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Nr. credite transferabile: 5+4 
 
Statutul disciplinei: 
Disciplină fundamentală (obligatorie) 
 
Titular disciplină: 
Conf. univ. dr. RADU-RUSU Răzvan Mihail 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

Prin parcurgerea cursului, studenții vor cunoaște și aplica noțiunile generale de anatomie, 
histologie și embriologie în parcurgerea altor discipline de profil și în activitățile specifice 
fermelor zootehnice. 

În urma parcurgerii lucrărilor practice, studenții: 
- vor dobândi și utiliza corect terminologia anatomică, histologică și zootehnică, privind 

alcătuirea și funcționarea organismului animal;  
- vor recunoaște aspecte ale dezvoltării normale la animalele de fermă și vor semnala 

fenomene patologice, pe baza cunoștințelor de anatomie descriptivă; 
- vor utiliza instrumentarul optic din dotarea unui laborator histologic sau laborator de fermă 

(stereomicroscop, microscop fotonic) în relație cu diferitele necesități ale activității 
zootehnice; 

- vor efectua, pe baza cunoștințelor anatomice, examenul analitic al exteriorului la speciile de 
animale de fermă; 

- vor aplica noțiunile de anatomie animală pe fluxul tehnologic de abatorizare și clasificare a 
carcaselor. 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Semestrul I 

1. Introducere, scurt istoric al disciplinei. Relevanța și utilitatea cunoașterii anatomiei, 
histologiei și embriologiei. Nomenclatură anatomică. Niveluri de organizare ale 
organismului animal. 

2. Aparatul locomotor. Osteologie, partea I: Forma, structura, creșterea oaselor, accidente de 
suprafață 

3. Aparatul locomotor. Osteologie, partea II: scheletul membrului toracic și a membrului 
pelvin 

4. Aparatul locomotor. Osteologie, partea III: scheletul capului 
5. Aparatul locomotor. Osteologie, partea IV: coloana vertebrală, coastele și sternul 
6. Aparatul locomotor. Miologie, partea I: generalități, mușchiul pielos, mușchii capului 
7. Aparatul locomotor. Miologie, partea II: mușchii gâtului, trunchiului și ai pereților 

abdominali 
8. Aparatul locomotor. Miologie, partea III: mușchii membrului toracic 
9. Aparatul locomotor. Miologie, partea IV: mușchii membrului pelvin 
10. Aparatul locomotor. Artrologie 
11. Noțiuni de reproducere celulară. Histologie generală: țesuturile epiteliale. 
12. Histologie generală: țesutul muscular și țesutul nervos 
13. Histologie generală: țesutul conjunctiv, sanguin și limfatic 
14. Embriologie generală la mamifere și păsări 



Semestrul II 
1. Aparatul digestiv în serie animală: structură, morfologie, ultrastructură 
2. Sistemul respirator în serie animală: structură, morfologie, ultrastructură 
3. Sistemele circulator și limfatic în serie animală: structură, morfologie, ultrastructură 
4. Aparatul uro-genital în serie animală: structură, morfologie, ultrastructură 
5. Sistemul nervos în serie animală: structură, morfologie, ultrastructură. Analizatori 
6. Sistemul endocrin în serie animală structură, morfologie, ultrastructură. 

 
Lucrări practice 

Semestrul I 
1. Prezentarea normelor de protecția muncii și siguranță în utilizarea laboratorului de 

specialitate. Nomenclatură anatomică. Niveluri de organizare ale organismului animal. 
Planuri de secțiune. 

2. Osteologie: tipuri de oase, accidente de suprafață, topografia scheletului animal 
3. Osteologie: scheletul  membrului toracal 
4. Osteologie: scheletul  membrului pelvin 
5. Osteologie: scheletul capului, colona vertebrală, coastele și sternul 
6. Testare pe parcurs I (osteologie). Miologie: mușchiul pielos, mușchii capului 
7. Miologie: mușchii gâtului, trunchiului și ai pereților abdominali 
8. Miologie: mușchii membrului toracic 
9. Miologie: mușchii membrului pelvin 
10. Testare pe parcurs II (miologie). Artrologie 
11. Microscopie – tehnica microscopică și țesuturile epiteliale 
12. Microscopie - țesutul muscular și țesutul nervos 
13. Microscopie - țesutul sanguin, limfatic și conjunctiv 
14. Reproducerea celulară, fecundația și dezvoltarea embrionară 

Semestrul II
1. Aparatul digestiv prediafragmatic – structură și morfologie 
2. Ultrastructura aparatului digestiv prediafragmatic 
3. Aparatul digestiv postdiafragmatic – structură și morfologie 
4. Ultrastructura aparatului digestiv postdiafragmatic. 
5. Aparatul respirator – structură și morfologie, ultrastructură (verificare pe parcurs I – ap. 

digestiv) 
6. Aparatul circulator și limfatic – structură și morfologie 
7. Ultrastructura aparatului circulator și limfatic 
8. Aparatul urinar-structură, morfologie și ultrastructură 
9. Aparatul genital mascul- structură, morfologie și ultrastructură 
10. Aparatul genital femel- structură, morfologie și ultrastructură 
11. Sistemul nervos - structură și morfologie 
12. Sistemul nervos – ultrastructură 
13. Analizatorii-structură, morfologie și ultrastructură 
14. Sistemul endocrin-structură, morfologie și ultrastructură  
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen 

Examen oral 70% 
Test grilă (după parcurgerea a cel puțin 
60% din lucrările practice) și probă 
practică în laborator (la încheierea 
semestrului) 

30% 

 
Persoana de contact 
Conf. univ. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU 
Facultatea de Ingineria resurselor animale și alimentare - USV din Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700490, România 
telefon: +40 232 407454 
E-mail: radurazvan@uaiasi.ro evaluare Procent din nota finală 
 
 
 


