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Cursul de lecţii BIOLOGIA DEZVOLTĂRII INDIVIDUALE reprezintă o direcţie ştiinţifică relativ nouă, care a 
apărut în rezultatul analizei comparate a dezvoltării organismelor vii pe etapele ontomorfogenetice în corelaţie cu 
nivelul dezvoltării evolutive. Cursul include informaţii referitor la specificul dezvoltării individuale a 
organismelor vii în corelaţie cu poziţia taxonomică: noţiuni generale despre ontogeneză; fluctuaţia şi consecvenţa 
etapelor ontomorfogenetice; influenţa diferitor factor biotici şi abiotici asupra duratei etapelor 
ontomorfogenetice; ontogeneza prin prisma evolutivă şi filogenetică. Aspectul aplicativ al necesităţii cunoaşterii 
specificului dezvoltarii individuale a diferitor organisme vegetale ân scopul valorificării lor în legumicultură, 
pomicultură, viticultură, floricultură, silvicultură etc. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
C.P. (competențe specifice) 
C.P.1. Specificarea particularităţilor ontomorfogenetice în vederea posibilităţii aplicării şi valorificării în 
legumicultură, pomicultură, viticultură, floricultură, silvicultură etc.  
C.P.2. Aprecierea locului şi rolului cunoaşterii dezvoltării individuale ale organismelor în complexul biologic. 
C.P.3 Utilizarea criteriilor morfo-anatomice, fiziologice, biochimice, genetice în argumentarea specificului de 
dezvoltare individuală a diferitor organisme. 
C.P.4 Promovarea şi valorificarea cunoştinţelor în procesul de instruire şi în cercetarea biologică. 
C.T. (competențe generale)  
C.T.1 Conștientizarea valorii și necesității cunoştinţelor privind dezvoltarea individuală a organismelor vii în 
complexul biologic. 
C.T.2 Înțelegerea particularităţilor generale şi specifice de dezvoltare individuală a organismelor în corelaţie cu 
aspectul evolutiv. 
C.T.3 Cunoașterea modificărilor specifice în dezvoltarea individuală a organismelor vegetale sub influenţa 
factorilor abiotici şi biotici. 
C.T.4 Formarea unuei viziuni contemporană asupra particularităţilor dezvoltării individuale ale organismelor 
vegetale. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 
1. Să cunoască modificările specifice în dezvoltarea individuală a organismelor vegetale sub influenţa 

factorilor abiotici şi biotici. 
2. Să conştientizeze necesitatea cunoaşterii biologiei dezvoltării individuale ale organismelor vii. 
3. Să poată efecuta analize comparative ale dezvoltării individuale a diferitor organisme. 
4. Să reuşească să evidenţieze specificul dezvoltării individuale a organismelor prin prisma evolutivă. 
5. Să poată utiliza criteriile morfo-anatomice, fiziologice, biochimice, genetice  în argumentarea 

specificului de dezvoltare individuală a diferitor organisme.  
Condiții pre-rechizit: audierea disciplinelor botanică și biochimia. 

Teme de bază: 1. Noţiuni generale despre Ontogeneză. Scopul şi sarcinile disciplinei Biologia dezvoltării 
individuale a organismelor. Istoricul dezvoltării ontogenezei organismelor vii. 2. Analiza etapelor 
ontomorfogenetice Noţiunea de ontogeneză. Consecvenţa şi fluctuaţia etapelor ontomorfogenetice în dezvoltarea 
individuală. Consecutivitatea şi fluctuaţia etapelor ontomorfogenetice prin prisma evolutivă şi filogenetică. 3. 
Analiza ciclurilor vitale de dezvoltare. Analiza comparată a ciclurilor de dezvoltare a organismelor în corelaţie cu 
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apartenenţa sistematică (la alge, ciuperci, muşchi, ferigi, plante cu sămânţă). Coraportul generaţiilor în ciclul vital 
în aspect evolutiv. 4. Particularităţile dezvoltării individuale la animale şi om. Ontogeneza, filogeneza şi evoluţia. 
Fluctuaţia etapelor ontogenetice şi factorii de risc. 5. Particularităţile dezvolării individuale la plante. Rolul 
meristemelor în creşterea şi dezvoltarea individuală a organismelor vegetale. Reglatorii de creştere şi rolul lor. 
Rolul regulator al fitohormonilor în viaţa plantei. 6. Biologia dezvoltării individuale la plante şi factorii abiotici. 
Rolul factorilor abiotici în dezvoltarea individuală a organismelor: temperatura, lumina, gradul de saturare în apă 
şi oxigenul. Analiza acţiunii deficitului sau excesului unui sau altui factor asupra specificuli de dezvoltare 
individuală. 7. Analiza aspectului aplicativ a specificului biologiei dezvoltării individuale. Durata etapelor de 
dezvoltare ontogenetică. Posibilitatea manipulării dezvoltării individuale prin acţiunea reglatorilor de creştere. 
Modificările specificului dezvoltăriii individuale prin aplicarea factorilor abiotici. 8. Utilizareacunoştinşelor 
specificului de dezvoltare individuală a organismelor vii. Aspecte aplicative ale specificului dezvoltării 
individuale în floricultură, silvicultură, legumicultură etc. Exemple de valorificare a cumoştinţelor privind 
dezvoltarea individuală. Argumentări, avantaje, deavantaje, precauţii şi perspective. 

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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