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OBIECTIVE  

GENERALE 

 Învăţarea noțiunilor fundamentale cu privire la caracteristicile 
biochimice și transformările metabolice ale constituenților organismului 

uman. 

 Învăţarea și diversificarea cunoștințelor privind aplicarea principalelor 

metode biochimice de analiză și control specifice domeniul de educației 

fizice și sport. 

 Familiarizarea studenţilor cu procesele şi mecanismele 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. 

 Studierea proceselor de refacere post-efort al sportivilor. 
 

CONŢINUTURI  

VIZATE 

 Bazele teoretice ale  biochimiei.  

 Sistemele disperse apoase ale organismului.  

 Reacţia activă a soluţiilor apoase.  

 Soluţii  tampon. 

 Biocataliza. Reacții enzimatice și mecanismul lor. 

 Bioenergetica. Combinații macroenergetice. 

 Metabolismul glucidic, lipidic, proteic, hidroionic. 

 Biochimia mușchilor și contracției musculare.  

 Procesele bioenergetice ale activității musculare.  

 Dinamica proceselor biochimice în efort muscular. 

 Procesele biochimice în organism în perioada de restabilire post efort.   

 Sistematizarea exercițiilor fizice după intensitate și caracterul 

modificărilor biochimice produse. 

 Factorii biochimici ai rezistenței și metodele dezvoltării ei. 

 Caracteristica biochimică a oboselii musculare. 
 

TEMATICA 

SEMINARELOR/

LUCRĂRILOR  
DE  

LABORATOR 

 Tipurile principale de reacții chimice ale metabolismului. 

 Proprietățile generale ale sistemele disperse. Prepararea diferitor sisteme 
disperse. Determinarea Posm a soluțiilor. 

 Calculul concentrațiilor ionilor de hidrogen și al pH-ului în soluțiile 

apoase a acizilor și bazelor tari. 

 Determinarea caracterului reacției mediului unei soluții apoase. 
Indicatori acido-bazici. Titrarea acido-bazică. 

 Transportul gazelor de către sânge. Echilibrul acido-bazic. 

 Mecanismul catalizei enzimatice, cinetica reacţiilor enzimatice şi 
influenţa diferiţilor factori. 

 Hormonii și vitaminele ca reglatori ai proceselor biochimice. 

 Importanța biologică a vitaminelor pentru mărimea capacității de lucru 
și vitezei de restabilire sportivilor după un efort. 



 Efectul energetic al oxidării biologice. Calcularea consumului energetic. 

 Glucidele ca sursă principală de energie a organismului. Oxidarea lor. 

 Dinamica variației concentrației ureei în sânge într-un efort fizic și 
utilizarea ei în controlul biochimic urgent. 

 Influența efortului fizic asupra menținerii echilibrului hidric. 

 Biochimia contracției musculare. Influența efortului asupra musculaturii 

striate. 

 Sursa de energie a contracției musculare. Resinteza ATP-ului. 

 Bazele biochimice ale rezistenței și metodele dezvoltării ei. 

 Consumul de oxigen în efort muscular. Indicii modificărilor biochimice. 

 Restabilirea urgentă și întârziată. Supracompensarea substanțelor 
energetice.  

 Sistematizarea exercițiilor fizice după intensitatea și caracterul 
modificărilor biochimice produse. 

METODELE  

ÎNVĂŢĂRII 
Prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, 

simularea de situaţii, metode de lucru în grup şi individual, studiul 

documentelor curriculare şi al bibliografiei. 
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EVALUARE 

Condiţii - prezenţa la curs – minim 70%; 

- prezenţa şi promovarea testelor de atestare a 

 cunoștințelor  teoretice; 

- prezenţa la lucrările de laborator – minim 75% 

 (cu recuperare finală de 100%); 

- obţinerea calificativului „admis” la colocviul de lucrări de 

laborator. 

Criterii Abilitatea de a explica materialul însușit. Participarea 

activă la dezbaterile pe marginea tematicii de curs şi de 

laborator. Analiza de sine stătătoare a parametrilor 

biochimici de utilitate clinico-diagnostică la sportivi. 

Aprecierea utilității anumitor investigații biochimice. 

Forme Verificarea orală a materiei predate. 



Rezolvarea problemelor ce ţin de materialul studiat. 

Formula notei 

finale 

60% evaluarea curentă 

40% evaluarea finală. 

 


