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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii ZOOLOGIE este predestinat studenţilor ciclului I cu scopul familiarizării cu particularităţile 

nivelului de organizare, în plan sistematic şi filogenetic, a principalilor taxoni ai animalelor nevertebrate şi 

vertebrate, inclusiv: caracteristica generală a încrengăturilor, subîncrengăturilor şi principalelor clase, morfologia 

externă şi internă a reprezentanţilor tipici, particularităţi ale scheletului, sistemelor de organe, etc. Studenţii 

ascultă un ciclu de lecţii despre morfologia, sistematica, filogenia, diversitatea specifică şi ecologia animalelor 

nevertebrate şi vertebrate, inclusiv a celor din ecosistemele R. Moldova. Studenţii, în baza conceptelor teoretico- 

practice fundamentale îşi formează o viziune integră despre nivelul de organizare şi diversitatea lumii animale, 

trasîndu-şi anumite repere în vederea soluţionării stării ecologice precare a diversităţii animale la nivel global şi 

naţional. Pe parcursul orelor teoretice, studenţii vor trebui să-şi găsească o problematică apropiată aspiraţiilor sale 

şi al nivelului teoretic de pregătire în acest domeniu despre animalele nevertebrate şi vertebrate. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- utilizarea metodelor clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a datelor biologice în 

raport cu informaţia din alte domenii; 

- aplicarea cunoştinţelor de specialitate în soluţionarea cu succes a problemelor ce ţin de sănătatea proprie şi 

protecția mediul ambiant, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii personale şi sociale; 

- evaluarea riscurilor şi beneficiilor unor realizări ale biologiei moderne pentru existenţa organismelor vii, 

mediul înconjurător şi economia naţională. 

Competenţe specifice:  

- interpretarea teoriilor, principiilor zoologiei şi ale disciplinelor înrudite și utilizarea acestora în explicarea 

proceselor şi fenomenelor în aspect fiziologic, biochimic genetic și molecular; 

- proiectarea activităţii reieșind din direcţiile prioritare de cercetare în domeniul zoologiei;  

- identificarea domeniilor de utilizare a cunoştinţelor şi datelor biologiei; 

- elaborarea proiectelor de cercetare în domeniul zoologiei; 

- aplicarea teoriilor studiate asupra unui sistem natural; 

- evaluarea critică a situaţiilor problemă din domeniul zoologiei, utilizând cunoştinţele acumulate; 

- utilizarea bazelor de date şi programelor bioinformatice în realizarea activității profesionale. 

Finalităţi de studii  

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să analizeze în plan comparativ morfologia externă şi internă a principalilor taxoni ai animalelor; 

- să identifice legităţile generale de adaptare a animalelor la diverse condiţii de viaţă; 

- să stabilească factorii cu impact limitativ ce influenţează asupra diversităţii animalelor; 

- să determine principalele grupe ecologice de animale în funcţie de acţiunea diferitor factori ambientali. 

- să prognozeze gradul de adabtibilitate a comunităţilor de animale la diverse condiţii de viaţă; 

- să elaboreze idei privind utilizarea raţională a diversităţii animale la nivel regional şi local. 

Condiții prerechizit: studii liceale. 

Teme de bază: Introducere. Nivelurile de organizare a materiei vii. Criteriile organismelor vii. Regnul Protista – 

Protistele animaloide. Supradiviziunea PROTOZOA. Încrengătura Sarcomastigophora. Încrengătura 

Apicomplexa. Ecomorfofiziologia reprezentanţilor. Ciclurile vitale. Importanţa în natură şi în viaţa omului. 

Încrengăturii Ciliophora. Ecomorfofiziologia reprezentanţilor ca cele mai superior organizate organisme 

unicelulare. Diviziunea Parazoa. Morfofiziologia reprezentanţilor încrengăturii Spongia. Ecologia lor. Diviziunea 

Radiata. Biologia, ecologia încrengăturilor Coelenterata şi Ctenophora. Diviziunea Bilateria. Încrengătura 

Plathelminthes. Biologia, ecologia ciclurile vitale representative. Încrengătura Nemathelminthes. Biologia, 



ecologia ciclurile vitale reprezentative. Încrengătura Nemertini . Biologia, ecologia. Încrengăturii Annelida. 

Ecomorfofiziologia viermilor inelati. Încrengătura Mollusca. Biologia, ecologia. Adaptări la modul de viaţă. 

Importanta. Încrengătura Arthropoda. Biologia, ecologia, răspândirea, importanta. Biologia şi ecologia 

subîncrengăturii Chelicerata. Subîncrengătura Branchiata. Biologia şi ecologia reprezentanţilor principali. 

Ecomorfofiziologia reprezentanţilor subîncrengăturii Tracheata. Biologia, ecologia, răspândirea încrengăturii 

Echinodermata Încrengătura Hemichordata. Biologia şi ecologia reprezentanţilor principali. Introducere. Regnul 

Animale. Încrengătura Cordate: caracteristica generală, sistematica şi răspândirea. Adaptări, evoluţie, analiză 

comparată dintre cordate şi nevertebrate, clasificare generală, caractere generale. Subîncrengătura Acraniate. 

Clasa Cefalocordate - caractere generale, nivel de organizare, filogenie şi importanţă. Morfologie externă, 

morfologie internă, analiza sistemelor de organe, clasificare, importanţă. Subîncrengătura Vertebrate: Clasa 

Cefalocordate, Clasa Peşti Cartilaginoşi, Clasa Peşti Osoşi - trăsături esenţiale de organizare, caracteristică 

morfo-funcţională comparativă, ecologie, diversitate biologică şi rolul lor în natură şi în viaţa omului. 

Caracteristică generală, aspect exterior, particularităţi de schelet, topografia organelor şi nivelul de organizare, 

ciclul anual şi vital, dezvoltare ontogenetică, grupe ecologice, sistematică şi filogenie. Supraclasa Tetrapoda. 

Clasa Amfibieni - caractere generale, adaptări la modul amfibiont de viaţă, răspândire, morfologie externă şi 

internă, dezvoltare embrionară şi larvară, ecologie, diversitate specifică, importanţă. Caracteristică generală, 

aspect exterior, particularităţi de schelet, topografia organelor şi nivelul de organizare, ciclul anual şi vital, 

dezvoltare ontogenetică, grupe ecologice, sistematică şi filogenie Clasa Reptile - caractere generale, adaptări la 

modul amfibiont de viaţă, răspîândire, morfologie externă şi internă, dezvoltare embrionară şi larvară, ecologie, 

diversitate specifică, importanţă. Analiză morfo-funcţională, adaptări la diverse medii de viaţă, morfologie 

externă şi internă, clasificarea reptilelor actuale, cucerirea uscatului şi evoluţia reptilelor, grupele ecologice, 

importanţa în natură şi în viaţa omului. Clasa Păsări - caractere generale, adaptări la modul aerian de viaţă, 

răspândire, particularităţi morfologice şi ecologice, grupe ecologice, sistematică şi importanţă. Analiză morfo-

funcţională, adaptări la diverse medii de viaţă, morfologie externă şi internă, clasificarea păsărilor actuale, 

cucerirea mediului aerian şi evoluţia păsărilor, grupele ecologice, importanţa în natură şi în viaţa omului. Clasa 

Mamifere - caractere generale, răspândire, particularităţi morfologice şi ecologice, grupe ecologice, sistematică şi 

importanţă. Analiză morfo-funcţională, adaptări la diverse medii de viaţă, morfologie externă şi internă, 

clasificarea mamiferelor actuale, grija de urmaşi, evoluţia mamiferelor, grupele ecologice, importanţa în natură şi 

în viaţa omului. 

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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