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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Delia Hînganu 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Obiectivul general: cunoașterea structurilor corpului uman, a organizării acestora în sisteme 

și a raporturilor dintre ele. 

Obiective specifice: 

 noţiuni elementare privind funcţia structurilor corpului uman, 

 corelații anatomo-funcționale privind structurile corpului uman  

 explorarea anatomică a structurilor corpului uman, anatomia aplicată și corelații clinice 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Obiectul de studiu, istoricul şi importanţa microbiologiei. 

Introducere în studiul anatomiei. Terminologie. Metode de explorare anatomică. Anatomia de 

suprafață a corpului uman, repere și planuri de referință. Elemente de anatomie macroscopică 

osteoarticulară, musculofascială şi vasculonervoasă.  

Principii de organizare a corpului uman. Sistemul locomotor –generalităţi despre oase şi 

articulaţii. Generalităţi despre muşchi şi structurile conjunctive organizate conexe 

Sistemul respirator. Organizarea funcţională a căilor respiratorii superioare, a arborelui 

bronhopulmonar. 

Sistemul cardiovascular. Organizarea funcţională a cordului. Sistemele vasculare ale marii şi 

micii circulaţii. 

Sistemul digestiv (I). Organizarea funcţională a tubului digestiv supra- şi subdiafragmatic 

Sistemul digestiv (II). Glandele anexe ale tubului digestiv. 

Sistemul urinar. Organizarea funcţională a rinichiului şi a căilor urinare 

Sistemul de reproducere. Organizarea funcţională a gonadelor şi a căilor genitale la bărbat. 

Organizarea funcţională a gonadelor şi a căilor genitale la femeie. 

Sistemul endocrin. Substratul morfologic al funcţiei endocrine. Organizarea funcţională a 

principalelor glande endocrine 

Sistemul nervos. Principii de organizare funcţională al sistemului nervos central. Sistemul 

nervos. Principii de organizare funcţională al sistemului nervos periferic. 

Principii de organizare funcţională al organelor de simţ. 

Organizarea morfo-funcțională a sistemului limfopoietic. Splina. 

 

Lucrări practice 

Planuri de orientere. Terminologie anatomică.Sistemul locomotor (I) – oase şi articulaţii 



Sistemul locomotor (II). Muşchii. Anatomia aplicată a sistemului locomotor. Anatomia aplicata 

a sistemului locomotor. 

Sistemul respirator. Cavitatea nazală. Laringele. Traheea. Bronhiile. Plămânul. Anatomia 

aplicata a sistemului respirator 

Sistemul cardiovascular. Inima. Vascularizaţia capului, gatului şi a membrelor. Anatomia 

aplicata a cordului. Sistemul cardiovascular. Vascularizaţia trunchiului. Anatomia aplicata a 

vaselor mari. 

Sistemul digestiv (I). Cavitatea bucală. Glandele salivare. Faringele. Esofagul. Stomacul. 

Anatomia aplicata atubului digestiv 

Sistemul digestiv (II). Intestinul subţire. Intestinul gros. Anatomia aplicata a tubului digestiv 

Sistemul digestiv (III). Ficatul. Pancreasul. Anatomia aplicata. 

Sistemul urinar. Rinichiul. Ureterul. Vezica urinară. Uretra. Anatomia aplicata a sistemului 

urinar. 

Sistemul de reproducere. Testiculul. Căile spermatice. Penisul. Glande anexe aparatului genital 

masculin. Anatomia aplicata a sistemului de reproducere masculin. 

Sistemul de reproducere.  Ovarul.Trompele uterine Uterul. Vaginul. Vulva.Anatomia aplicata a 

sistemului de reproducere feminin. 

Sistemul nervos şi endocrin. Inervaţia trunchiului şi a membrelor. Anatomia aplicata a nervilor 

rahidieni. Sistemul nervos şi endocrin. Maduva spinarii. Conformaţia exterioară a encefalului. 

Nervii cranieni. Anatomia aplicata a nervilor cranieni 

Sistemul nervos şi endocrin.  Organe de simţ. Glande endocrine. Anatomia aplicata a organelor 

de simt si glandelor endocrine. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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