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OBIECTIVE  

GENERALE 

 Ergofiziologia studiază activitatea sistemului muscular, descrie procesele fiziologice 

de bază, ce au loc în diferite sisteme funcționale ale organismului în timpul activității 
musculare de diferită intensitate. Sunt studiate mecanismele fiziologice și reglarea 

acestor procese, particularitățile de vîrstă și de gen a lucrului muscular. Un rol 

important pentru cunoașterea posibilităților funcționale al organismului uman îi 

revine procesului de încadrare în lucru, stării stabile, oboselii și refacerii după efort. 

O importanță deosebită cere studierea  mecanismelor de dirijare a mișcărilor de 

formare și dezvoltare sub influiența antrenamentului, a deprinderilor și calităților 

motrice atît și adaptării organismului la activitatea musculară și rezervelor fiziologice 

ale organismului. 

Ergofiziologia și fiziologia generală au o importanță deosebită pentru pregătirea 

teoretică a antrenorilor și profesorilor de educația fizică. 

 

CONŢINUTURI  

VIZATE 

- Ergofiziologia 

- Caracteristica fiziologică generală a efortului muscular sportiv. 

- Clasificarea şi caracteristica fiziologică a exerciţiilor fizice. 

- Caracteristica fiziologică a stărilor organismului în activitatea sportivă. 

- Dezvoltarea deprinderilor motrice şi mecanismele lor fiziologice. 

- Bazele fiziologice a dezvoltării calităţilor motrice. 

- Bazele fiziologice ale antrenamentului sportiv. 

- Aspecte actuale în morfologia şi fiziologia antrenamentului sportiv. 

- Bazele fiziologice ale educaţiei fizice de asanare. 

- Argumentarea morfofuncţională a orientării şi selecţiei în sport. 

- Particularităţile de vîrstă în asigurarea vegetativă a eforturilor musculare. 

- Organismul feminin în cadrul practicării sportului. 

 

TEMATICA 

SEMINARELO

R/LUCRĂRILO

R  DE  

LABORATOR 

- Cercetarea funcţiilor respiraţiei externe. Aprecierea stării funcţionale a 

muşchilor respiratori, testul Rozental, Șafranovschi. 

- Cercetarea capacităţii anaerobe a organismului, testul Ștanghe, Ghenci. 

- Cercetarea randamentului cardiac. 

- Metodele complexe de cercetare a aprovizionării organismului cu oxigen. 

- Capacitatea de efort anaerob a organismului, testul Sargent. 

- Determinarea intensitatea efortului după frecvenţa pulsului şi tensiunea 

arterială, metoda T.Kapy. 

- Determinarea capacităţii de efort fizic cu ajutorul testului PWC170 savantul 

V.Karpman 

- Determinarea VO2 max prin metoda Astrand şi Ryhiming. 

- Controlul stării funcţionale a analizatorului vestibular, testul N.Lozanov şi 

I.Baicenco. 

- Determinarea gradului de antrenare şi a stării funcţionale a diferitor grupuri 

musculare. 

- Controlarea capacităţii de contractare şi relaxare a muşchilor schiletici. 

- Cercetarea particularităţilor de restabilire a unor indici fiziologici după 

executarea unui efort, (F.C, P.A, frecvenţa respiraţiei). 



- Caracterul fazic al procesului de restabilire şi perioadele optimale de odihnă. 

METODELE  

ÎNVĂŢĂRII 
 Prelegerea;Problematizarea, studiul de caz;Explicaţia, demonstrarea şi 

aplicarea practică;Filme;Planşe 
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Киев 1997   

 

 

 

EVALUARE 

Condiţii  100% - prezenţa la curs, 100% - 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 funcţionale a diferitor 

organe şi sisteme fiziologice ale organismului, care în 

complexitatea lor condiţionează capacitatea de efort fizic, 

specifică pentru diferite probe sportive. 

Formula notei 

finale 

60 % evaluarea curentă, 40 % evaluarea finală 

 


