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F I Ş A  D I S C I P L I N E I 

Anatomia animalelor 
 

 I  Ciclul de studii: Licenţă X Master  Doctorat  
 

II Statutul disciplinei: Obligatorie X     
    

III 
Categoria disciplinei1: DF Tipul de evaluare (E/V/C) E Numărul de credite 9 
 
IV Structura disciplinei (nr.ore săptămânal) 

Anul de 
studiu/semestrul2 

Curs Seminar Laborator Proiect Studiu 
 individual    

Total ore pe 
an3 

II, 3/4 56  56  138 240 
 
V.Titularul disciplinei 

 Curs Laborator 
Numele şi prenumele Spătaru Constantin Spătaru C.   
Titlul ştiinţific Dr. în Med. Vet. Dr. în Med. Vet.   
Gradul didactic Conf. dr. Conf. dr.   
Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

NB NB   

Vârsta 55 55   
 

    VI. 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii):  

- Identificarea principiilor de distribuţie ale sistemelor vasculare şi nervoase raportate la 
particularităţile morfo-funcţionale ale aparatelor şi sistemelor, componente ale organismelor. 

- Cunoaşterea distribuţiei componentelor sistemului limfatic, elemente reprezentative pentru  
recunoaşterea stării de sănătate prin examenul clinic a animalelor și respectiv carcaselor provenite prin 
sacrificarea animalelor  în cadrul expertizei sanitar veterinare. 

- Pregătirea studenţilor ca viitori medici şi chirurgi prin implicarea directă a acestora la efectuarea  
disecţiilor pe cadavre de animale domestice, în cadrul laboratorului de anatomie,  urmărind  evidenţierea, 
recunoaşterea şi compararea structurilor morfologice ale organismelor luate în studiu. 

- Studiul structurilor morfologice pe regiuni corporale şi în planuri successive. 
- Identificarea şi descrierea pe specii a topografiei şi proiecţiei trunchiurilor vasculo-nervoase, 

fundurilor de sac articulare şi organelor, precizânde-se locurile de elecţie în cazul intervenţiilor 
chirurgicale sau pentru diverse examene medicale. 

- Fixarea locurilor de elecţie pentru anesteziile tronculare şi pentru puncţia unor organe în vederea 
recoltării  probelor de laborator. 
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VII. Competenţe profesionale specifice conferite de parcurgerea disciplinei (vizează competenţele 

asigurate în programul de studiu, din care face parte disciplina): 
  
1. Cunoştinţe teoretice - Cunoaştere şi înţelegere: Identificarea tuturor structurilor morfologice pe 
regiuni corporale în planuri succesive pentru a anticipa riscurile la care sunt supuse regiunile corporale  
în cazul accidentărilor sau intervențiilor medicale. Documentarea din literatura de specialitate privind 
omologarea structurilor morfologice la speciile noi luate în studiu. Efectuarea de cercetări științifice 
privind particularitățile morfofuncționale ca o adaptare la modul de viață.  
 
2. Deprinderi dobândite - Explicare şi interpretare: Cunoașterea și stabilirea stării de sănătate a 
animalelor privind conformația și constituția organismului ca întreg cât și a regiunilor corporale. 

3. Abilităţi dobândite - Instrumental-aplicative: Stabilirea patologiei medicale prin identificarea 
modificărilor survenite față de normal a organelor și regiunilor corporale. Prin analiza formelor 
structurilor morfologice se pot interpreta particularitățile morfofuncționale ale regiunilor corporale 
precum și stabilirea criteriilor morfologice specific fiecărei specii. 
4. Atitudinale: Anticiparea riscurilor în cazul afecțiunilor chirurgicale ocazionale sau în cazul 
intervențiilor medicale necesare remedierii unor afecțiuni sau în scop de diagnostic precum și 
descoperirea structurilor vasculare și nervoase ce reprezintă locuri de elecție pentru diverse intervenții 
medicale.  
 

 
 
VIII. Precondiţii de accesare a disciplinei (discipline care trebue studiate anterior): 
Biologie animală; Biologie celulară, histologie și embriologie; Fiziologie; Zoologie 
IX. Conţinutul disciplinei: 

 
a.  CURS 

Capitolul Conţinutul Nr. ore 

Semestrul 3 

1. 

 Sistemul circulator: Cordul conformaţie şi structură. Sistemul arterial:  
 - Conformaţie şi structură; origine, traiect, colaterale şi terminale; 
mecanisme hemodinamice;                
-  Arterele capului, gâtului, trunchiului şi membrelor;  
-  Sistemul venos: origine, traiect şi afluienţi;  
- Sistemul limfatic: nodurile limfatice; limfocentrele şi vasele 
limfatice. 

 

18 

2 

Sistemul nervos central.  
- Nervii cranieni; origine traiect şi distribuţie.  
-  Nervii spinali;origine, traiect şi distribuţie. 

 

10 

Total ore 28 
Semestrul 4 

3 
Delimitarea regiunilor corporale şi identificarea punctelor de reper pentru 
proiectia și abordarea organelor. 
 

4 
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4 

Prezentarea în planuri succesive a structurilor morfologice din cadrul 
regiunilor  trunchiului.  
Identificarea locurilor de abordare a structurilor vasculare şi nervoase 
pentru intervențiile medicale pe specii. 

20 

   
5 

Ariile de proiecţie ale organelor la nivelul pereților cavităților, 
cordoanelor vasculonervoase și nodurilor lomfatice 

          4 

Total ore 28 
  TOTAL GENERAL 56 

 
c. Laborator (Clinică) 
 
Aplicaţie 

 
Lucrare 

 
Nr. ore 

Semestrul 3 

Cordul. Conformaţie externă şi internă; diferenţe în seria animală.  
Sistemul circulator și nervos. Evidenţierea originii traiectului şi distribuţia 
vaselor sanguine și nervilor pe regiuni corporale. Arterele, venele și nervii: 
capului, gâtului, trunchiului şi membrelor. 
 

28 

Total ore 28 

Semestrul 4 

Regiunile capului. Regiunile gâtului, toracelui şi abdomenului. Regiunile 
membrului toracic. Regiunile membrului pelvin. Deosebirile morfologice şi 
topografice la canide, suine, rumegătoare, leporide şi păsări. Puncte de reper 
pentru abordarea formaţiunilor vasculare şi nervoase pe animalul viu. 
Proiecţia topografică a organelor. 

24 

Total ore 24 

Total ore pe an 48 
 
X.  Strategii şi metode didactice 

  
Modul de transmitere a informaţiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs Prezentare Power point și prelegeri 

Laborator  Descrierea morfologică a cordului și sistemului nervos central. 
 Disecții pe regiuni corporale pentru evidențierea vaselor sanguine și nervilor, 
urmîrindu-se traiectul și distribuția lor.  
Disecția stratigrafică pe regiuni corporale evidențiindu-se structurile 
morfologice din cadrul regiunii.   

 
 XI. Materiale şi echipamente necesare disciplinei: 
  

- Materiale de protectie: halate, bonete, mănuși de unică folosință 
- Instrumentar medical- bisturiu, foarfece, pensă anatomică, ferăstrău.  
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- Aparatură medicală: aspirator secreții, lupă, microscop 
- Substanțe: formol, alcool sanitar, substanțe decontrast  

 
  
XII. Evaluare 

Tipul de evaluare Forme de evaluare (scris, scris şi 
oral, oral, test, aplicaţie practică, 

altele) 

Procent din nota finală4 (%) 

Examen Scris 60 
Evaluare pe parcurs Scris si oral 20 
Laborator (Clinica) Recunoașterea structurilor anatomice 

pe piese disecate și efectuarea de 
disecții pe regiuni corporale 

20 

1Categoria poate fi: DF – disciplină fundamentală; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină 
complementară; DA – disciplină de aprofundare; DD – disciplină de domeniu; DCA – disciplină de 
cunoaştere avansată; DPC – disciplină de pregătire complementară.  
2Semestrul se va numerota de la 1 la 8 ( 6 pentru biologie şi 12 pentru Medicină veterinară). 
3 Numărul total de ore pe semestru = numărul de credite x 30 ore/credit. 
4 Nota finală trebuie să reflecte nivelul de cunoştinţe accumulate, la toate activităţile realizate  de disciplină, 
pe durata unui semestru. Se va alege dupa caz ; Notă : examen/colocviu + seminar/laborator = 100,0 %; 
Proiectul se va susţine separat – va fi si nota separat, iar aprecierea din timpul anului va fi de 20-30 %. 
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Bucureşti, 1985, Autori: Paştea E., Coţofan V., Chiţescu Şt., Miclea M., Cornilă N., Nicolescu 
V., Radu C., Popovici I., Palicica R. 

4. Anatomia topografică a animalelor domestice. Ed. BICALL, Bucureşti, 2003. Autori: 
Coţofan V., Predoi G. 

 
 
 

Data avizării în departament: 19.09.2015 
 

Data avizării în consiliul facultăţii: 3.10.2015 
 
 
 
 
Avizat                                                                                                            TITULAR DE DISCIPLINA 
Director Departament 
Conf. Dr. PAVEL Geta                                                                                   Conf. Dr. SPATARU Constantin 

 


