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OBIECTIVE  

GENERALE 

Familiarizarea studenţilor cu procesele şi mecanismele fiziologice  şi biochimice ce asigură 

activitatea musculară în timpul practicării exerciţiilor fizice şi în sportul de 

performanţă;Studierea funcţiilor organismului sportiv în diverse condiţii (antrenament, 

cantonament, competiţie sportivă), modul de reacţionare la eforturi de diferită intensitate şi 

durată;Acumularea volumului necesar de cunoştinţe în domeniul gimnasticii medicale şi 

masaj;Familiarizarea studenţilor cu  noţiunea de ortopedie, deficienţe de atitudine, platipodie, 

torticolism, scolioza. 

 

CONŢINUTURI  

VIZATE 

Medicina sportivă – clinica omului sănătos;Cultura fizică şi sportul ca metode de 

profilaxie a morbidităţii;Patologia specifică în sport, ficatul şi rinichiul de efort; 

Urgenţe medico-chirurgi. în sport, traumat. sport, prim-ajutor medical;Noţiune de cord sportiv. 

Diagnostic pozitiv şi diferenţiat;Metode clinice de apreciere a activităţii cardiace. Examen 

EKG;Alimentaţia specifică raţională la sportivi, medicaţia specifică sportivă;Politica mondială 

anti-doping. Sancţiuni în caz de rezultat doping pozitiv;Aspectul medical al practicării sportului 

la diverse vîrste;Barem de contraindicaţii pentru practicarea sportului;Educaţia pentru sănătatea 

corporală;Acţiunea terapeutică a masajului, clasificarea, indicaţii şi contraindicaţii;Procedeele 

de bază şi cele auxiliare ale masajului;Indicaţii şi contraindicaţii pentru gimnastica 

medicală;Gimnastica medicală şi masajul deficienţelor de atitudine;Gimnastica medicală şi 

masajul în traumatologie;Gimnastica medicală şi masajul în clinica bolilor interne;Gimnastica 

medicală şi masajul în grupele special-medicale în şcoală. 

 

TEMATICA 

SEMINARELOR/

LUCRĂRILOR  

DE  

LABORATOR 

Bazele explorării medicale a sportivului;Metoda complexă de examinare a 

sportivului;Principiile de repartizare în grupele medicale pentru practicarea culturii 

fizice;Reacţiile sistemului cardiovascular la efort fizic;Medicaţia susţinătoare (ergotropă) şi de 

refacere (trofotropă);Metodologia alimentaţiei raţionale în sport;Traumatologia sportivă. Prim-

ajutor în caz de traumatisme sportive;Asistenaţ medicală a competiţiilor sportive;Creşterea şi 

dezvoltarea organismului copilului;Aspecte privind normalitatea şi deficienţele posturale 

funcţionale ale corpului uman;Învăţarea şi aplicarea procedeelor de bază a masajului clasic 

curativ;Demonstrarea şi executarea complexului de exerciţii fizice în scoliozele în formă de „C” 

şi „S”;Complexe de gimnastică medicală în diferite traumatisme;Complexe de exerciţii fizice 

folosite în tratamentul diferitor boli interne;Aspecte kinetoterapeutice evaluate prin prisma 

conţinutului educaţiei fizice şcolare. 

METODELE  

ÎNVĂŢĂRII 

 prelegerea; problematizarea,  studiul de caz; explicaţia, demonstrarea şi aplicarea 

practică; filme; planşe 

 

BIBLIOGRAFIE  

OBLIGATORIE  

(SELECTIV) 

Drăgan I. – Steroizii anabolizanţi, farmacologia „puterii” şi „frumuseţii”, Bucureşti, 

2005. 

Pintilei S. – Medicina sportivă pentru studenţi şi medici, USMF „N.Testemiţanu”, 

2001. 

Caun E. – Gimnast. medicală în ortopedie, Curs de lecţii, Chişinău, 1999. 

Caun E. – Masajul, Curs de lecţii, Chişinău, 1999. 

Попов С.Н. – Лечебная физическая культура, Москва, 2004. 

Marcu V. – Masaj şi kinetoterapie, Bucureşti, 1983. 
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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; Acordarea primului ajutor medical în caz de 

traumatism sportiv sau alte urgenţe medicale în sport. 

Formula notei finale 60 % evaluarea curentă, 40 % evaluarea finală 

 


