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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi 
Facultatea – MEDICINĂ VETERINARĂ 
Departamentul - PRECLINICI 
Domeniul de studii: Medicină Veterinară                                                                  Avizat Decan 

 

Programul de studii: Medicină Veterinară                                                     Prof. Dr. Liviu MIRON 
 
 
 

F I Ş A  D I S C I P L I N E I 
 

                    FIZIOLOGIE 
 

 I  Ciclul de studii: Licenţă X Master  Doctorat  
 

II Statutul disciplinei: Obligatorie X Opţională  Facultativă  
    

III 
Categoria disciplinei1: DF Tipul de evaluare (E/V/C) E Numărul de credite 8 
 
IV Structura disciplinei (nr.ore săptămânal) 

Anul de 
studiu/semestrul2 

Curs Seminar Laborator Proiect Studiu 
 individual    

Total ore pe 
semestru3 

II/3 2 - 2 - 64 120 
II/4 2 - 2 - 64 120 

 
V.Titularul disciplinei 

 Curs Laborator 
Numele şi 
prenumele 

PAVEL Geta PAVEL Geta 
 

MALANCUȘ 
Răzvan 

 

Titlul ştiinţific Doctor în medicină 
veterinară 

Doctor în 
medicină 

veterinară 

Doctor în 
medicină 

veterinară 

 

Gradul didactic Conferenţiar univ. Conferenţiar 
univ. 

Asistent supl.  

Încadrarea (norma 
de bază/asociat) 

Normă de bază Normă de bază Asociat  

Vârsta 48 48 32  
 

    VI. 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii):    
 
- Dezvoltarea, în contextul disciplinei de fiziologie, a cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor şi 
comportamentului necesare în vederea desfăşurării în condiţii optime a unei cariere medical-veterinare. 
 
- Cunoaşterea noţíunilor de bază pentru explorarea funcţiilor organismului animal, deprinderea metodelor 
clasice si moderne pentru investigaţii de laborator (determinări hematologice).  
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VII. Competenţe profesionale specifice conferite de parcurgerea disciplinei (vizează competenţele 

asigurate în programul de studiu, din care face parte disciplina): 
 

 

1. Cunoştinţe teoretice - Cunoaştere şi înţelegere: 
-   însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de fiziologie generală privind organizarea, structura chimica 
şi proprietăţile fundamentale ale materiei vii ;  
- cunoaşterea noţiunilor de comunicare, integrare şi control în fiziologie (funcţiile sistemului nervos, 
analizatorilor şi sistemului endocrin ale organismului animal) ; 
- cunoaşterea noţiunilor privind dinamica organismului animal (funcţiile sistemului musculo-scheletic); - 
- cunoaşterea noţiunilor fundamentale privind funcţiile vitale ale organismului animal (funcţiile cardio-
vasculare, inclusive homeostazia mediului intern, funcţiile de digestie, respiraţie şi excreţie); 
- însuşirea unor cunoştinţe de bază privind funcţia de reproducţie a organismului animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Deprinderi dobândite - Explicare şi interpretare: 
- insusirea notiunilor specifice privind functiile organismului animal în vederea înţelegerii ulterioare a 
patologiei şi terapiei medical-veterinare; 
 - explicarea parametrilor functionali ai organismului animal si a variatiilor acestora in functie de specie, 
varsta, stare fiziologica 
- explicarea si interpretarea notiunilor de electrofiziologie (EEG, ECG, EMG) 
- interpretarea unui buletin de analiza hematologica; 
3. Abilităţi dobândite - Instrumental-aplicative: 
- efectuarea contentiei si recoltarii sangelui la animale de laborator  
- deprinderea capacitatii de a utiliza aparatura specifica explorarii functiilor organismului;  
- efectuarea  determinarilor hematologice la animale de companie si de interes economic, clinic 
sanatoase ; 
- inregistrarea ECG. 
  
 

 
4. Atitudinale:  
-comportament adecvat privind utilizarea animalelor de laborator in invatamant si cercetare; 
- responsabilitatea pregatirii fundamentale adecvate pentru o baza formativa solida ; 
- formarea spiritului critic, de autodisciplina si deontologie profesionala. 

 
 
VIII. Precondiţii de accesare a disciplinei (se vor menţiona disciplinele care trebuie studiate 
anterior):  -    Biochimie 
    -    Biofizică 
    -   Anatomie  

- Biologie celulara si histologie 
- Biologie moleculara 

   
 
IX. Conţinutul disciplinei: 

 
a.  CURS 
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Capitolul 

 
Conţinutul 

 
Nr. ore 

Semestrul I 
1. Notiuni de fiziologie generala   Morfofiziologia celulei. Excitabilitatea. Reglare 

si control. 
3 

2. Fiziologia sistemului nervos (SN)   Organizarea SN. Morfofiziologia neuronului. 
Sistemul nervos somatic (SNS). SNS senzitivo-
sensorial. SNS motor. Sistemul nervos vegetativ 
(SNV). SNV aferent. SNV eferent ortosimpatic şi 
parasimpatic. Activitatea reflexă a SN. Activităţi 
nervoase superioare. 

8 

3. Fiziologia analizatorilor Sensibilitatea cutanată. Sensibilitatea kinestezică. 
Sensibilitatea vestibulară. Auzul. Vederea. 
Olfacţia. Gustul. 

6 

4. Fiziologia muschiului  Sistemul musculo-scheletic: proprietăţile 
muşchiului scheletic. Baza moleculară a 
contracţiei musculare. Staţiunea şi locomoţia. 
Muşchiul neted. 

5 

5. Fiziologia sistemului endocrin Principii generale de endocrinologie. Sistemul 
hipotalamo-hipofizar. Epifiza. Tiroida. Glandele 
paratiroide. Glandele suprarenale. Pancreasul 
endocrin. Funcţia endocrină a gonadelor. 

6 

Total ore 28 
Semestrul II 

1. Mediul intern al organismului 
animal 

Fiziologia sângelui: proprietăţi fizico-chimice. 
Elementele figurate: eritrocitele, leucocitele, 
trombocitele. Grupele sanguine. Hemostaza 
fiziologică. Plasma sanguină. Limfa. 

6 

2. Fiziologia sistemului cardio-
vascular 

 Fiziologia sistemului cardio-vascular. 
Particularităţi funcţionale ale miocardului. 
Revoluţia cardiacă. ECG. Zgomotele inimii. 
Circulaţia în artere. Circulaţia în capilare. 
Circulaţia în vene. Circulaţia limfatică Reglarea 
activităţii cardio-vasculare. 

6 

3. Fiziologia digestiei  Fenomene motorii ale digestiei. Fenomene 
chimice ale digestiei: secreţia salivară, gastrică, 
intestinală, pancreatică, biliară, digestia 
microbiană. Absorbţia digestivă. Particularităţi 
ale digestiei la rumegătoare, păsări, lagomorfe. 

5 

4. Fiziologia respiratiei Particularităţi morfo-funcţionale ale aparatului 
respirator. Ventilaţia pulmonară. Schimbul 
alveolar de gaze. Volume şi capacităţi 
respiratorii. Reglarea respiraţiei. Respiraţia la 
păsări. 

4 
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5. Metabolismul energetic si 
termoreglarea 

 Homeostazia energetică a organismului  animal. 
Calorimetria. Nivele metabolice. Temperatura 
corpului şi termoreglarea. 

2 

6. Fiziologia excretiei  Structura morfo-funcţională a aparatului urinar. 
Diureza şi reglarea ei. Pragul renal. Crearance-ul 
renal. Micţiunea şi reglarea ei. Funcţia de excreţie 
a pielii. 

3 

7. Fiziologia reproductiei  Fiziologia aparatului reproducător mascul şi 
femel. 

2 

Total ore 28 
 
TOTAL GENERAL 56 

 
c. Laborator 
 
Aplicaţie 

 
Lucrare 

 
Nr. ore 

Semestrul I 

1. Aplicaţie practică 
 Metode de studiu in Fiziologie.  Animale de laborator – 
contentie, anestezie 2 

2. Celula - 
Simulare/experiment pe 
animal de laborator 

 Metode de simulare a morfofiziologiei celulare si excitabilitatii 
tesuturilor. Demonstratia osmozei pe celule sanguine; 
Experimente privind fenomenele bioelectrice celulare 

4 

3. Sistemul nervos - 
Simulare/Experimente 
inregistrate video/ 
experimente pe animale 
de laborator 

 Modele de simulare privind organizarea SN şi morfofiziologia 
neuronului. Modele de simulare privind căile de conducere şi 
localizările corticale ale SNS. Modele de simulare privind 
fiziologia SNV. Transmiterea sinaptică în SNV ortosimpatic şi 
parasimpatic –video. Analiza arcului reflex – simulare, video; 
Prag de excitabilitate, sumatie, gradare raspuns – experiment pe 
broasca. Legile conductibilititatii nervoase – experiment pe 
broasca, sobolan. Excitarea nervului vag la broasca. 

10 

4. Analizatorii - 
Simulare, demonstratii 
practice pe animale de 
laborator 

Modele de simulare privind sensibilitatea cutanată şi 
kinestezică. Demonstraţii practice privind sensibilitatea cutanată 
şi kinestezica. Modele de simulare privind morfofiziologia 
analizatorilor : vestibular, acustic, vizual. Demonstraţii  practice 
privind analizatorul vestibular, acustic şi vizual. 

4 

5. Muschiul - 
Simulare, inregistrari 
grafice pe muschi izolat 
de broasca; vizualizare 
avansata 3D 

 Modele de simulare privind morfofiziologia sistemului 
musculo-scheletic. Inregistrarea grafică a secusei şi tetanosului 
muscular. Sinapasa neuro-musculara – prezentare 3D. Oboseala 
placii motorii – preparat neuro-muscular la broasca. 

4 

6. Sistemul endocrin -  
Simulare/experiment  

 Modele de simulare privind fiziologia sistemului endocrin. 
Efectul MSH (broasca). Efectul hormonilor gonadotropi de 
origine placentara (broasca). 
 

4 

Total ore 28 



 5 

Semestrul II 

1. Determinari 
hematologice la 
animale 

 Recoltarea sângelui, obţinerea plasmei şi serului, 
explorarea eritrocitelor (număr E, Hb, Ht, VSH, 
VEM, HEM, CHEM, rezistenţa globulară, 
determinarea grupelor sanguine) 

6 

2. Determinari 
hematologice la 
animale 

Explorarea leucocitelor: număr L. totale, formula 
leucocitară şi indicele Arneth. 
Explorarea trombocitelor şi a hemostazei fiziologice 
: număr T, TS, TC, TQ. 

4 

3. Inregistrari grafice, 
experiment video 
privind functia cardio-
vasculara 

Demonstraţii privind automatismul cardiac, 
excitabilitatea, conductibilitatea miocardului şi 
reglarea activităţii cardiac. Observarea 
microcirculatiei. 

4 

4. Explorarea functionala 
a sistemului cardio-
vascular 

Ascultatia zgomotelor cardiace; Inregistrarea si 
interpretarea ECG; Determinarea tensiunii arteriale. 

4 

5. Inregistrari grafice, 
experiment video 
privind motricitatea 
digestiva/aplicatii 
practice pe secretii 
digestive 

Motricitatea stomacului la monogastrice; 
motricitatea compartimentelor gastrice la 
rumegatoare. pH-ul salivar, actiunea amilolitica a 
salivei; actiunea pepsinei; dozarea puterii peptice a 
sucului gastric artificial; actiunea labfermentului. 

4 

6. Model experimental/ 
simulare  – functia 
respiratorie si 
excretorie  

 Aparatul Donders; Factorii care influenteaza 
diureza.   

4 

7. Experiment functia de 
reproductie 

Reactia Galli-Mainini 2 

Total ore 28 

TOTAL  ORE   LABORATOR 56 
 
X.  Strategii şi metode didactice 

 

Modul de transmitere a informaţiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs Prezentare Power Point, videoprezentare. 

Seminar -  

Laborator Experimente in vivo; in vitro,  modele de simulare; analize hematologice; 
videoprezentare, inregistrari grafice, vizualizare avansata 3D. 
 Cerc Fiziologie Prezentare referate 

Ore de consultatie 2 ore/saptamana 
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XI. Materiale şi echipamente necesare disciplinei: 

o Echipament de protectie 
o Custi animale de laborator; miniacvariu broaste. 
o Instrumentar chirurgical animale mici 
o Reactivi pentru demonstratii practice 
o Aparatura de inregistrare grafica 
o Material biologic  (şoareci, şobolani, cobai, iepuri, broaste, lichide biologice) 
o Materiale de recoltare sange; 
o Material alternativ de studiu (experimente inregistrare video) 
o Videoproiector 
o Unitate PC 
o Sala PC - simulare 
o Sala microscopie 
o Hemocitometre, Hemoglobinometre 
o Centrifuga macrohematocrit, microhematocrit 
o Aparat Westergreen pentru VSH 
o Analizator hematologic automat MS 4,5 
o Baterie de colorare frotiuri 
o Sticlarie de laborator 

  
 
 XII. Evaluare 

Tipul de evaluare Forme de evaluare (scris, scris şi 
oral, oral, test, aplicaţie practică, 

altele) 

Procent din nota finală4 (%) 

Examen  Scris si oral  60% 
Colocviu -  -  
Evaluare pe parcurs Teste de verificare semestriala si 

prezenta curs 
25% 

Laborator Aplicaţie practică 15% 
Proiect -   
 

1Categoria poate fi: DF – disciplină fundamentală; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină 
complementară; DA – disciplină de aprofundare; DD – disciplină de domeniu; DCA – disciplină de 
cunoaştere avansată; DPC – disciplină de pregătire complementară.  
2Semestrul se va numerota de la 1 la 8 ( 6 pentru biologie şi 12 pentru Medicină veterinară). 
3 Numărul total de ore pe semestru = numărul de credite x 30 ore/credit. 
4 Nota finală trebuie să reflecte nivelul de cunoştinţe accumulate, la toate activităţile realizate  de disciplină, 
pe durata unui semestru. Se va alege dupa caz ; Notă : examen/colocviu + seminar/laborator = 100,0 %; 
Proiectul se va susţine separat – va fi si nota separat, iar aprecierea din timpul anului va fi de 20-30 %. 

 
 

XIII. BIBLIOGRAFIE 
 

1. M. Cotruţ – Fiziologia animalelor domestice, curs lito, Iasi, 1992 
2. N. Constantin, M. Cotruţ, A. Şonea – Fiziologia animalelor domestice, Ed. Coral Sanivet, 1998 
3. Elena Marcu, Geta Pavel – Fiziologie, Ed. Vasiliana’98, Iaşi, 1999 
4. Geta Pavel, Ana Chelaru – Fiziologie animală, Casa de editură Venus, Iasi, 2001 
5. G.Cotor – Luprafisim, Facultatea de Medicina veterinara, Bucuresti, 2003. 
6. N. Dojană, G. Cotor, L. Ognean, Iuliana Codreanu – Lucrări practice de Fiziologie animală, Ed. 

Printech, Bucureşti, 2003. 
7. Ana Chelaru, Geta Pavel – Fiziologie –modele de simulare (CD), Ed. Tehnopress, Iaşi, 2005. 
8. Pavel Geta, R. N. Malancus, Fiziologie medical-veterinară - Lucrări practice, vol. 1., Editura ”Ion 

Ionescu De La Brad”, Iasi, 2013. 
9. Geta Pavel – Curs de Fiziologie: Comunicare, integrare si control in Fiziologie, editia a II-a 

revizuita, Ed.Ion Ionescu de la Brad, Iasi, 2014. 
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10. Pavel Geta, R. N. Malancus, Fiziologie medical-veterinară - Lucrări practice, vol. 2., Editura ”Ion 
Ionescu De La Brad”, Iasi, 2015. 
 

11. W. Reece – Physiology of Domestic Animals, Lea & Febiger, Philadelphia-London, 1991 
12. Y. Ruckebusch, L. Phaneuf, R. Dunlop – Physiology of Small and Large Animals, Ed. B.C. Decker, 

Philadelphia-Hamilton, 1991 
13. G. Thibodeau, K. Patton – Anatomy and Physilogy,  Mosby Inc., Missouri, 1999. 
14. L.Sherwood, H. Klandorf, P.H. Yancey – Animal Physiology (from genes to organisms), 

Brooks/Cole – Inc. Thomson Learning, USA, 2005; 
15. Cunningham J. and colab. – Textbook of Veterinary Physiology, Ed. W.B. Saunders Comp., 

Philadelphia, 2007; 
16. Interactive Physiology 10, Pearson Publishing, Benjamin Cummings, San Francisco, CA, 2008. 

 
 

 
 
 

Data avizării în departament:  
 

Data avizării în consiliul facultăţii: - 
 
 
 
 
            Avizat,                                                                                           TITULAR DE DISCIPLINA 
         Director departament, 
     Conf. dr. V. NASTASA        Conf. dr. PAVEL Geta 
  
 
 


