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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

        Obiectul Fiziologia plantelor este un curs de specialitate al programului Biologie și Biologie Moleculară 
dedicat studierii fiziologiei celulei vegetale, schimbului de substanțe dinte celulă și mediu, studierii regimului de 
apă la plante, transpirației, absorbției, fotosintezei, respirației, nutriției, precum și creșterea și rezistența acestora 
în diferite condiții de mediu.  
        Fiziologiea plantelor este o ştiinţă experimentală, cercetările sunt legate de posibilitatea de a experimenta, 
bazate pe cunoştinţe moderne, utilizând o tehnică avansată de laborator, precum şi de analiză a datelor 
înregistrate.   

Pentru însuşirea eficientă a disciplinei sunt necesare cunoştinţe din domeniul biochimiei şi a disciplinelor 
biologice fundamentale şi aplicative. Fiziologiea plantelor se studiază ca disciplină obligatorie de către studenţii 
ciclului I de studii a Universitaţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Facultatea Ştiinte ale Naturii, Specialitatea 
Biologie  și  Biologie Moleculară. 
Cunoştinţele teoretice şi practice, precum şi abilităţile profesionale obţinute la această disciplină le vor permite 
tinerilor specialişti să se integreze în mod armonios în viitoarea activitate profesională. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
C.P. (competențe specifice) 
C.P.2 .Utilizarea noțiunilor, principiilor, legităţilor biologice în explicarea proceselor și mecanismelor moleculare 
ale organismelor vii.  
C.P. 4. Cunoașterea și aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluționarea problemelor cu caracter 
interdisciplinar.  
C.P.5. Identificarea și informarea privind direcţiile prioritare de cercetare în domeniul biologiei. 
C.P.7 Obținerea și analiza datelor experimentale în scopul elucidării interdependenţelor structură-funcţie, cauză-
efect şi interpretării concepţiilor biologice.  
C.P.8 Analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate 
C.T. (competențe generale)  
C.T.1 Acumularea cunoștințelor și formarea abilităților de interpretare a teoriilor fundamentale și metodelor de 
studiu în domeniul cunoașterii. 
C.T.3 Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei, care permit viitorului 
specialist să se adapteze cerințelor societății. 
C.T.6 Argumentarea importanței  investigaţiilor la nivel molecular în vederea cercetării sistemelor biologice. 
C.T.10 Elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare. 

 Finalităţi de studii realizate la finele cursului: Determinarea obiectivelor, sarcinilor și direcţiilor de studiu 
în fiziologia vegetală; 

 Definirea noţiunilor de bază din fiziologia plantelor; 
 Identificarea principiilor de bază ale metabolismului plantelor; 
 Determinarea particularităţilor funcţiilor fiziologice de adaptare ale plantei la factorii de mediu. 
 Înțelegerea legităților generale de creştere, tipurile de creştere şi mecanismul de reglare a acestora; 
 Descrierea mecanismelor specifice şi nespecifice de adaptare a plantelor la condiţii nefavorabile. 
 Argumentarea aspectului aplicativ al fiziologiei vegetale ca bază teoretică a fitotehniei, ameliorării, protecţiei 

plantelor; 
 Aplicarea metodelor fiziologo-biochimice în realizarea activităţii ştiinţifice în diverse domenii; 
 Estimarea impactului factorilor biotici şi abiotici asupra productivităţii plantelor. 
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 Utilizarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative de fiziologie vegetală în scopul reglării proceselor de creştere şi 
dezvoltare a plantelor şi păstrării unui echilibru dintre societate şi natură;  

 Itegrarea diferitor criterii de aplicare a indicilor fiziologici în monitorizarea reacţiei de răspuns la factorii de 
mediu;  

 Elaborarea proiectelor de cercetare privind ameliorarea culturilor agricole;  
 Propunerea modalităţilor de diminuare a impactului  factorilor de stres şi de poluare în scopul protecţiei 

plantelor. 

Condiții pre-rechizit: - studii liceale.  
Teme de bază: Introducere în cursul de fiziologie a plantelor. Obiectul, sarcinile şi metode de cercetare. 
Fiziologia celulei vegetale. Structura şi compoziţia chimică a celulei. Transportul prin membrane. Osmoza. 
Regimul de apă la plante. Transpiraţia osteolară şi neosteolară. Mecanismul de absorbţie şi căile de transport a 
apei în plantă. Fotosinteza la plante. Sistemele de pigmenţi. Mecanismul procesului de fotosinteză: faza de 
lumină şi faza de întuneric. Respiraţia la plante. Mecanismele şi căile de oxido-reducere în celulă. Glicoliza, 
Crebs şi LTE. Reglarea proceselor de respiraţie. Nutriţia minerală la plante. Mecanismul de absorbţie şi transport 
a ionilor sărurilor minerale. Rolul fiziologic al macro- şi microelementelor în viaţa plantelor. Creşterea şi 
dezvoltarea. Tipurile de creştere la plante. Mecanismul reglării creşterii şi dezvoltării. Fitohormonii. Fiziologia 
rezistenţei plantelor. Rezistenţa şi procesul de adaptare a plantelor la factorii de mediu. Mecanismele ce stau la 
baza rezistenţei. Rezistenţa la diferiţi factori abiotici: frig, îngheţ, secetă, sărăturare etc. Bioritmurile la plante. 
Clasificarea şi mecanismele ritmurilor biologice. Ritmurile biologice la plante. Ritmurile circadiene ale plantelor. 
Eliminarea substanţelor la plante. 

Strategii de predare-învăţare: 
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: 
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării finale, 40 %  
din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 
evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul 
semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare etc. 
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