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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Biotehnologii  moderne în agricultură este orientat la soluționarea obiectivelor determinate 

de problemelor înregistrate în agricultura contemporană și necesitățile sporirii indicatorilor de producere pe 
fundalul multiplelor fenomene negative, care au determinat dereglări multiple în echilibrul ecologic.  

Necesitatea elaborării şi prezentării prezentului curs este determinată şi de problemele înregistrate de 
agricultura convenţională şi amploarea acestui gen de activitate în lume, precum şi implementarea largă a 
realizărilor ţărilor cu un grad avansat de dezvoltare în domeniul agriculturii ecologice şi în Republica Moldova. 

Cursul include informaţie referitoare la cauzele care au provocat problemele ecologice din agricultură, 
diversitatea formelor de agricultură cu un impact redus asupra mediului înconjurător, bazele teoretice, ce asigură 
productivitatea înaltă a culturilor şi rentabilitatea superioară a acestor sisteme, elementele tehnologice principale 
de obţinere a produselor fitotehnice şi zootehnice, precum şi a elementelor de procesare, transportare şi 
comercializare a produselor agroalimentare ecologice. 

Este preconizat pentru citire masteranzilor anului I, II şi prevede familiarizarea lor cu realizările de ultima 
oră din acest domeniu actual al ştiinţei contemporane. însuşirea cu succes a conţinutului cursului este posibilă 
doar la cunoaşterea de către masteranzi a bazelor teoretice generale prevăzute în cursurile ciclului biologic, cum 
sunt bunăoară botanica, zoologia, ecologia, microbiologia, pedologia, bazele cercetărilor ştiinţifice ş.a. 
Realizarea cursului asigură familiarizarea audienţilor cu bazele metodologice a cercetărilor şi metodele 
principale aplicate în domeniul agriculturii, cunoaşterea realizărilor şi perspectivelor curente şi îndepărtate, 
precum şi realizărilor moderne aplicate în economia naţională, în special în agricultură. însuşirea conţinutului 
cursului va facilita în mare măsură nivelul de cunoaştere a masteranzilor şi pregătirii de către ei a tezelor de 
doctor. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  

- sinteza analitică a cunoştinţelor din domeniul științe ale mediului și identificarea conexiunilor 
interdisciplinare; 
- analiza critică a informației din literatura ştiinţifică de specialitate; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniu în soluționarea problemelor cu importanță aplicativă; 
- formularea obiectivelor de cercetare  și elaborarea unui plan de realizare a acestora;  
- argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea  rezultatelor cercetărilor proprii; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor din domeniul 
profesional; 
- elaborarea și aplicarea unor strategii de muncă care ar permite eficientizarea şi sporirea gradului de 
responsabilitate în realizarea activităților din domeniu. 

Competențe specifice: 
- cunoașterea și aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane din 

domeniul științe ale mediului și al bioeconomiei și economiei ecologice; 
- argumentarea utilizării unei metodologii anumite în studiul dezvoltării bioeconomiei și economiei 

ecologice, inclusiv folosirea rațională și protecţia resurselor naturale; 



- analiza informaţiilor din domeniul bioeconomiei și economiei ecologice la nivel regional, continental sau 
global  pentru utilizarea lor în cadrul programelor naţionale de dezvoltare; 

- soluționarea problemelor de cercetare privind procesele şi fenomenele din domeniul științe ale mediului 
și ale bioeconomiei prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate; 

- stabilirea priorităţilor studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;  
- adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile din domeniul bioeconomiei și economiei 

ecologice; 
- analiza datelor experimentale obţinute prin prisma teoriilor moderne cunoscute; 
- mediatizarea și influenţarea opiniei publice în vederea obţinerii rezultatului ştiinţific scontat; 
- iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanță teoretică-

fundamentală și aplicativă, demonstrând un înalt grad de autonomie. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să înțeleagă funcționalitatea mecanismelor de menținere a echilibrului dintre organismele vegetale și cele 
dăunătoare, precum și organismele utile, care stau la baza protecției biologice  și agriculturii ecologic; 

- să însuşească principalele aspecte privind rolul componentelor agroecosistemelor (substanțe biologic 
active, microorganisme antagoniste și insecto – acarifagi) în menținerea densității populațiilor de 
organisme dăunătoare până la atingerea pragului biologic și economic de dăunare; 

- să recunoască rolulul şi loculul  mijloacelor biologice de combatere a organismelor dăunătoare și a 
gradului de protecție a culturilor agricole; 

- să însuşească cunoștințe referitoare la tehnologiile de producere și aplicare a mijloacelor biologice de 
protecție a plantelor și de obținere a produselor ecologice a diferitor culturi agricole; 
să cunoască principiilor și mijloacelor de constituire a fermei ecologice. 

Condiții pre-rechizit: să audieze cursurile Managementul de mediu, Schimbări climatice, Afaceti ecologice, 
Economie resurselor regenarabile, Biotehnologii industriale. 

Teme de bază: 1. Introducere în biotehnologii moderne din agricultura contemporană. Agricultura ca activitate 
socio-economică; definiţie, rol, importanţă. Sistemul de agricultură - definiţie, structură, funcţii. Tipologia şi 
evoluţia sistemelor de agricultură. Agricultura şi bunăstarea omului. Mediul rural, nivelul de trai, biodiversitatea 
şi calitatea mediului. Sistemele de agricultură convenţională şi problemele de mediu. 2. Caracteristica agenților 
biologici, care afectează dezvoltarea plantelor de cultură în agricultura convențională. Sisteme alternative de 
agricultură. 3. Particularitățile clasei insectelor și caracteristica insectelor dăunătoare a grupelor principale de 
culturi agricole.  4. Particularitățile agenților patogeni ai bolilor la principalele grupe de culturii agricol. 5. 
Conținutul și particularitățile elementelor tehnologice de producere  și aplicare a mijloacelor ecologic inofensive 
de protecție a plantelor. 6. Constituirea procedeelor tehnologice de  producere  și aplicare a substanțelor biologic 
active în protecția plantelor. 7. Elaborarea procedeelor tehnologice de  producere  și aplicare a entomofagilor în 
protecția culturilor agricole. 8. Elaborarea procedeelor tehnologice de  producere  și aplicare a preparatelor 
biologice în protecția plantelor. 9. Soluţionarea problemelor tehnologice în aplicarea mijloacelor biologice de 
protecţie a culturilor agricole pentru combaterea organismelor dăunătoare. 10. Elaborarea sistemelor de 
protecţie integrată a principalelor grupe de plante (culturi pomicole, tehnice, cerealiere, legumicole și viței de 
vie). 11. Monitoringul mediului în condiţiile aplicării mijloacelor biotehnologice de protecție a plantelor 
agricole. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte, prezentări, 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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