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Tipul  Obligatoriu Credite 2 

Anul de studii I Semestrul II 

Numărul de ore Seminare 60 Lucrări practice 34 

 Lucrul 

individual 

26 

Componenta Orientarea socio-umană 

Titularul de curs Ștefârța E., Cravcenco S., Ciubotaru G., Trebeș T., Lopatiuc 

A., Driga I. 

Locația  Blocul didactic nr. 3, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194A, 

mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova. 

Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Program : Receptarea, analiza şi aplicarea în exerciţii a unei 

varietăţi de structuri 

lingvistice şi de documente autentice prezente în 

terminologia medicală. 

Competențe:  Exploatarea diverselor surse de informaţie: 

dicţionare, enciclopedii, consultarea internetului, vizionări 

de filme / documentare.  

Misiunea disciplinei Misiunea acestui curs este  de a oferi studenţilor 

posibilitatea de achiziţionare a 

competenţelor terminologice şi de utilizare cu precizie şi 

corectitudinea întreg arsenalului de diversităţi ale 

nomenclaturilor lexico-terminologice, care deservesc în 

calitate de noţiuni ştiinţele medico –farmaceutice. Cursul 

presupune o abordare detaliată teoretico-practică a 

limbajelor specializate din limba română și oferă 

posibilitatea de a forma studenților competențe în cadrul 

procesului de formare profesională inițială în contextul 

universitar. 

 

Tematica prezentată 

 

I. Fonetică  

- Alfabetul latin.  

- Principii ortoepice.Vocalele. Diftongii. 

II. Termiologia anatomică 

- Substantivul. Categoriile gramaticale. Forma 

lexicografică. Desinenţele cazuale ale substantivelor 

de declinările I, II, III, IV, V (pentru Nom.- Gen. 

sing. şi plur.) 

- Structura termenului anatomic.  

- Adjectivul. Gradele de comparaţie ale adjectivelor 

latine. 

III. Terminologia farmaceutică 

- Reţeta. Structura reţetei.  

- Formele medicamentoase. Abrevieri utilizate în 

reţete.  



- Prepoziţia. Prepoziţii utilizate cu cazurile Acuzativul 

şi Ablativul. 

- Verbul. 

- Nomenclatura chimică. Denumirile latine ale 

elementelor chimice. 

- Structura termenului farmaceutic. Denumiri 

sistematice şi triviale ale substanţelor 

medicamentoase. Segmente de frecvenţă ce comportă 

informaţie cu caracter farmacologic. 

- Plantele medicinale. 

IV. Terminologia clinică.  

- Noţiuni generale.  

- Elemente terminologice prepozitive în structura 

termenilor clinici. 

- Construcţia termenilor clinici prin afixare. 

Finalități de studiu 

 

*Să însușeasca termenii medicali. 

* Să aplice exerciţiul creativ la însuşirea termenilor clinici şi 

farmaceutici. 

* Să utilizeze segmentele de frecvenţă la clasificarea 

remediilor medicamentoase conform grupelor 

farmacologice. 

*Să compare şi să se remarce interferenţele dintre 

Nomenclatura botanică şi Nomenclatura remediilor 

medicamentoase. 

 *Să argumenteze, folosind metalimbajul respectiv, multiple 

reguli de gramatică ce vizează categoriile gramaticale 

fundamentale ale limbii latine. 

*Să aplice normele gramaticale la construirea termenilor 

anatomici, clinici şi farmaceutici. 

 *Să alcătuiască prin sinteză termeni cu structură complexă, 

fiind stimulată continuu 

 creativitatea, susţinută de situaţiile-problemă. 

*Să argumenteze necesitatea utilizării şi respectării 

corectitudinii elementelor terminologice folosite în 

Denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, 

promovate în plan internaţional de Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii. 

* Să argumenteze utilizarea maximelor, aforismelor şi 

expresiilor medicale uzuale. 

*Să stabilească omniprezenţa limbii latine şi al elementelor 

terminologice greceşti în spaţiul terminologiei medicale şi 

farmaceutice, să aprecieze valoarea lor practică, să observe 

tangenţele şi 

conexiunile dintre disciplinele medicale pe care le asigură 

aceste două limbi.  

Forma de evaluare Colocviu diferențiat (CD) 

 



 


