
 

 1 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

Facultatea Ştiinţe ale naturii 

Denumirea cursului: Sisteme de reglare la 

plante 

Codul cursului în planul de studii: S.05.A.037 

Nivelul calificării ISCED: 6 

Domeniul de formare profesională: 421 Biologie  

Specialitatea: 421.2 Biologie moleculară  

Catedra responsabilă de curs: Biologie 

Titular/Responsabil de curs: Vrabie V., dr.  

Total ore Număr de ore pe tipuri de activități 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

150 60 90 30 30 - E 5 

Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii Sistemele de reglare la plante reprezintă disciplina care generalizează şi însumează 

cunoştinţe din diverse domenii ale biologiei în aspectul cunoaşterii mecanismelor ce stau la baza reglării 

proceselor fiziologice la plante şi posibilităţii de dirijare a creşterii şi dezvoltării plantelor. Cursul 

include informaţii referitor la reglarea proceselor fiziologice la plante. Această direcţie de studiu 

constituie un aspect important în fiziologia plantelor, deoarece viaţa plantelor constă din autoreglarea 

proceselor metabolice şi fiziologice în ontogeneză sub acţiunea diferitor factori endo- şi exogeni. 

Autoreglarea se manifestă la toate nivelurile de organizare şi integrare a materiei vii: intracelular, 

intercelular individual, populaţional, biocenotic şi biosferic. Mecanismele şi sistemele ce determină 

reglarea sunt interdependente şi se intercondiţionează, însă pot fi definite ca mecanisme specifice pentru 

fiecare nivel de organizare a materiei vii. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe specifice: 

- utilizarea unor tehnici eficiente clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a 

informaţiei din domeniul biologiei în corelare cu informaţia din alte domenii;  

- aplicarea tehnologiilor informaţionale în cercetarea proceselor şi fenomenelor biologice; 

- comunicarea logică, coerentă, ştiinţific-argumentată a informaţiei biologice referitor la mecanismele 

proceselor şi legitățile fenomenelor biologice; 

- aplicarea cunoştinţelor teoretice din diferite domenii ale biologiei moleculare pentru soluţionarea 

eficientă şi creativă a unor situaţii ce ţin de mediul ambiant. 

Competențe generale:  

- înţelegerea particularităţilor generale şi specifice de reglare la diferite niveluri de organizare: 

celular, intercelular şi de organism. 

- cunoașterea factorilor externi şi interni care contribuie la menţinerea homeostaziei la plante. 

- conştientizarea valorii şi necesității cunoştinţelor privind mecanismele de reglare a proceselor 

morfofiziologice, biochimice şi genetice  la plante. 

- specificarea particularităţilor proceselor  de reglare în vederea posibilităţii dirijării creşterii, 

dezvoltării şi productivităţii plantelor de cultură. 

Finalităţi de studii  

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să aprecieze locul şi rolul cunoaşterii mecanismelor şi sistemelor de reglare la plante în complexul 

proceselor biologice la plante; 

- să utilizarea criteriile morfo-anatomice, fiziologice, biochimice şi genetice în argumentarea 

specificului de reglare la plante. 

- să promoveze şi să valorifice cunoştinţele în procesul de instruire şi în cercetarea biologică. 

- să evidenţieze specificul mecanismelor de reglare la plante prin prisma menţinerii homeostaziei. 

- să formeze o viziune contemporană asupra sistemelor şi mecanismelor de reglare la plante. 

- să efectueze analize comparative privind sistemele de reglare la pante la diferite niveluri şi 
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generaliza aceste date. 

Condiții prerechizit: audierea disciplinelor Botanica, Biologie celulară, Biochimie și Fiziologia 

plantelor. 

Teme de bază: 1.Competenţe specifice disciplinei . Introducere. Noţiuni generale. Necesitatea studiilor 

privind mecanismele şi sistemele de reglare la plante locul lor în complexul de cercetare biologică. 

Istoria şi tendinţele actuale în dezvoltarea cercetărilor. Sarcinile şi direcţiile de cercetare. 2. Integritatea 

organismului vegetal. Homeostazia la plante. Plantele – organisme integre. 3. Mecanisme de 

autoreglare. Legăturile chimice şi rolul lor în autoreglarea proceselor fiziologice. 4. Rolul parametrilor 

fizico-chimici în autoreglare. Potenţialul redox. pH-ul ca parametru de autoreglare. 5. Autoreglarea 

proceselor metabolice la nivel celular. Sistemul genetic de autoreglare. 6. Reglarea activităţii enzimelor. 

7. Membranele biologice şi rolul lor în autoreglare. 8. Sistemele intercelulare de reglare la plante. 

Reglarea hormonală a proceselor fiziologice. Mecanisme de autoreglare prin intermediul hormonilor. 

Mecanismele de acţiune a hormonilor la nivel molecular, celular şi de organism. Mecanismele 

interdependente de acţiune a hormonilor. 9. Procesele electrofiziologice ca sistem de autoreglare la 

plante. Potenţialele membranare şi rolul lor în activitatea funcţională a celulelor. Potenţialele de acţiune 

şi rolul lor de autoreglare la plante. 10. Procesele electrofiziologice ca sistem de autoreglare la plante. 

Potenţialele membranare şi rolul lor în activitatea funcţională a celulelor. Potenţialele de acţiune şi rolul 

lor de autoreglare la plante. 11. Mecanismele de autoreglare la nivelul organismului. Polaritatea. 

Acţiunea centrelor dominante. Canalizarea reacţiilor. Ritmurile fiziologice. Conturi reglatoare. 

Excitabilitatea. 12. Sistemele endogene şi factorii exogeni de reglare a creşterii şi dezvoltării plantelor 

pe parcursul ontogenezei. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, 

teze/proiecte etc. Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și 

calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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