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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Biotehnologia în agricultura este domeniu modern, în plina dezvoltare, bazat pe aplicarea biologiei în agricultura. 
Utilizeaza sistemele biologice, organisme vii sau derivati ai acestora pentru a obtine sau modifica produse sau 
procese de uz specific. Biotehnologiile reprezinta astazi un fascinant domeniu de cercetare si productie cu o 
dinamica spectaculoasa, depasita poate doar de cel al informaticii. 
  Acumularea informaţiei aprofundate despre pârghiile tehnologice de organizare a producerii produselor 
agroalimentare ecologice va permite masteranzilor să însuşească şi să implementeze procedeele tehnologice de 
obţinere a diverselor produse agricole, în baza cărora se înregistrează ameliorarea condiţiilor ecologice, precum şi 
sporirea nivelului de viaţă a lucrătorilor din sectorul rural.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  

- Cunoaşterea importanţei şi rolului agriculturii ca activitate socio-economică, ca loc şi mod de viaţă, 
precum şi problemele de mediu generate de agricultură; 

- Dezvoltarea capacităţii de analiză a tehnologiilor convenţionale şi ecologice, care contribuie la 
sporirea productivităţii producţiei agroalimentare; 

- Însuşirea de către masteranzi a principiilor si metodologiei care stau la baza agriculturii ecologice, 
abordarea problemelor specifice legate de cunoaşterea si aprecierea consecinţelor impactului uman 
asupra ecosistemelor naturale si agricole;  

- Influența factorilor molecular biologici asupra proceselor de biosinteză a substanțelor biologic 
active ce stau la baza determinării densității populațiilor de organisme dăunătoare și ameliorării 
situației ecologice din agricultură;  

- Familiarizarea cu procedeele tehnologice de producere și aplicare a mijloacelor ecologic inofensive 
de protecție a plantelor în sistemele de agricultură convențională și  ecollogică;  

- Formarea unei concepţii privind aplicarea biotehnologiilor moderne în soluționarea problemelor de 
mediului.  

Competențe specifice: 
- Cunoaşterea şi familiarizarea masteranzilor cu metodologia de analiză şi evaluare a productivităţii în 

agricultură. Identificarea de mijloace eficace de susţinere a productivităţii terenurilor folosite în 
agricultura convenţională şi cea ecologică; 

- Demonstrarea capacităţilor de înţelegere, însuşire, conştientizare şi utilizare a informaţiei acumulate 
pe parcursul învăţării botanicii, zoologiei, chimiei, pedologiei, ecologiei, tehnologiilor de cultivare a 
plantelor agricole, informatică. 

- Pentru înlesnirea înţelegerii, însuşirii şi utilizării informaţiilor aduse de disciplina Biotehnologii 
agricole, este necesar ca masteranzii să aibă cunoştinţe de: chimie, botanică, ştiinţele solului, 
ecologie, tehnologii de cultura plantelor agricole şi horticole, fitotehnie, protecţia plantelor, 
informatică. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 

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



- însuşirea principalelor 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; 

- recunoaşterea rolului şi locului  mijloacelor biologice de combatere a organismelor dăunătoare și a 
gradului de protecție a culturilor agricole; 

- însușirea cunoștințelor referitoare la tehnologiile de producere și aplicare a mijloacelor biologice de 
protecție a plantelor și de obținere a produselor ecologice a diferitor culturi agricole; 

-  cunoașterea principiilor și mijloacelor de constituire a fermei ecologice; 
Condiții pre-rechizit: audierea cursurilor Filogenie moleculară, Genetica moleculară, Enzimologia, Biochimie 
metabolică. 
Teme de bază:  Problemele ecologice globale determinate de activitatea agricolă pe Terra. Agricultura şi 
dezvoltarea durabilă. Sisteme alternative de agricultură. Analiza şi proiectarea sistemelor agricole; concepte, 
definiţii, organizare, importanţă. Generalitati privind principale ramurile ale biotehnologiei agricole si 
aplicabilitatea acestora. Principalele metode de culturi in vitro, necesare modificarii genetice a plantelor. 
Elaborarea și aplicarea biotehnologiilor de obținere a materialului biologic devirozat. Conceptul privind 
elaborarea  procedeelor tehnologice și a biotehnologiilor de producere și aplicare a mijloacelor biologice de 
protecție a plantelor. Procedee  biotehnologice de producere și aplicare a substanțelor biologic active de protecție 
a plantelor. Procedeele biotehnologice de producere și aplicare a entomofagielor și acarifagilor în protecția  
biologiceă a plantelor. 

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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