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OBIECTIVE  

GENERALE 

 Să determine obiectul de studiu al disciplinei; să identifice condițiile apariției, evoluția 

anatomiei și fiziologiei umane; să identifice caracteristicile anatomiei și fiziologiei 

umane; să interpreteze mecanismele de reglare a sistemelor de organe; să explice 

esența proceselor biochimice; fiziologice; modalitățile de adaptare, de condițiile 

concrete de activitate; să determine natura relațiilor dintre organism și factorii mediului 

extern; să determine interdependența organismului uman de condițiile mediului 

ambiant; să identifice problemele integrității organismului; să identifice modalitățile de 

influiență a probelor sportive asupra stării funcționale a sistemelor de organe; să 

descrie diferite metode de cercetare utilizate în anatomie și fiziologie; să identifice 

emoțiile omenești și mecanismele lor fiziologice; să definească conceptele: de stres, 

antistres, eustres, stresul și sistemele fiziologice de protecție; 
 

CONŢINUTURI  

VIZATE 

Anatomia aparatului locomotor. Funcțiile scheletului. Scheletul coloanei vertebrale. 

Scheletul cutiei toracice. Scheletul membrelor superioare și inferioare. Scheletul 

capului. Generalități despre mușchi. Mușchii parțiali. Fiziologia sângelui. Sângele, 

funcția, proprietățile fizico-chimice. Hematiile. Plasma și elementele figurate. Funcția 

de protecție a sîngelui. Modificările compoziției sîngelui la un efort fizic . Coagularea 

sângelui. Transfuzia de sînge. Grupele sanguine. Factorul rezus. Anatomia și fiziologia 

sistemului cardio-vascular. Inima. Structura și proprietățile mușchiului cardiac 

(excitabilitatea, automatismul, conductibilitatea, contractibilitatea, tonicitatea). Ciclul 

cardiac, fazele activității cardiace. Electrocardiograma și analiza ei. Modificările 

patologice ECG. Reglarea nervoasă și umorală a inimii. Pulsul, presiunea arterială și 

valorile presiunii la om. Reglarea nervoasă și umorală a presiunii arteriale. Anatomia și 

Fiziologia aparatului digestiv. Structura și fiziologia difestiei. Digestia bucală, 

deglutiția și digestia gastrică. Digestia intestinală. Secreția pancreatică și reglarea ei. 

Absorbția digestivă și fenomenele chimice ale absorbției. Ficatul și funcțiile lui. Rolul 

factorilor alimentari pentru sportivii diferitelor probe sportive. Relația de 

intercondiționare reciprocă sportiv-aliment. Anatomia și fiziologia sistemului nervos. 

Neuronul. Măduva spinării. Encefalul, structura lui. Rolul cortexului motor, 

ganglionilor bazali și cerebelului în controlul activității musculare. Sistemul nervos a 

vieții vegetative. Debitul sanguin cerebral și lichidul cefalorahidian. Scoarța cerebrală, 

structura și funcțiile ei. Asimetria funcțională a emisferelor – o particularitate a 

creerului uman. Funcțiile intelectuale ale creerului. Somnul și veghea. Mecanismele 

neuro-chimice în somn și în veghe. Rolul creerului în reglarea comportamentului.  
 

TEMATICA 

SEMINARELOR/
LUCRĂRILOR  

DE  

LABORATOR 

Scheletul, funcțiile lui. Coloana vertebrală. Scheletul cutiei toracice. Scheletul 

membrelor inferioare și superioare. Scheletul capului. Generalități despre mușchi. 

Mușchii capului, gîtului, toracelui, abdomenului, spatelui, membrelor superioare și 

inferioare. Determinarea elementelor figurate ale sângelui cu ajutorul camerei de calcul 

Goreaev. Determinarea hemoglobinei sângelui după metoda Sali. Determinarea grupei 

sanguine (sistemul ABO) și factorul "rezus". Determinarea proprietăților fizico-

chimice ale sîngelui; electrocardiografia; măsurarea pulsului, tensiunea arterială. 

Spirometria. Metode de derminare a acuității vizuale și auditive, cîmpul vizual. 

Măsurarea forței musculare; evaluarea travaliului muscular cu ajutorul bicicletei 

ergonomice; contractilitatea musculară.  
METODELE  

ÎNVĂŢĂRII 
 Teste – grilă; întrebări deschise, referate, studiul de caz; prezentări POWER-POINT, 

prezentări vidio, sarcini pentru lucrul individual. 
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L. 2003. Batuev A., Practicum mare la fiziologia omului și animalelor. M., 2007. 

Cabanov A. Îndreptar la lecțiile de fiziologie. L., 2007. Corobcov A. Practicum la 

fizioligia normală. M., Școala superioară. 2003. Corobcov A. Fiziologia normală. M., 

Școala superioară, 2003. Crivoi A. Compendiu la fiziologia experimentală. Lucrare 

didactică, Chișinău, 2003, CE USM. Crivoi A. Vitaminologie, CEP USM, Chișinău, 

2005.  

 

EVALUARE 

Condiţii  70% - prezenţa la curs, 80% - prezenţa la seminar 

Criterii  Participarea activă la dezbaterile pe marginea tematicii de curs şi 

de laborator. Argumentarea rezultatelor obţinute în examenele 

medico-sportive.  

Forme  Verificarea orală a materiei predate; Rezolvarea problemelor ce 

ţin de materialul studiat; verificarea stării funcționale a diferitor 

organe și sisteme fiziologice ale organismului, care în 

complexitatea lor condiționează capacitatea de efort fizic, 

specifică pentru diferite probe sportive. 

Formula notei 

finale 

60 % evaluarea curentă, 40 % evaluarea finală 

 

 

 

 


