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OBIECTIVE  

GENERALE 

Formarea competențelor teoretice  privind  rolul factorilor mediului ambiant în 

formarea și păstrarea sănătății omului. Diferențierea clară a noțiunilor de ”igienă” și 

”măsuri sanitare”. 

Cunoașterea specificului sistemului de sănătate publică din Republica Moldova. 

Însușirea  cerințelor  igienice privind exploatarea corectă a edificiilor sportive și a 

sălilor de sport din instituțiile  de învățământ. Cunoașterea  aspectelor ce țin de 

alimentația rațională a  sportivilor. Familiarizarea cu avantajele și riscul călirii cu 

factorii naturali (apă, aer, soare).Cunoașterea fermă a regulilor elementare de igienă 

personală. Formarea  competențelor privind  necesitatea respectării regimului corect 

de  viață etc.  

 

CONŢINUTURI  

VIZATE 

Introducere în disciplină. Scopul și obiectivele ei. Metodele de cercetare folosite în 

igienă. Proprietățile fizice ale aerului: temperatura, umiditatea relativă, presiunea, 

curenţii de aer şi radiaţia solară. Influența lor biologică asupra  organismului  uman, 

importanța în practica sportivă.  Compoziția chimică a aerului. Sursele de poluare 

chimică  a aerului din orașele mari și edificiile sportive. Aerul ca factor de transmitere 

a maladiilor aerogene și măsurile de profilaxie a acestora. Importanța fiziologo-

igienică a apei. Poluarea apei  potabile, metodele de epurare și dezinfectare a acesteia. 

Cerinţe  igienice privind calitatea apei potabile. Solul ca factor de transmitere a 

helminților și agenților patogeni. Cerințe igienice privind organizarea și desfășurarea 

lecțiilor de educație fizică. Particularitățile alimentației sportivilor. Principiile 

alimentaţiei raţionale. Cheltuielile energetice ale organismului și metodele de 

determinare a acestora. Particularitățile alimentației sportivilor în diferite perioade de 

activitate. Igiena individuală. Călirea organismului. Igiena edificiilor sportive. 

Asigurarea igienică a diferitelor probe de sport.    

 

TEMATICA 

SEMINARELOR/L

UCRĂRILOR  DE  

LABORATOR 

 Aprecierea sanitaro-igienică a microclimei edificiilor sportive. Aprecierea igienică a 

presiunii atmosferice. Aprecierea sanitaro-igienică a iluminării edificiilor sportive. 

Aprecierea sanitaro-igienică a ventilării edificiilor sportive. Aprecierea sanitaro-

igienică a încălzirii edificiilor sportive. Determinarea cheltuielilor energetice ale 

organismului după metoda cronometraj-tabelă, metoda Kuper, metoda calorimetrică 

directă și indirectă. Determinarea metabolismului bazal. Elaborarea rației alimentare a 

sportivilor în diferite perioade de activitate: antrenament, perioada precompetițională, 

competițională, de refacere. Aprecierea regimului alimentar al sportivului în 

competiții. Elaborarea Planului de asigurare igienică a activității  sportive  (în lupte, 

turism, natație etc.).  

METODELE  

ÎNVĂŢĂRII 
 Prelegerea;problematizarea, studiul de caz;explicaţia,  experimentul, 

determinări  practice; metode intuitive, filme, planşe 
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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.  Aprecierea igienică a  rezultatelor obţinute în 

rezultatul cercetărilor pe teren.  

Forme  Verificarea orală a materiei predate. Realizarea practică a 

lucrărilor de laborator. Elaborarea concluziilor și 

recomandațiilor igienice.  Rezolvarea problemelor ce ţin de 

materialul studiat.   

Formula notei 

finale 

60 % evaluarea curentă, 40 % evaluarea finală 

 


