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Facultatea Medicină veterinară 
Departament Preclinici (I) 
Poziția în statul de 
funcții 

I/B/2 

Funcție Conferențiar 
Disciplinele din planul 
de învățământ 

Anatomie Comparată 2 
Anatomie Comparată 3 
Anatomie Comparată 4 

Domeniul știin țific Medicină veterinară 
Descriere post Postul de Conferențiar , poziţia I/B/2, are în componenţă 

următoarele discipline: 
• Anatomie Comparată 2  un un numar de 2 ore curs/ 
săptămână și 0 ore de lucrări practice/ săptămână de lucrări practice 
(Total 13 grupe de curs) 

• Anatomie Comparată 3  un un numar de 0 ore curs/ 
săptămână și 6 ore de lucrări practice/ săptămână de lucrări practice 
(Total 2 grupe) 
• Anatomie Comparată 4 cu un numar de 2 ore curs/ 
săptămână și 3 ore/ săptămână de lucrări practice (Total 13 grupe 
curs / 1 grupă lucrări practice) 

Atribu țiile/ activitățile 
aferente 

� Pregătirea şi efectuarea orelor de curs și lucrări practice și 
activitate practică  pentru disciplinele cuprinse în norma didactică, 
respectiv disciplinele: Anatomie 2, Anatomie 3 și Anatomie 4. 
� Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice; 

� Pregătirea activităţii didactice ; 
� Verificări, teste, examene și verificari pe parcurs ; 

� Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din 
normă; 
� Asistenţă la examene; 

� Îndrumare lucrari de licenţă; 
� Elaborare materiale didactice; 

� Activitate de cercetare ştiinţifică; 
� Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 

� Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar ; 

� Participare la manifestări ştiinţifice; 
� Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de 
consultanţă şi de cercetare ale colectivului; 

� Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic; 

� Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a 
studenţilor. 



Tematica probelor de 
concurs 

Tematica 
Anatomie Comparată 2: 
� Splanhnologia. Generalități. Cavitatea abdominală și pelvină. 

Peritoneul. 

� Aparatul digestiv. Generalități. Cavitatea orală. 
� Glandele salivare. Limba. 

� Dinții. Structura anatomică, dentiția și formula dentară. Dinții 
la mamiferele domestice. Caractere diferențiale.  

� Faringele și esofagul la mamiferele domestice.  

� Stomacul la mamiferele domestice. Stomacul monocavitar. 
Stomacul multicompartimentat. 

� Intestinul subțire. Duoden, jejun și ileon. 
� Intestinul gros. Cecul, colonul,4e rectul și anusul. Intestinul gros. 

Caractere diferențiale. 
� Glandele anexe ale intestinului. Ficatul. Pancreasul. Caractere 

diferențiale. 

� Aparatul respirator . Generalități. Cavitatea nazală. Sinusurile 
paranazale. Laringele și traheea la mamifere. 

� Cavitatea toracică. Mediastinul la mamifere. Arborele bronșic. 
Pulmonii la mamifere. 

� Aparatul urogenital . Generalități. Rinichii. Căile urinare. 

� Aparatul genital mascul. Gonadele masculine. Căile 
genitale. Glandele genitale accesorii. Penisul. Caractere 
diferențiale. 

� Aparatul genital femel. Gonadele feminine. Căile genitale. 
Organele genitale la femelele mamiferelor domestice. Caractere 
diferențiale. Glanda mamară. 

� Splanchnologia păsărilor . Cavitățile corporale. Aparatul digestiv. 
Aparatul respirator. Aparatul urogenital. 
 

Anatomie Comparată 3: 
Sistemul cardiovascular: Cordul: generalități, pericardul, 
configurația externă a cordului. Aspecte comparative ale cordului.. 
Configurația internă. Structura anatomică. Vacularizația cordului. 

� Arterele: generalități. Aorta ascendentă. Trunchiul arterial 
pulmonar. 

� Aorta descendentă. Trunchiul arterial brachiocefalic. Artera 
subclavie. 

� Arterele gâtului și capului - arterele: artera carotidă comună, 
artera carotidă externă, artera carotidă internă, artera 
occipitală. Particularitati ale arterei carotide comune. 

� Arterele membrului toracic: axilară, brahială, mediană, 
palmară, digitală palmară. Particularități ale arterelor 
membrelor toracice. 

� Artera aortă descendentă. Aorta toracică, arterele 
intercostale dorsale, artera frenică cranială, trunchiul arterial 
bronhoesofagian.  



� Aorta abdominală. Trunchiul arterial celiac, trunchiul 
arterial mezenteric cranial, arterele renale, arterele 
gonadelor, trunchiul arterial mezenteric caudal. 

� Arterele pelvine: arterele membrelor pelvine, artera sacrală 
mediană, artera iliacă internă. 

� Sistemul venos: venele pulmonare, venele capului și 
gâtului, vene membrelor toracice, vena cavă craniană, vena 
azygos, venele pelvisului, venele membrelor pelvine, vena 
cavă caudală, vena portă. 

� Sistemul limfatic: generalități. Structurile limfoepiteliale. 
Sistematizarea și topografia ganglionilor limfatici. 
Particularitatile ganglionilor limfatici. 

Sistemul nervos: generalități. Ontogenia sistemului nervos. 
Componentele sistemului nervos central. 

� Măduva spinării. Nervii spinali. Clasificarea nervilor 
spinali. 

� Măduva spinării: generalități, configurație externă și 
structură anatomică. Puntea - generalități, configurație 
externă și structură anatomică. 

� Cerebelul - generalități, configurație externă și structură 
anatomică. Pedunculii cerebrali: generalități, configurație 
externă și structură anatomică. Tuberculii quadrigemeni: 
generalitati, configurație externă și structură anatomică. 

� Diencefalului: generalități, configurație externă și structură 
anatomică. Telencefalul: generalitati, configurație externă și 
structură anatomică. 

� Cavitățile intranevraxiale. Plexurile coroide. Lichidul 
cerebrospinal. Meningele. Plexurile nervoase. 

� Componentele vegetative ale sistemului nervos. 
� Nervii cranieni (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 

XII). 
 
 Anatomie Comparată 4: 

Sistemul endocrin:  
� Generalități. Glandele cu secreție internă. 

Organele de simț:  
� Generalități. Aparatul gustativ. Aparatul olfactiv. Aparatul 

vizual. Analizatorul stato-acustic. Pielea. Anexele pielii.  
 Anatomie topografică.  

� Anatomia topografică a capului. Anatomia topografică a 
gâtului. Anatomia topografică a toracelui. Anatomia 
topografică a abdomenului. Anatomia topografică a 
pelvisului. Regiunile membrului toracal și pelvin. Anatomia 
topografică a organelor situate în cavitatea toracică, 
abdominală și pelvină.  
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