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Nr. 
ord. Denumirea temelor Nr. de 

ore Lector

1.
Igiena copiilor și adolescenților ca disciplină științifică și 
ramură practică a medicinii profilactice. Dezvoltarea igienei 
copiilor și adolescenților.

2 Gr. Friptuleac

2.
Legitățile fundamentale ale dezvoltării fizice. Accelerația. 
Periodizarea de vârstă și rolul ei la stabilirea normelor igienice. 
Dinamica dezvoltării fizice a copiilor și adolescenților.

4 A. Cazacu-Stratu

3.

Starea de sănătate a copiilor și adolescenților și factorii de risc 
care o formează. Dezvoltarea fizică - ca indice de bază a stării 
de sănătate. Grupele de sănătate. Morbiditatea, structura ei în 
diferite perioade de vârstă, analiza și aprecierea ei.

2 A. Cazacu-Stratu

4.
Influența instruirii prin muncă asupra stării de sănătate și 
nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică. Orientarea 
profesională a elevilor.

4 A. Cazacu-Stratu

5. Bazele fiziologo-igienice și asistența medicală a educației 
fizice a copiilor și adolescenților. 2 A. Cazacu-Stratu

6. Bazele igienice de instruire și educație a copiilor din instituțiile 
preșcolare. Problema “maturizării școlare”. 2 A. Cazacu-Stratu

7.
Rolul diferitor substanțe alimentare. Normele de alimentație. 
Regimul alimentar a preșcolarilor. 2 A. Cazacu-Stratu

8. Bazele igienice de organizare și realizare a alimentației 
copiilor preșcolari și școlari. 2 A. Cazacu-Stratu

9. Principiile igienice de planificare, proiectare și construcție a 
instituțiilor pentru copii și adolescenți.

2 A. Cazacu-Stratu

10. Cerințele igienice către iluminatul, încălzirea și aerisirea 
încăperilor instituțiilor pentru copii și adolescenți. 2 A. Cazacu-Stratu

11. Cerințele igienice la amenajarea încăperilor cu mobilă și către 
obiectele de uz pentru copii. 2 A. Cazacu-Stratu

12. Cerințele igienice către instituțiile sezoniere de întremare a 
stării de sănătate a elevilor.

2 A. Cazacu-Stratu

13. Cerințele igienice de organizare a regimului de instruire a 
copiilor preșcolari și școlari.

4 A. Cazacu-Stratu

Total 32

Șef disciplină de igienă 
dr. hab. șt. med., prof. univ. Băhnărel Ion
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1. Metoda examinării indicilor de dezvoltare fizică a copiilor și adolescenților. 5
2. Elaborarea standardelor și aprecierea nivelului de dezvoltare fizică. 5

3.
Starea de sănătate a copiilor și adolescenților și factorii de risc care o influențează. 
Grupele de sănătate și repartizarea copiilor în ele.

5

4.
Supravegherea igienică preventivă, particularitățile în igiena copiilor și adolescenților. 
Etapele supravegherii igienice preventive.

5

5.
Evaluarea igienică a proiectelor-tip a instituțiilor preșcolare. Activitățile medicului 
igienist la etapele supravegherii igienice preventive.

5

6. Expertiza igienică a mobilierului pentru preșcolari și elevi. 5
7. Metoda de analiză și apreciere a regimului de instruire a preșcolarilor. 5

8.
Metoda de apreciere a condițiilor de microclimă în diferite încăperi ale obiectivelor 
pentru copii și adolescenți.

5

9. Metoda de evaluare a condițiilor de alimentație (blocul alimentar) a preșcolarilor. 5
10. Metoda de evaluare a rației alimentare ale preșcolarilor și școlarilor din clasele primare. 5
11. Totalizarea I. 7
12. Supravegherea igienică curentă complexă. Particularitățile în ICA. 5
13. Activitățile medicului igienist la etapele supravegherii igienice curente. 5
14. Metoda de analiză și apreciere a condițiilor de instruire prin muncă. 5
15. Metoda de analiză și apreciere a condițiilor de desfășurare a educației fizice a elevilor. 5
16. Expertiza și evaluarea igienică a regimului școlar. 5
17. Expertiza igienică a manualelor școlare. 5
18. Supravegherea igienică curentă a instituțiilor preșcolare, alcătuirea procesului verbal. 7

19.
Supravegherea igienică curentă a instituțiilor preuniversitare, alcătuirea procesului 
verbal.

7

20. Totalizarea II. 7
Total 108

Șef disciplină de igienă 
dr. hab. șt. med., prof. univ. Băhnărel Ion


