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I. Preliminarii 

În condiţiile globalizării actuale, Medicina sportivă impune cunoaşterea pe lângă aspectele 

pedagogice, sau sportive şi profunzimea antrenamentului sportiv în dependenţă de vârstă şi sex, 

deoarece poate preîntâmpina apariţia traumatismelor elevilor în activitatea la nivel şcolar sau 

club sportiv, iar in cazul acestor situaţii de a le depăşi cu succes. În acest sens programa actuală a 

fost concepută ţinând cont de abilităţile şi competenţele specifice activităţii sportive. 

Disciplina Medicina sportivă este o disciplină complexă cu interferenţă teoretică şi practică, 

care valorifică efectele exerciţiilor fizice şi a factorilor naturali, asupra organismului uman în 

scopul profilactic pentru a asigura o dezvoltare corectă şi armonioasă şi în scop terapeutic în 

vederea corectării deficienţilor fizice şi pentru tratarea afecţiunilor intercurente şi traumatice, 

apărute în timpul practicării educaţiei fizice şi sportului. 

Disciplina Igiena educației fizice și sportului oferă specialișilor  din domeniul educației fizice 

competențe profesionale privind posibilitățile păstrării și fortificării sănătății elevilor și  

profilaxia bolilor.  

     Formabilii  vor  studaia cerințele igienice față de lecțiile de educație fizică și  rolul  asanativ al 

exercițiilor fizice. Ei vor  însuși  cerințele igienice față de sălile de sport  și microclima acestora, 

posibilitățile de profilaxie a bolilr  infecțioase în colectivele de elevi și sportivi.  

Prin prisma competențelor teoretice și abilităților practice obținute în cadrul acestei discipline, ei 

vor putea pleda pentru crearea și asigurarea unor condiții optime de activitate în sălile de sport, 

vor înțelege mai bine necesitatea respectării normelor sanitare și regulamentelor igienice în 

vigoare.           

    Competențele din domeniul alimentației raționale le va permite să  să-și formeze o concepție 

modernă despre rolul nutriementelor în păstarea sănătății și promovarea modului sănătos de 

viață, să obțină deprinderi practice de calcul a valorii energetice și nutritive a rației alimentare 

zilnice a omului si să elaboreze concluzii și recomandări de optimizarea a acesteia.  

  

II. Administrarea disciplinei  

 

Denumirea unității de 

curs/modulului 
Igiena educației fizice și sportului și medicina 

sportivă 
Codul unității de 

curs/modulului 
F  

Anul de studiu       II  Semestrul IV Tipul de evaluare finală 
 (E /V) 

E 

Gradul de obligativitate (O – obligatorie; A – 

opţională; L – facultativă (libera alegere) 
  

O Categoria formativă 
( F - fundamentală; G -  de 

formare a abilităţilor şi 

competenţelor generale; U - 

de orientare 

socioumanistică;  

F Nr. 

decre

dite 

4 
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S - de orientare spre o 

specialitate; M - de orientare 

către un alt domeniu de 

formare în ciclul I (licenţă) 
Total ore din planul de 

învăţământ 
120 Contact direct 

 
75 Lucrul individual 45 

Ponderea tipulor 
de activități (nr. de ore 

săptămânal) 

Curs 30   Lecții practice 45 

Cadrele didactice care 

asigură predarea unității 

de curs 
(nume, prenume, grad 

ştiinţific și titlul 

științifico-didactic) 

Curs Seminar / lucrări practice 

 
Dudnic E, dr., conf. univer. 

 
Dudnic E, dr., conf. univer. 

Limba de predare Romana 
Catedra Medicina sportivă 

 

III. Competențele dezvoltate în cadrul cursului și finalitățile de studiu 

 

 La finalizarea cu succes a programului/ modulului formabilul va fi capabil: 

 Să cunoască și să diferențieze noțiunile de ”igienă” și ”sanitărie” 

 Să cunoască valorile normale ale microclimei  în sala școlară de sport  

 Să înțeleagă mecanismele de adaptare ale organismului la frig și la  căldură 

 Să cunoască influența factorilor de mediu asupra organismului uman 

 Să cunoască metodele de apreciere  a eficienței lucrului sistemelor sanitaro-tehnice 

 Să cunoască metodele de determinare a cheltuielilor energetice ale organismului 

 Să însușească principiile alimentației raționale 

  Să cunoască valorile normale ale conținutului nutrimentelor în rația alimentară zilnică a 
elevilor de diferită vârstă și sex 

 Să identifice metodele adecvate și accesibile de dirijare a antrenamentului sportiv 

 Să recunoască situațiile patologice, de oboseală , de supraantrenament. 

 Să evidiențieze în context diferite metode de profilaxie 

 Să cunoască în context diferite măsuri de I ajutor 

 Să aplice cunoștințele, capacitățile accumulate în activitatea profesională 

 Să utilizeze raţionamente şi cunoştinţe în diagnosticarea limitărilor funcţionale ale 
organismului 

 Să eficientizeze antrenamentul sportive în vederea obţinerii succesului de performanţă. 

 Să prognozeze succesele sportivilor. 

 

IV. Conținutul tematic al unității de curs 

Nr.      

crt. 

 

 

Unități de conținut (teme) 

Numărul de ore 

Total Teoret

ice 

Practic

e 

Lucru

l 

individ

ual 

1. Medicina sportivă - clinica omului sănătos. 

 

4 2  2 
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2. 

Controlul și avizul medico-sportiv complex. 

 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

3. Modificări în compozișia sîngelui la efort 

fizic. 

6 2 2 2 

4. Noţiune de cord sportiv.Particularităţile 

cordului sportiv. 

12 2 6 4 

5. Aspectele funcționale a sistemului respirator la 

sportivi. 

10 2 4 4 

6. Alimentaţia sportivă.  Rolul alimentaţiei în 

performanţa sportivă. 

10 2 4 4 

7. Oboseala şi supraantrenamentul la sportivi. 

 

10 2 4 4 

8. Dopingul. Metode și substanțe interzise în 

sport. 

6 2  4 

9. Introducere în Igienă.  4 2  2 

10. Igiena aerului. 

 

14 2 8 4 

11. Igiena apei. 

 

10 2 4 4 

12. Igiena solului. 

 

6 2  4 

13. Igiena alimentației. 

 

10 2 4 4 

14. Igiena sălilor de sport. 

 

8 2 4 2 

15. Cerințele igienice față de lecțiile de   educație 

fizică. 

6 2 2 2 

 Total: 120 30 45 45 

 

 

V. Strategii de predare-învățare 

     Demersul educaţional, orientat spre formarea de competenţe cu caracter de integrare solicită o 

proiectare didactică în care relaţia profesor-formabil să fie privită din perspectiva rolului de bază 

al profesorului în calitatea lui de ghid şi moderator, partener şi consilier, creator de situaţii de 

învăţare şi promotor de cunoştinţe.   

     Ansamblul metodelor şi procedeelor didactice utilizate în procesul realizării disciplinei 

”Medicina sportivă și igiena educației fizice și sportului”include atât metode tradiţionale (bazate 

pe memorare şi reproducere), modificate şi completate în dependenţă de obiectivele propuse, cât 
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şi metode moderne, interactive, orientate spre cultivarea interesului, motivaţiei, spiritului de 

organizare. 

     Din prima categorie profesorul (lectorul) va utiliza expunerea orală, conversaţia, 

demonstraţia, completate cu elemente noi: dialogul, demonstrarea grafică şi, în caz de necesitate, 

cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale, experimentul etc. Din cea de a doua categorie vor putea fi 

utilizate  cercetarea experimentală  și  studiul  de caz, dezbaterea.   

     Alegerea metodelor este condiţionată de obiectivele lecţiei, tema, conţinutul, mijlocele 

disponibile, specificul şi motivaţia contingentului de studenţi, competenţa şi creativitatea 

profesorului. 

    Realizarea eficientă a obiectivelor disciplinei „Medicina sportivă și igiena educației fizice și 

sportului” impune necesitatea respectării unor principii metodologice:  

- îmbinarea prelegerilor  orale cu prezentări în programul PowerPoint;  

- elaborarea şi realizarea ideilor prin modele şi proiecte (când este posibil); 

- principiul individualizării şi specificităţii. 

     Important este ca cele expuse mai sus, în ansamblu, să contribuie la realizarea obiectivelor 

cadru ale disciplinei, în special educarea deprinderilor teoretice şi practice în domeniul igienei 

educației fizice și sportului, precum şi la facilitarea procesului de predare-învăţare şi la 

pregătirea unor specialişti activi şi performanţi. Toate strategiile didactice sunt eficiente în 

măsura în care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la formarea spiritului civic, a 

capacităţilor şi atitudinilor studenţilor.  Metodele de învăţământ se folosesc cu ajutorul diferitor 

mijloace: orale şi scrise, audiovizuale (filme, resurse mass-media). 

    Sugestiile metodologice sunt modalităţi puse în aplicare în relaţiile dintre profesor - student şi 

student - student pentru a realiza o cooperare eficientă între componentele curriculare: obiective, 

unităţi de conţinuturi, modalităţi de realizare a educaţiei igienice.  

 

VI. Strategii de evaluare 

     Evaluarea în cadrul disciplinei „ Medicina sportivă și igiena educației fizice și sportului”este 

atât un instrument de măsurare (apreciere) a cunoştinţelor şi performanţelor  formabililor, care se 

finalizează cu o notă. La disciplina dată se va evalua: 

- activitatea formabilului în procesul de studii; 

- rezultatele/produsele învăţării; 

- capacitatea de reflectare la propria învăţare. 

    Elementele care documentează evaluarea (criterii şi indicatori) se stabilesc de profesor. 

Evaluarea autentică presupune demonstrarea cunoştinţelor prin vorbire, scris, comportament şi 
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acţiuni. Pentru a realiza o astfel de evaluare, profesorul va avea în calcul corespondenţa dintre 

conţinuturi, strategiile didactice utilizate şi modul de apreciere a rezultatelor învăţării. 

Succesele academice ale formabililor  sunt apreciate prin note. Pentru ca nota să exprime valenţa 

reuşitei, ea trebuie să fie în concordanţă cu principiile obiectivităţii și  transparenţei.      

    Totodată, se va ţine cont de faptul că dacă în evaluarea rezumativă accentul se pune pe produs, 

în cazul evaluării formative se va lua în considerare atât produsul, cât şi procesul, adică efortul 

depus de formabil în obţinerea rezultatelor evaluate. 

      Evaluarea finală va fi în formă de examen oral. 

    În procesul educaţional se vor evalua rezultate, cunoştinţe, competenţe, procese conform 

raportului dintre obiectivele proiectate şi succesele obţinute de  formabili. In cadrul disciplinei 

Medicina sportivă și igiena educației fizice și sportului”, evaluarea va îndeplini mai multe 

funcţii, printre care: 

• Funcţia de evidenţă şi control a activităţii didactice; 

• Funcţia prognostică, care permite luarea unor decizii ulterioare; 

• Funcţia formativă care e rezultantă a înţelegerii de către evaluaţi a nivelului la care se află in 

momentul evaluării; 

• Funcţia motivaţională, care stimulează activitatea de învăţare. 

 

VII. Lucrul individual 

Lucrul individual ghidat de profesor include: 

Referat/proiect de cercetare  

Structura referatului Strategii de realizare Termen de 

prezentare 
1.Foaie de titlu (Anexa 1) 1. Alegerea temei 

1. Cuprins 2. Studiul bibliografic  

3.Introducere (expusă pe 0,5-1 pagini), 

care se va referi la: 

3.1. Actualitatea şi importanţa temei 

(expuse succint într-un aliniat); 

3.2. Scopul (oglindeşte finalitatea 

investigaţiei efectuate, sensul studiului, 

scopul urmărit) şi obiectivele concrete ale 

studiului (care desemnează rezultatele 

scontate în urma analizelor, soluţionării 

problemelor teoretice, metodologice); 

3.3. Obiectul studiului redă domeniul, 

sfera, sectorul, ramura, fenomenul, 

procesul etc. la care se referă; 

3.4. Metodologia de cercetare aplicată, 

care cuprinde: 

a) baza informaţională (surse 

3. Delimitarea ariei de studiu 

4. Formularea obiectivelor 

5. Selectarea metodologiei 

necesare pentru studiu 

(lecturarea,observarea, analiza 

de documente, chestionare, etc.) 

6. Analiza şi procesarea 

informaţiei 

7. Redactarea conţinutului 

conform normelor de redactare 

în vigoare şi perfectarea propriu 

- zisă a referatului 

8. Prezentarea produsului şi 

susţinerea lui în termenele 

stabilite 

Cel puţin cu 2 

săptămâni până la 

încheierea 

semestrului 
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metodologice, monografice, lucrări 

ştiinţifice, baze de date statistice, etc.) 

b) metodele de cercetare utilizate 

(cantitative şi calitative); 

3.5. Cuvinte-cheie. 

4. Expunerea conţinutului în 2 subiecte 

(câte 3-5 pagini pentru fiecare subiect); 

Subiectul 1. va conţine abordarea teoretică 

a problemei studiate cu trecerea în revistă 

a celor mai relevante opinii ale 

specialiştilor remarcaţi în domeniu potrivit 

materialului bibliografic; 

Subiectul 2. are un caracter analitic şi 

poate conţine analize cantitative şi 

calitative ale situaţiei reale a obiectului 

cercetat, aprecierea critică a stării actuale, 

evidenţierea problemele existente, 

etc.___________________________ 

5. Concluzii şi recomandări (1-2 pagini). 

În acest compartiment se formulează 

concluzii şi se înaintează unele 

recomandări referitor la problemele 

evidenţiate. 

6. Referinţe la sursele bibliografice, 

citate în textul de bază al referatului, 

perfectate în modul corespunzător, nu mai 

puţin de 5 surse. 

 

Descriptori de performanţă şi criteriile de evaluare areferatului 

Criterii de evaluare  
Descriptori de performanţă 

9-10 7-8 5-6 

1. Structura 

portofoliului/ 

referatului 

Respectă părţile 

componente ale 

portofoliului/ referatului 

Respectă toate părţile 

componente, dar una din 

ele nu este realizată 

conform strategiilor de 

realizare 

Una din părţile 

componente lipseşte 

2. Corespunderea 

temei portofoliului/ 

referatului cu esenţa 

materialului analizat şi 

prezentat în produsul 

final 

corespunde integral  corespunde în mare parte corespunde esenţei 

parţial 

3. Procesarea şi 

analiza informaţiei 

teoretice şi practice 

Se dă o apreciere stării 

actuale a obiectului 

cercetat, cu constatarea 

avantajelor, dezavantajelor, 

situaţiilor dificile, 

impedimentelor, în 

dezvoltarea şi funcţionarea 

Se dă o apreciere stării 

actuale a obiectului 

cercetat, dar cu constatări 

generale privind 

dezvoltarea şi funcţionarea 

subiectului studiat 

Este generală fără a 

implicarea critică, 

interpretativă a 

autorului 
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subiectului cercetat 

4.  Completitudinea şi 

corectitudinea scrierii 

surselor bibliografice, 

citarea  

Este destul de consistentă, 

mai mult de 7- 10 surse; 

citarea este corectă 

Este suficientă, conţine 

între 5 -6  surse;  

citarea este parţial corectă 

Este parţială, până 

la 5 surse;  

lipseşte citarea 

5.  Respectarea 

cerinţelor tehnice faţă 

de redactarea 

portofoliului/referatul

ui 

Sunt respectate integral Sunt respectate parţial  Cu derogări 

însemnate de la 

cerinţele de 

redactare  

6.  Prezentarea 

produsului şi 

susţinerea lui în 

termenele stabilite 

A relatat succint despre 

toate rezultatele cercetării 

efectuate. 

A prezentat în termenele 

stabilite referatul/portofoliul 

A relatat succint despre 

toate rezultatele cercetării 

efectuate. 

A prezentat 

referatul/portofoliul cu 

întârziere 

A relatat evaziv 

despre rezultatele 

cercetării efectuate. 

A prezentat 

referatul/portofoliul 

cu întârziere 

 

 

VIII. Bibliografie selectivă: 

 

1. Moroșan I., Moroșan R., Donțova N. Aspecte actuale ale igienei educației fizice și sportului. 

Note de curs. Chișinău: Tipografia ”Primex - Com”, 2018.  95 p. 

2. Moroșan R., Moroșan I.  Estimarea igienică a factorilor de mediu în educația fizică și sport. Note de 

curs. Chișinău, 2017. 52 p. 

3. Godorozea M. Lucrări de laborator la Igiena educației fizice și sportului. Chișinău, 2004.  

67 p.  

4. Moroșan R., Moroșan I. Aspecte fiziologo-igienice privind rolul exerciţiilor fizice în dezvoltarea 

fizică şi fortificarea aparatului locomotor al elevilor. În: Teoria și arta educației fizice în școală, 

Chișinău, 2012/2, p. 14-18. 

5. Moroșan R., Moroșan I. Cerințe igienice privind desfășurarea lecțiilor de educație fizică în școală. 

În: Teoria și arta educației fizice în școală, Chișinău, 2012, nr.1, p. 5-12. 

6. Вайнбаум  Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта. Москва: Издательский центр 

«Академия», 2005. 245 с. 

7. Лаптев А.П., И.И.Малышева. Практикум по гигиене. М., 1981. 

8. Лаптев А.П., Полиевcкий O.A. Гигиена. М., 1990. 

9.    Ionescu A., MedicinaSportivăPerformanţaşiSănătate, EdituraMedicală, Bucureşti, 2011 

10.  Dragan I., Medicina sportivă, ed. Medicală, Bucureşti, 2002. 

11. Erhan E., Dudnic E., Turuta L., Dudnic N. Igiena individuală a sportivului. Cur didactic, 

CEP USM, Chișinău, 2013, 40 p. 

12. Dudnic E.,  Erhan E., Dudnic N. Fiziologia vârstelor și activitate motrică. Note de curs, 

USEFS, Chișinău, 2019, 60 p 

13. Erhan E., Dudnic E., Fiziologia umană, USEFS, Chișinău, 2018, 248 p. 

14. Godorozea M., Îndrumar pentru lucrări de laborator la medicina sportivă, INEFS, Chişinău, 

2002. 

15. Gorea N., Ghid medical pentru antrenori şi sportivi, ed. ASEM, Chişinău, 2006, 64p. 
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16. Mihăilescu P. D., Refacerea în sportul de performanță, ed. Univ. din Pitești, 2011. 

17. Pintilei S., Medicina sportivă pentru studenţi şi medici, USMF, „N. Testemiţeanu”, 2001. 

18. Jucov A., Ţiganaş O., Mecanismele de acţiuneşiefectelesubstanţelorinterzise, 

Îndrumarmetodic, Chişinău, USEFS, 2016, 68p. 

19. Jucov A., Ţiganaş O., Farmacocineticaşifarmacodinamicasubstanţelordopante, Chişinău, 

USEFS, 2016, 41 p.  
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ANEXA 1 

Model foaie de titlu  pentru referat/portofoliu 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

(font 14, Bold, centered) 

 

CATEDRA MEDICINĂ SPORTIVĂ 

 

NUMELE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered) 

 

TITLUL REFERATULUI (font 16, Bold, centered) 

 

 

 

 

 

 

 

Autorul:    

 

 

         Conducător ştiinţific:     _____________  

Numele, prenumele, gradul ştiinţific  

 

 

 

CHIŞINĂU,  2019 
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ANEXA 2  

Tematica referatelor/portofoliilor 
 

1. Fiziologiaşibiochimiaefortuluisportiv 

2. Contracţiamusculară – bazefiziologiceşibiochimice 

3. Metodicaantrenamentuluisportiv 

4. Modificăriimediateşi tardive induse de efortulfizic 

5. Capacitatea de efort 

6. Factoriiperformanţei sportive 

7. Biotipulconstituţional 

8. Selecţiaşiorientarea medico-sportivăîn sport 

9. Aparatul respirator înpractica medico-sportivă 

10. Aparatul cardio-vascular înpractica medico-sportivă 

11. Probelefuncţionalecardiovasculareînpractica medico-sportivă 

12. Cordulsportiv 

13. Riscul cardio-vascular la sportivi 

14. Moarteasubită la sportivi 

15. Aparatuldigestivînpractica medico-sportivă 

16. Hepatitelevirale la sportivi 

17. Sistemulnervos central şiperifericînpractica medico-sportivă 

18. Analizatoriişisportul de performanţă 

19. Problemedermatologice la sportivi 

20. Probleme de imunologieîn sport 

21. Contraindicaţiitemporareşi definitive însportul de performanţă 

22. Evaluareadezvoltăriifizice la sportivi 

23. Deficienţefiziceinduse de efort 

24. Ficatulşirinichiul de efort 

25. Avizul medico-sportiv: diagnostic, indicaţii-contraindicaţii 

26. Antrenamenteşicompeţii la altitudinemedie (1800-2400 m ) 

27. Antrenamenteşicompeţiiîncondiţii de variaţii de fusuriorare ( > 6 ore) 

28. Adaptareaorganismuluisportiv la condiţiiclimatericedeosebite 

29. Forma sportivă – starea de start  

30. Pregătireabiologică de concurs   

31. Refacereaînsportul de performanţă 

32. Loculbiomecaniciiînsportul de performanţă 

33. Traumatologiasportivă 

34. Factorii de riscîntraumatologiasportivăîn diverse genuri de sport 

35. Rolulechipamentului de protecţieînactivităţile sportive 

36. Recuperareatraumatismelor sportive 

37. Cauzeleşiconsecinţeletraumatismelor la copiiîntimpulactivităţilor sportive 

38. Alimentaţia la sportivi 

39. Aspecte ale deshidratăriişirehidratăriiîn sport 

40. Suplimentele nutritive 

41. Farmacologiesportivă( medicaţiesusţinereşirefacere ) 
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42. Investigaţiapsihologică la sportiviînlaboratorşiteren 

43. Dirijarea medico-sportivăaantrenamentului. Testele de teren 

44. Urgenţe medico-chirurgicaleîn  sport 

45. Oboseala, supraantrenamentul 

46. Bioritmurileîn sport  

47. Colaborarea medic – antrenorîndirijareaantrenamentului 

48. Rolulterenuluiconstituţionalşigeneticăîn sport  

49. Dopajulîn sport  

50. Tehniciutilizateîncontrolul doping  

51. Scutirile de uzterapeutic la sportivi 

52. Sancţiuni sportive 

53. Sportul la diverse vârste (copiişijuniori, vârsta a II a, vârsta a III a) 

54. Femeiaşisportul 

55. Abandonulsportiv. Cauze.Metode de prevenire 
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ANEXA 3 

Exemple de teste de evaluarecurentă și finală 

 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

Facultatea„Kinetoterapie” 

Catedra „Medicină Sportivă” 

 

 
Aprobat la ședința catedrei „Medicină Sportivă”, 

Proces verbal nr. _ din _______________, 

Şef catedră __________dr., conf. univ. E.Erhan 
 

TEST DE EVALUARE CURENTĂ Nr. 1 

Disciplina de studiu: Medicina sportivă/Igiena 

Facultatea: Pedagogie 

Anul: II 

Forma de studii: cu frecvență  

 

 

Varianta I 

 

Subiectul 1. Dopajul în sportul contemporan  

1.1. Definiţi noţiunea de doping.  4 puncte 

1.2. Clasificaţi substanţele şi metodele interzise în activităţile 

sportive.  

7 puncte 

1.3. Argumentaţi efectele şi pericolul pentru viaţă a dopingului.    9 puncte 
 

 

 

 

Punctajul 8-9 10-11 12-13 14-16 17-18 19-20 

Nota 

 

5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator:                                      Dudnic E. 
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Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

Facultatea„Kinetoterapie” 

Catedra „Medicină Sportivă” 

 
Aprobat la ședința catedrei „Medicină Sportivă”, 

Proces verbal nr.____ din __________, 

Şef catedră __________ dr., conf. univ. E.Erhan 
 

TEST DE EVALUARE CURENTĂ Nr. 2 

Disciplina de studiu: Medicina sportivă/Igiena 

Facultatea: Pedagogie 

Anul: II  

Forma de studii: cu frecvență  

 

 

Varianta I 

Subiectul 1. Igienaalimentației  

1.1. Definiţinoţiunea de alimentație rațională.  4 puncte 

1.2. Estimați rolul glucidelor in alimentația sportivului .  7 puncte 

1.3. Descrieți efectele consumului neadecvat de tofine, minerale și 

vitamine la sportivi . 

9 puncte 

 

 

 

 

Punctajul 8-9 10-11 12-13 14-16 17-18 19-20 

Nota 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

Examinator:                                                       Dudnic E.                                        
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Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

Facultatea„Kinetoterapie” 

Catedra „Medicină Sportivă” 

 
Aprobat la ședința catedrei „Medicină Sportivă”, 

Proces verbal nr.__din ___________, 

Şef catedră __________dr., conf. univ. E.Erhan 
 

TEST DE EVALUARE FINALĂ 

Disciplina de studiu: Medicina sportivă/Igiena 

Facultatea:Pedagogie 

Anul: II 

Forma de studii: cu frecvență  

 

Varianta I 

Subiectul 1. Dopajul în sportul contemporan  

1.1. Definiţi noţiunea de doping.  3 puncte 

1.2.Clasificaţi substanţele şi metodele interzise în activităţile 

sportive.  

5 puncte 

1.3. Argumentaţi efectele şi pericolul pentru viaţă a dopingului.    7 puncte 

 

Subiectul 2. Igiena alimentației  

2.1. Definiţi noţiunea de alimentație rațională.  3 puncte 

2.2.Estimați rolul glucidelor in alimentația sportivului .  5 puncte 

2.3. Descrieți efectele consumului neadecvat de tofine, minerale și 

vitamine la sportivi . 

7 puncte 

 

Punctajul 15-17 18-19 20-21 22-24 25-27 28-30 

Nota 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

                                                                                         Examinator:                                       Dudnic E 


