
Fiziologie (Anul II, Semestrul III) 
 
Nr. credite transferabile: 5 
 
Statutul disciplinei: 
Disciplină fundamentală (obligatorie) 
 
Titular disciplină: 
Conf. univ. dr. LAZĂR Roxana 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 
 În conformitate cu programa analitică, în cadrul orelor de curs, se urmăresc o serie de 

obiective printre care se pot menționa: utilizarea corectă a noţiunilor, a conceptelor şi principiilor 

specifice disciplinei fiziologie animală. Un alt obiectiv îl reprezintă cunoaşterea principalelor 

componente anatomice, structurale și a principalelor mecanisme de funcționare a sistemelor: 

nervos, muscular, endocrin. 

 Lucrările practice  au ca scop formarea, exersarea şi consolidarea capacităţilor de aplicare 

a cunoştinţelor dobândite la disciplina de fiziologie animală, cu alte cuvinte este vorba despre 

realizarea de demonstrații ale unor funcții vitale, înţelegerea principalelor mecanisme ale 

funcţionării organismului animal, sub forma unor completări practice, demonstrative, aduse 

aspectelor teoretice prezentate la curs. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 
Curs (Capitole/subcapitole) 

Importanţa studierii fiziologiei animale. Scurt istoric. 
Fiziologia sistemului nervos. Proprietățile fibrei nervoase. Transmiterea sinaptică. Funcțiile 
fundamentale ale sistemului nervos. 
Fiziologia sistemului nervos. Activitatea reflexă a sistemului nervos. Funcția de conducere. 
Fiziologia sistemului nervos. Fiziologia principalelor formațiuni ale sistemului nervos 
central. Măduva spinării. Bulbul rahidian. Mezencefalul. Cerebelul. Talamusul. 
Hipotalamusul. Formațiunea reticulară. 
Fiziologia sistemului nervos. Sistemul nervos vegetativ. Ganglionii bazali. Emisferele 
cerebrale. Scoarța cerebrală şi activitatea nervoasă superioară. Reflexele condiționate. 
Fiziologia sistemului nervos. Activitatea de analiză şi sinteză. Inhibiția în scoarța cerebrală. 
Tipurile de activitate nervoasă superioară la animale. 
Fiziologia analizatorilor. Proprietățile fiziologice ale analizatorilor. Analizatorii cutanați – 
tactil, termic, dureros. 
Fiziologia analizatorilor Analizatorii interni. Analizatorii externi. Analizatorul auditiv, 
vestibular, vizual, gustativ şi olfactiv 
Fiziologia sistemului muscular. Fiziologia mușchiului striat. Excitabilitatea. Contractilitatea. 
Elasticitatea şi plasticitatea. Mecanismul contracției musculare. 
Fiziologia sistemului muscular. Contracția musculară în organism. Oboseala musculară. 
influența efortului muscular asupra organismului. Proprietățile funcționale ale mușchiului 
neted. 
Fiziologia sistemului endocrin. Hormonii – produși de secreție a glandelor endocrine. 
Mecanismele de acțiune ale hormonilor. 



Fiziologia sistemului endocrin. Sistemul neuro-endocrin hipotalamo-hipofizar. Hormonii 
hipofizei anterioare. 
Fiziologia sistemului endocrin. Hormonii hipofizei posterioare. Epifiza. Tiroida. Glandele 
paratiroide. Timusul. 
Fiziologia sistemului endocrin. Pancreasul endocrin. Glandele suprarenale- 
corticosuprarenala. Gonadele şi placenta. Sistemul endocrin difuz. 

 
Lucrări practice 

Protecţia muncii. Norme de etică în laboratorul de fiziologie. Animale de laborator. 
Structura membranelor biologice. Transportul membranar. Potențialul de repaos. Potențialul 
de acțiune. 
Determinarea intensității pragale a excitației la excitația directă şi indirectă a mușchiului cu 
stimuli unici.  Fiziologie virtuală aplicată: 
- Determinarea pragului de excitabilitate. 
- Determinarea fenomenului de sumație temporală. 
Conducerea influxului nervos prin fibrele nervoase. Legea propagării excitației prin fibra 
nervoasă. 
Legea excitaţiei polare. Fiziologie virtuală aplicată: 
-Demonstrarea efectului unor substanţe anestezice şi a temperaturii scăzute asupra influxului 
nervos. 
-Determinarea vitezei influxului nervos şi relaţia acesteia cu diametrul fibrei nervoase şi 
prezenţa sau absenţa tecii de mielină. 
Câmpul receptic al reflexului. Determinarea timpului reflexului după metoda Turk. Sumaţia 
succesivă a excitaţiei în măduva spinării. Analiza arcului reflex. 
Fiziologia rădăcinilor nervilor rahidieni. Legea Bell- Magendie. Studiul arcului reflex complex 
la broască. Legile reflexelor medulare (legile lui Pfluger). Reflexele tonice 
Acțiunea inhibitoare a centrilor nervoși superiori asupra reflexelor medulare. Experiența lui 
Secenov. Inhibiția reciprocă s reflexelor spinale(medulare). Inhibiția reciprocă a reflexului de 
flexiune. Influenţa stricninei asupra activităţii reflexe. 
Fenomenul de aditiune latenta (sumaţia). Înregistrarea şi analiza contracţiei simple (secusa 
musculară). Contracţia compusă a muşchiului striat. 
Verificarea cunoştinţelor şi fixarea noţiunilor din capitolul parcurs. 
Fiziologie virtuală aplicată: 
-Evidenţierea fazelor contracţiei simple 
-Influenţa temperaturii scăzute asupra excitabilităţii şi contractilităţii muşchiului striat 
-Contracţia compusă a muşchiului striat 
-Rolul plăcii motoare în instalarea oboselii musculare 
-Potenţialul de repaus 
-Potenţialul de acţiune 
Verificarea cunoştinţelor şi fixarea noţiunilor din capitolul parcurs 

 
Bibliografie  
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Iaşi, 2000. 
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5. Ghergariu S. - Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor. Ed. Medicală Veterinară, 
Bucureşti, 1995. 

6. Guyton A., Hall J.E., - Tratat de Fiziologie a Omului, Editura Medicală Callisto, Bucureşti, 
2007. 

7. Groza P. - Fiziologie. Ed. Medicală, Bucureşti, 1991. 
8. Guyton A. - Fiziologie. Ed. Medicală Amaltea W.B. Saunders, Bucureşti, 1997. 
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14. Mărgărint Iolanda și colab. - Fiziologia animalelor, Editura  Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 

2002. 
15. PÂRVU GH. - Supravegherea nutriţional metabolică a animalelor, Editura Ceres, Bucureşti, 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă/orală 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 30% 

 
Persoana de contact 
Conf. univ. dr. LAZĂR Roxana 
Facultatea de Ingineria resurselor animale și alimentare - USV din Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: +40 232 407585 
E-mail: lazarrxn24@yahoo.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiziologie (Anul II, Semestrul IV) 
 
Nr. credite transferabile: 4 
 
Statutul disciplinei: 
Disciplină fundamentală (obligatorie) 
 
Titular disciplină: 
Prof. univ. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 
 În conformitate cu programa analitică, în cadrul orelor de curs, se urmăresc o serie de 

obiective printre care se pot menționa: cunoaşterea şi înţelegerea proceselor şi mecanismelor 

fiziologice; dezvoltarea capacităţilor de explicare a diferitelor procese fiziologice susținând 

argumentele pe baze ştiinţifice; formarea, exersarea şi consolidarea capacităţilor de aplicare a 

cunoştinţelor dobândite la disciplina de fiziologie animală. 

 Lucrările practice au ca scop însuşirea tehnicilor de lucru în laborator şi a modalităților 

de prezentare a rezultatelor proprii. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 
Curs (Capitole/subcapitole) 

Fiziologia aparatului digestiv şi absorbția digestivă. Fiziologia digestiei la monogastrice. 
Particularităţile digestiei la rumegătoare. Particularităţile digestiei la cal, porc, iepure, păsări. 
Reglarea consumului de hrană şi lichide. Absorbția digestivă. 
Fiziologia mediului intern. Volumul sanguin. Proprietăţile fiziologice ale sângelui. 
Compoziţia plasmei. Elementele figurate ale sângelui. Globulele roşii. Leucocitele. 
Trombocitele. Coagularea sângelui. Limfa, lichidul interstițial, lichidul cefalorahidian. 
Fiziologia aparatului cardiovascular. Morfofiziologia inimii. Ciclul cardiac. Reglarea 
activităţii inimii. Circulația în artere, capilare şi vene. 
Fiziologia aparatului respirator. Respirația pulmonară. Ventilația pulmonară. Transportul 
sanguin al gazelor respiratorii (oxigen şi bioxid de carbon). Respirația tisulară. Reglarea 
respirației. 
Metabolismul. Metabolismul intermediar al glucidelor, lipidelor şi proteinelor (distribuție în 
organism, origine, căi de metabolizare, reglare). Metabolismul energetic. 
Termoreglarea. Mecanismele termoreglării. Reglarea neuro-endocrină a temperaturii 
corporale. 
Fiziologia excreţiei renale. Morfofiziologia rinichiului. Formarea urinei. Reglarea diurezei. 
Eliminarea şi evacuarea urinei - micțiunea. 
Funcția de reproducere. Fiziologia aparatului genital mascul. Fiziologia aparatului genital 
femel. Copulația. Gestația. 
Fiziologia glandei mamare şi a producţiei de lapte. Generalităţi. Dezvoltarea glandei 
mamare şi activitatea secretorii. Lactația. Factori care influenţează formarea laptelui. 
Activitatea motorie a glandei mamare. Eliminarea şi evacuarea laptelui. Reglarea eliminării şi 
evacuării laptelui. 
Fiziologia aparatului reproducător la păsări şi a producţiei de ouă. Particularităţile 
fiziologice ale ovarului, ovulația, formarea oului. Coordonarea neuroendocrină a producţiei de 
ouă. 



Fiziologia creșterii şi a producţiei de carne. Generalităţi. Perioadele de creştere. Perioada 
prenatală şi postnatală. Principalele transformări şi modificări biochimice în organismul 
animalelor în timpul creșterii. Metabolismul glucidic, lipidic şi proteic. Relații între depunerea 
de protide şi energia consumată. Factori metabolici care influenţează calitatea cărnii. Reglarea 
creșterii celulare. 
Comportamentul animalelor domestice. Bazele fiziologice ale comportamentului. 
Importanţa studiului comportamentului pentru creşterea şi exploatarea animalelor. 

 
 

Lucrări practice 
Fenomene mecanice ale digestiei bucale. 
Fenomene chimice ale digestiei bucale. 
Recoltarea salivei. 
Determinarea compoziţiei chimice a salivei. 
Digestia şi absorbția gastro-intestinală. 
Teste privind explorarea funcțională a ficatului. 
Teste privind explorarea funcțională a pancreasului. 
Metode şi tehnici de recoltare a sângelui. 
Teste de laborator pentru evidenţierea proprietăților fizice Şi chimice ale componentelor 
sangvine. 
Metode de laborator clasice (manuale) pentru examinarea sângelui. 
Determinări biochimice sangvine. 
Spectrofotometria. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă/orală 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 30% 

 
Persoana de contact 
Prof. univ. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU 
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telefon: +40 232 407585 
E-mail: lazarrxn24@yahoo.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


