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1. Termeni generali de orientare anatomică. Anatomia diartrozelor.  
2. Noţiuni generale de anatomie descriptivă a membrului superior. 
3. Noţiuni generale de anatomie descriptivă a membrului inferior. 
4. Anatomia descriptivă a conţinutului mediastinului – generalităţi. 
5. Plămânii: lobi, segmente, configuraţie externă, raporturi. Pleura: recesuri, raporturi. 
6. Cordul: configuraţie externă, caracterele generale ale camerelor cardiace. Vasele mari de 

la baza cordului. Sinusul transvers al pericardului. Recesurile pericardului seros. 
7. Anatomia viscerelor supradiafragmatice: conformaţie externă, pediculi vasculari, 

peritoneu. 
8. Anatomie duodenopancreatică.  
9. Anatomia vaselor mari ale abdomenului. Anatomia ramurilor viscerale ale aortei 

abdominale. 
10. Anatomia rinichiului şi căilor urinare 
11. Baza craniului. 
12. Oasele viscerocraniului. 
13. Elemente de anatomie şi anatomie imagistică a substratului osos la edentat 
14. Distribuţia periferică a nervului maxilar: sistematizarea traiectului şi ramurilor (directe şi 

transferate prin gg.pterigopalatin). Inervaţia sinusului maxilar. Inervaţia regiunii palatine. 

Inervaţie dentoparodontală la nivelul arcadei maxilare. Elemente de anatomie aplicată. 

15. Fosa infratemporală. Fosa pterigopalatină.  

16. Anatomia sinusului maxilar. Pereţii sinusali: relief exosinusal. Sistemul de drenaj 

principal. Orificiile accesorii sinusale. Planşeul sinusal. Septurile şi bazinele lui 

Underwood. Recesurile sinusului maxilar. Elemente de anatomie aplicată. 

17. Canalele osoase ale maxilarului şi palatului osos. Anatomia topografică a orificiilor 

canalare respective. Canalul infraorbital. Canalul lateroantral. Canalul vascular antral 

lateral. Canalul sinuos. Canalul nasopalatin. Canalele palatine, mare şi mici.  

18. Distribuţia periferică a nervului mandibular: sistematizarea traiectului şi ramurilor. 

Inervaţie dentoparodontală mandibulară. Inervaţia planşeului bucal. Inervaţia etajelor 

maxilar şi mandibular ale feţei. Elemente de anatomie aplicată. 

19. Canalele intraosoase constante şi facultative ale mandibulei. Canalul mandibular. Canalul 

mental. Canalul incisiv. Canale molare. Canale retromolare. Canalul milohioidian. 

Canalele linguale. Canalele bucale (vestibulare). Anatomia topografică și aplicată a 

orificiilor canalare respective. 

20. Anatomia cavităţii bucale: sistematizare. Vestibulul bucal. Regiunea retromolară. 

Obrazul. Buzele. Regiunea palatină (bolta palatină, vălul palatin). Istmul bucofaringian. 

21. Planşeul bucal. Glandele salivare mari de la nivelul planşeului bucal: glanda 

submandibulară, glanda sublinguală. Limba. 



22. Articulaţia temporomandibulară – descriere generală, alcătuire. Componentele osoase 

ale articulaţiei temporomandibulare. Discul articulaţiei temporomandibulare. Spaţiile 

articulare superior şi inferior.  

23. Capsula articulaţiei temporomandibulare. Ligamentele intrinseci ale articulaţiei 

temporomandibulare. Ligamentele extrinseci ale articulaţiei temporomandibulare. 

Anatomia ligamentului sfenomandibular. Ligamentul discomalear (discomaleolar) al lui 

Pinto. Membrana sinovială a articulaţiei temporomandibulare. 

24. Raporturile articulaţiei temporomandibulare. Inervaţia şi vascularizaţia articulaţiei 

temporomandibulare. Vascularizaţia condilului mandibular.  

25. Mușchii temporal și maseter: anatomia descriptivă și funcţională.  

26. Mușchii pterigoidieni: anatomia descriptivă și funcţională.  

27. Fosa retromandibulară. Glanda parotidă. Spaţiul retrostilian. Centrii vegetativi ai 

teritoriului buco-maxilo-facial (aferenţa şi eferenţa funcţională): ganglionul cervical 

superior, ganglionul pterigopalatin, ganglionul otic, ganglionul submandibular.  

28. Nervii facial, glosofaringian, vag, hipoglos. Plexul cervical.  

29. Mușchii gâtului. 

30. Sistemul arterial carotidian. 

31. Venele gâtului. 

32. Spaţii topografice profunde ale capului. Spaţiul bucotemporal. Spaţiul bucal. Spaţii potenţiale 

perimaxilare şi perimandibulare.   
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