarea şi adnotarea preparatelor
anatomice naturale, descrierea şi adnotarea diferitor scheme şi desene din caietele de lucrări
practice.
La examenul de promovare la Anatomia omului (semestrial şi anual) sunt admişi doar
studenţii care au obţinut nota semestriala 5,0 şi mai mult şi au recuperat toate absenţele la
lucrările practice. Studenţii care au absenţe la prelegeri vor fi taxaţi cu întrebări suplimentare
discutate la orele de curs.
Tradiţional examenul (evaluare sumativă) la Anatomia Omului este constituit din
proba practică şi proba orală.
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Etapa I (proba practica) reprezintă controlul deprinderilor practice şi constă în
demonstrarea de către respondenţi a formaţiunilor anatomice studiate în cadrul lucrărilor
practice. Controlul deprinderilor se efectuează cu bilete ce conţin 10 întrebări. Trei din cele 10
întrebări sunt evidenţiate şi fac parte din lista celor mai importante structuri, fără cunoaşterea
cărora studentul nu poate fi admis la etapa a II a examenului – controlul cunoştinţelor
teoretice. Demonstrarea sau descrierea de către respondenţi a pieselor anatomice începe
imediat după ce acesta a tras biletul, fără a i se acorda timp pentru pregătire. Pentru reflectarea
răspunsurilor la întrebările de control examinatorul primeşte o fişa specială în care se fixează
numărul de puncte obţinut la fiecare răspuns precum şi numărul total de puncte.
Etapa a II (proba orală) constituie controlul cunoştinţelor teoretice şi se efectuează oral
în prezenţa a doi examinatori. Biletele pentru examenul oral conţin 3 subiecte din capitole
diferite studiate pe parcursul semestrului la cursuri şi lucrările practice. Evaluarea
cunoştinţelor teoretice se efectuează în conformitate cu numărul total de puncte acumulate la
cele 3 subiecte notate cu note de la 0 la 10.
Subiectele pentru examene (pentru etapa I şi a II-a) sunt aprobate la şedinţa catedrei,
sunt editate în caietele de lucrări practice şi sunt aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul
semestrului.
Nota generală se definitivează reieşind din următoarele trei componente: nota medie
semestrială cu coeficientul 0,5), proba practica (etapa I) – coeficientul 0,2 şi proba orală
(etapa II) cu coeficientul 0,3. Evaluarea cunoştinţelor se apreciază cu note de la 10 la 1,0 (fără
zecimale începând cu anul universitar 2010-2011) după cum urmează:
Modalitatea de rotunjire a notelor
Suma ponderată a notelor de la evaluările
curente şi examinarea finală

Nota finală

5
5,1-5,5
5,6-6,0
6,1-6,5
6,6-7,0
7,1-7,5
7,6-8,0
8,1-8,5
8,6-9,0
9,1-9,5
9,6-10

5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi
se echivalează cu calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale
examenului nepromovat.

IX. Limba de predare Română, Rusă, Engleză.

