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FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2. Facultatea FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
1.3. Departamentul DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA 

MEDIULUI 
1.4. Domeniul de studii BIOLOGIE 
1.5. Ciclul de studii LICENŢĂ 
1.6. Programul de studii/calificarea BIOLOGIE 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei FIZIOLOGIE  ANIMALĂ GENERALĂ 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Stoica Ionuţ 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Stoica Ionuţ 
2.4. Anul de 
studiu III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Examen 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară DF 2.7. 

Regimul 
disciplinei Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 56 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  119 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Analizarea şi interpretarea interdisciplinară a proceselor ce au loc la nivelul 
sistemului endocrin, sistem nervos şi efectori.  

7.2. Obiectivele specifice - să utilizeze corect notiuni, concepte, principii specifice disciplinei fiziologie 
animală. 
- să prezinte mecanismele de coordonare şi integrare la nivel trofic, hormonal şi 
nervos, atât la nivelul celulelor cât şi a sistemelor funcţionale ale organismului 
animal pluricelular. 
- să explice mecanismele de integrare, realizate prin sisteme de autoreglare, din 
perspectiva evoluţiei şi diversităţii lor. 
- să identifice conceptele, metodele, tehnicile de investigare/explorare utilizate în 
fiziologia animală şi umană. 
- să explice utilizarea instrumentelor, tehnicilor/ metodelor de lucru pentru 
investigarea unor parametri fiziologici. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de 
predare Observaţii 

1. Probleme generale: istoric, importanţa fiziologiei, proprietăţi 
generale ale organismelor vii.   2  

2. Reglarea transferului de materie şi energie. Celula – sistem 
deschis (procese de membrană) 2  

3. Integrarea şi comunicarea în sistemele vii. Generalităţi. 
Substanţa de semnalizare. Receptorii de membrană 2  

4. Comunicarea hormonală. Hormonii vertebratelor. Hormonii 
glandulari steroizi şi nesteroizi 2  

5. Hormonii adenotropi. Neurohormonii (sistemul hipotalamo-
hipofizar) 2  

6. Hormonii crustaceelor. Hormonii insectelor. Feromonii. 2  
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C1.3. Interpretarea informaţiilor ştiinţifice de specialitate din perspectiva principiilor  de organizare şi 
funcţionare a lumii vii; 
C3.1. Formarea competenţelor necesare identificării principalelor noţiuni, concepte şi legităţi specifice privind 
integrarea şi comunicarea în lumea animală, precum şi a metodelor şi tehnicilor de observare şi investigare a 
proceselor fiziologice utilizate în cadrul lucrărilor practice de laborator; 
C4.2. Formarea competenţelor necesare utilizării de echipamente, instrumente, tehnici şi metode de investigare 
a proceselor fiziologice în cadrul lucrărilor de laborator şi explicarea cunoştinţelor din perspectiva corelaţiei 
transdisciplinare; 
C4.4. Formarea abilităţii de a sintetiza informaţiile interpretare şi aprofundare a proceselor fiziologice, precum 
şi analiza critică a demersului investigativ şi interpretarea pertinentă a datelor obţinute; 
C4.5. Formarea competenţelor necesare pentru elaborarea de referate de documentare privind analiza 
caracteristicilor unor procese fiziologice privind integrarea şi comunicarea în lumea animală; 
C6.2. Explicarea cunoştinţelor privind sistemele biologice din perspectiva corelaţiilor transdisciplinare. 
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7. Comunicarea neuronală. Potenţialul de repaus. Potenţialul de 
acţiune. Conducerea excitaţiei. 2  

8. Potenţialul receptor. Transmiterea excitaţiei. Principii ale 
conexiunii neuronale. 2  

9. Funcţia integratorie a sistemului nervos. Sistemul nervos 
vegetativ central. Sistemul nervos vegetativ periferic. Somnul 
şi veghea. Învăţarea şi memoria. Reglarea sistemelor biologice. 

2 
 

10. Asimilarea şi prelucrarea informaţiei (analizatorii). 
Generalităţi. Analizatori mecanici. Sensibilitatea tactilă. 
Sensibilitatea vibratorie. Sensibilitatea auditivă. Sensibilitatea 
statică. Sensibilitatea cinetică. Analizatorul termic. Orientarea 
termo-tactică. 

2 

 

11. Analizatorul optic. Forme primitive de vedere. Aparatul 
optic (dioptria). Puterea de rezoluţie (acomodarea). Pigmenţi 
vizuali. Electrofiziologia ochiului. Vederea culorilor. Vederea 
în lumină polarizată. Vederea stereoscopică şi cinetică. 
Prelucrarea semnalelor în centrii vizuali corticali la vertebrate. 

2 

 

12. Analizatorul electric. Analizatorul chimic. Sensibilitatea 
chimică la insecte. Sensibilitatea gustativă. Sensibilitatea 
olfactivă. Sensibilitatea dureroasă tegumentară. Sensibilitatea 
dureroasă profundă. Transmiterea aferentă a informaţiei la 
vertebrate. 

2 

 

13. Fiziologia efectorilor. Producerea de energie mecanică. 
Contracţia musculară. Mişcarea nemusculară (cili şi flageli). 2  

14. Producerea de energie electrică (organele electrice). 
Schimbarea culorii (fiziologia cromatoforilor). Producţia de 
lumină (bioluminiscenţa). Secreţia de gaze (vezica înotătoare). 

2 

prezentat sub 
formă de 
prelegere 
susţinută de 
prezentări (ppt), 
conversaţii şi 
analize de caz cu 
ajutorul 
planşelor, 
schemelor şi 
foliilor 
corespunzătoare. 
 

 

Bibliografie 
1. Baciu I.,– Fiziologie, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, p. 874, 1977 
2. Battes K.W.,– Fiziologia animalelor şi a omului, Ed. Alma Mater, 415 p.,  1996 
3. Battes K.W., Leonov Silvia, – Activitate nervoasă superioară, Ed. Alma Mater, 106 p.,  1996 
4. Hefco V., -  Fiziologia animalelor şi a omului, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, p. 634,  1998 
5. Penzlin H,– Lehorbuch der Tier physiology, Gustav Fischer Verlag – Jena – 659p., 1991 
6.  Silbernager S., Despopoulos A., – Taschenatlas der Physiology, G. Thieme Verlag, Stuttgard, 371p., 1991 
Bibliografie minimală 
Hefco V., -  Fiziologia animalelor şi a omului, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, p. 634,  1998 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Dotarea şi amenajarea laboratorului de fiziologie 
animală. Animale de experienţă: selecţie, întreţinere, 
manipulare. Protecţia muncii în laboratoare. Măsuri de prim 
ajutor în caz de accidente. 

2 

 

2. Metode de înscriere grafică utilizate în laboratoarele de 
fiziologie. Suprafeţe, aparate de înscriere şi accesorii. 
Tehnica de stimulare. Metode analitice folosite în 
laboratoarele de fiziologie animală. Metode fizice. Metode 
chimice. Metode volumetrice. 

2 

 

3. Statistică şi unităţi de măsură. Unităţi de măsură în 
fiziologie. 2  

4. Rolul hipofizei în melanogeneză. Diagnosticul precoce 
de sarcină 2  

5. Realizarea preparatului neuro-muscular de broască. 2  
6. Studiul excitabilităţii conductibilităţii pe preparatul 
neuromuscular de broască. 2  

7. Înregistrarea şi analiza contracţiilor musculare. Secusa 
musculara. Contracţia tetanică 2  

8. Actul şi arcul reflex. Timpul reflex 2  
9. Evidenţierea Legilor reflexelor exteroceptive medulare 
pe preparatul de broască (Legile lui Pfluger). 2  

10. Reflexe somatice şi vegetative cu importanţă clinică 2  
11. Analizatorii. Pragul de discriminare tactilă şi gustativă. 2 

În cadrul lucrărilor 
practice activităţile se 
desfăşoară frontal sau 
individual, iar 
metodele de predare 
utilizate sunt 
conversaţia didactică, 
explicaţia, 
demonstraţia, studiul 
de caz. 
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Determinarea acuităţii vizuale 
12. Electroencefalograma 2  
13. Cronaximetrie in vivo la om. Dinamometrie 2  
14. Colocviu de laborator 2  
Bibliografie 
1. Battes K.W., Pricope F., Hârţan Mihaela, 2002 – Fiziologia animalelor şi omului – Lucrări practice, Universitatea din 
Bacău 
2. Cojocaru Elena, Dumitriu Irina, Gurzu B., Mărănducă Minela, 2009 – Caiet de lucrări practice – Fiziologie, Editura 
UMF „Gr.T. Popa” Iaşi 
Bibliografie minimală 
•  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

CONTINUTURILE DISCIPLINEI SUNT IN CONCORDANTA CU STANDARDELE RNCIS 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea noţiunilor de fiziologie animală 
predate. Examen scris / oral 70% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Însuşirea tehnicilor de lucru în laborator şi a 
modalităţilor de prezentare a rezultatelor 
proprii. 

Colocviu de laborator 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea noţiunilor de baza din domeniu, explicarea si interpretarea cunoştinţelor de fiziologie animală. 
Realizarea unui portofoliu pe baza noţiunilor teoretice si practice însuşite. 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 
  

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.2. Facultatea Ştiinţe 
1.3. Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului 
1.4. Domeniul de studii Biologie 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Biologie 
1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Ecologie generală 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf, univ. dr. Pricope Ferdinand 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Răducanu Dumitra 
2.4. Anul de 
studiu 

3 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. Laborator 2 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. Laborator 28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 34 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  98 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat, 
5.2. de desfăşurare a laboratorului • Sală de laborator, dotată cu aparatura necesară desfăşurării lucrărilor practice 
 

6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• formarea competenţelor profesionale şi transversale specifice disciplinei  
Ecologie generală 

7.2. Obiectivele specifice • să cunoască şi să înţeleagă legile fundamentale care determină structura 
şi funcţionarea sistemelor vii de nivel supraindividual; 

• să utilizeze  adecvat concepte, teorii şi metode de bază din ecologie în 
comunicarea profesională; 

• să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea 
structurii şi evoluţiei speciilor în condiţiile mediului natural. 

• să dezvolte o gândire sistemică, ca bază a înţelegerii fenomenelor naturii, 
în general, şi a celor biologice, în special. 

 
 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de 
predare Observaţii 

1. Noţiuni introductive 1.1. Etapele dezvoltării ecologiei; 1.2. 
Domenii ale ecologiei; 1.3. Legătura ecologiei cu alte discipline; 
1.4. Teoria generală a sistemelor; 1.5. Însuşiri generale ale 
sistemelor biologice; 1.6. Nivele de organizare a materiei vii; 

2  

2.Factorii ecologici şi acţiunea lor asupra vieţuitoarelor. 2.1. 
Factorii geografici (poziţia geografică, altitudinea, expoziţia 
geografică, morfologia, solul);2.2. Factorii mecanici (vântul, 
curenţii oceanici, mişcările apelor continentale) 

2  

2.2. Factorii fizici (temperatura, lumina, focul, apa, umiditatea, 
gravitaţia şi presiunea) 

4  

2.3. Factorii chimici (salinitatea, oxigenul, concentraţia ionilor de 
hidrogen, compoziţia ionică) 

2  

3. Ecologia populaţiilor 
3.1. Statica populaţiilor 

2 
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C3.1. Capacitatea de explicare şi interpretare a informaţiilor şi a caracteristicilor  sistemelor biologice din 
perspectiva principiilor de organizare si funcţionare a materiei vii; 
C4.1.Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de observare,  investigare/explorare a 
sistemelor biologice; 
C4.2. Explicarea utilizării de echipamente/ instrumente, tehnici/ metode  de lucru pentru investigarea 
sistemelor biologice; 
C4.3. Realizarea demersului investigativ pentru evaluarea  şi monitorizarea sistemelor biologice; 
C4.5. Realizarea de rapoarte ştiinţifice la aplicaţii practice  de explorare/investigare a sistemelor biologice; 
C6.1. Identificarea conceptelor, principiilor, metodelor si tehnicilor de   interpretare inter - şi transdisciplinare 
a datelor privind  sistemele biologice; 
C6.4. Evaluarea stabilităţii şi evoluţiei sistemelor biologice, a biodiversităţii, în condiţiile dezvoltării durabile; 
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CT3 Dezvoltarea capacităţii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în 
raport cu standardele profesiei 
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3.1.1. Efectivul populaţiilor; 3.1.2.Dispersia; 3.1.3. Densitatea 
populaţiilor; 3.1.4. Ratele demografice; 3.1.4. Piramida vârstelor 
3.2. Dinamica populaţiei 
3.2.1. Dinamica numărului de indivizi în populaţie; 3.2.2. Variaţiile 
abundenţei populaţiilor; 3.3.3. Variaţiile sezoniere ale populaţiilor; 
3.3.4. Variaţii ciclice;  
3.3.5. Mecanismele reglării populaţiilor 

2  

4. Biocenoza 
4.1. Structura biocenozei; 4.2. Indici structurali ai biocenozei; 4.3. 
Nişa ecologică;                                              

2  

4.4. Relaţii interspecifice;  4.5. Structura trofică a biocenozei 2  
5. Ecosistemul 
5.1. Structura spaţială a ecosistemelor;  
5.2. Energetica ecosistemelor 

2  

5.3. Circuitul materiei în ecosisteme;      5.4. Structura biochimică a 
ecosistemelor 5.5. Autocontrolul şi stabilitatea ecosistemelor; 5.6. 
Succesiunea ecologică; 

2  

5.7. Ecosisteme din România 2  
6. Biomul 
     6.1. Sisteme de reprezentare a biomilor;     6.2. Principalii biomi 
de pe glob 

2  

7. Ecosfera 
7.1. Etapele evoluţiei circuitului materiei în ecosferă; 7.2. Cicluri 
biogeochimice globale 

2 

 
 
 
 
 
Prelegere 
ilustrată, 
conversaţie, 
explicaţie, 
modelare 

 

Bibliografie 
• BOTNARIUC N., VĂDINEANU A., 1982 – Ecologie, Ed. Did şi Ped., Bucureşti. 
• BOTNARIUC N., 1999 – Evoluţia sistemelor biologice supraindividuale. Ed. Univ. Bucureşti. 
• PRICOPE F., MĂZĂREANU C, VOICU ROXANA,  2014 – Ecologie generală, Ed. Alma Mater,  Bacău 
• VĂDINEANU A., 1998 – Dezvoltarea durabilă. Teorie şi practică. Edit Univ. Bucureşti. 

 
Bibliografie minimală 

• PRICOPE F., MĂZĂREANU C, VOICU ROXANA,  2014 – Ecologie generală, Ed. Alma Mater,  Bacău 
 
Aplicaţii -  laborator  Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Determinarea cantitativă a factorilor climatici: 
Temperatura. 

2  

Determinarea cantitativă a factorilor climatici: lumina şi 
presiunea atmosferică. 

2  

Determinarea cantitativă a factorilor climatici: umiditatea şi 
precipitaţiile. 

2  

Determinarea cantitativă a factorilor climatici: vântul. 2  
Acţiunea combinată a temperaturii şi umidităţii. 
Construirea climatogramelor şi bioclimatogramelor. 

2  

Ritmurile biologice. Construirea bioritmogramelor. 2  
Metode de prelevare a probelor biologice în teren. 2  
Aplicarea statisticii matematice la prelucrarea probelor în 
ecologie. 

2  

Metode de estimare a efectivului populaţiei. 2  
Metode de estimare a dispersiei şi creşterii populaţiei.  2  
Structura de vârstă şi sex a populaţiei. Piramida vârstelor. 2  
Spectrul ecologic al biocenozei. 2  
Analiza sinecologică a datelor. 2  
Lecţie practică într-un ecosistem terestru 2 

Demonstraţie, 
modelare, explicaţie 

 
Bibliografie 
• MĂZĂREANU C., URECHE CAMELIA, URECHE D., 2001 – Ecologie – Lucrări practice, Universitatea din Bacău 
• VOICU ROXANA, PRICOPE FERDINAND, 2014 - – Ecologie – Lucrări practice, Ed. Alma Mater,  Bacău 
Bibliografie minimală 
• VOICU ROXANA, PRICOPE FERDINAND, 2014 - – Ecologie – Lucrări practice, Ed. Alma Mater,  Bacău 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS. 
 
10, Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea noţiunilor de din domeniul 
ecologiei, explicarea şi interpretarea 
proceselor ecologice fundamentale 

Răspunsuri la examene. 
 
 
 

70% 

10.5. Laborator 
Cunoaşterea şi utilizarea aparaturii de 
laborator şi interpretarea proceselor 
observate 

Răspunsuri la colocviu de 
laborator 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul ecologiei, explicarea şi interpretarea proceselor ecologice 

fundamentale 
• Abilităţi minime în cunoaşterea şi utilizarea aparaturii de laborator şi interpretarea proceselor observate 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09. 2015 Conf. univ. dr. Pricope Ferdinant Asist. univ. dr. Răducanu Dumitra 

   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
25.09. 2015 Lector univ. dr. Ureche Camelia 

  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
 Prof. univ. dr. Talmaciu Mihai 
  
 

 



F 84.07/Ed. 06 
 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea DE ŞTIINŢE 

1.3. Departamentul BEPM 

1.4. Domeniul de studii BIOLOGIE 

1.5. Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6. Programul de studii/calificarea BIOLOGIE 

1.7. Forma de învăţământ IF 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Biotehnologii 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr.  NICUŢĂ DANIELA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr.  NICUŢĂ DANIELA 

2.4. Anul de 

studiu 

III 2.5. Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 2 3.2. Curs 2 3.3. Laborator 2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

56 28 3.5. Curs 28 3.6.Laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat  0 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi):Vizite de studiu la instituţii care utilizează diferite metode biotehnologice 

specifice industriei alimentare şi farmaceutice. 

10 

 

3.7. Total ore studiu individual  69 

3.8. Total ore pe semestru  56 

3.9. Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de 

competenţe 
  

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Studenţii nu vor utiliza telefoanele mobile în timpul prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a -Studenţii nu vor utiliza telefoanele mobile în timpul desfăşurării activităţilor 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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seminarului/laboratorului/proiectului practice; 

- Halat alb de protecţie. 

6. Competenţe specifice acumulate  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Să cunoască şi să se familiarizeze cu principalele noţiuni şi abordări ale 

domeniului biotehnologiilor 

7.2. Obiectivele specifice  Să identifice principalelor noţiuni, concepte şi legităţi specifice 

domeniului biotehnologiilor. 

 Să explice caracteristicilor  sistemelor biologice din perspectiva 

principiilor de organizare si funcţionare a materiei vii. 

 Să utilizeze cunoştinţelor privind nivelul molecular şi celular de 

organizare si funcţionare a materiei vii  în aplicaţii biotehnologice. 

 Să poată utiliza de echipamente, tehnici sau metode de lucru pentru 

investigarea sistemelor biologice în scopuri biotehnologice 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Biotehnologiile – definiţie, sferă de preocupări 2 Prelegerea, Conversaţia 

euristică 
 

Biotehnologii utilizate în domeniul sănătăţii 6 Prelegerea, Conversaţia 
euristică 

 

Biotehnologii pentru producerea de proteine, enzime şi 

aminoacizi 

8 Prelegerea, Conversaţia 

euristică 
 

Transferul de gene la plante şi animale 2 Prelegerea, Conversaţia 

euristică 
 

Clonarea la animale şi perspectivele ei. 4 Prelegerea, Conversaţia 

euristică 
 

Biotehnologii utilizate în industria alimentară 4 Prelegerea, Conversaţia 

euristică 
 

Biotehnologii pentru protecţia mediului 2 Prelegerea, Conversaţia 

euristică 
 

Bibliografie 

1. BOLDOR O., POPOVICI GH., Producerea de proteine neconvenţionale prin tehnologii de cultivare intensivă 

a microalgelor. Biotehnologii moderne. Ed. „Tehnică”, Bucureşti, 1990, 222-238. 

2. CACHIŢĂ COSMA D., DELIU C., RAKOSY – TICAN L., ARDELEAN A.,  - Tratat de biotehnologie 

vegetală. Ed „Dacia”, Cluj-Napoca, 2004, 1, 433p 

3. CÂRLAN V.M., Clonarea animalelor şi consecinţele clonării, Ed. „Junimea”, Iaşi, 2001,87p. 

4. DIMA M., Epurarea apelor uzate urbane. Ed. „Junimea”, Iaşi, 1998, 526p. 

5. GHIORGHIŢĂ G., NICUŢĂ PETRESCU D., Biotehnologiile azi. Ed. „Junimea”, Iaşi, 2005, 325p. 

6. GORDUZA VALERIA MARTA, TOFAN LAVINIA, ŞUTEU DANIELA, GORDUZA VLAD, Biomateriale, 

biotehnologii, biocontrol. Ed. CERMI, Iaşi, 2002, 660p. 

7. IORDĂCHESCU D., DUMITRU I., Biotehnologia producerii de enzime. Biotehnologii moderne. Ed. 

„Tehnică”, Bucureşti, 1990, 155 – 201 

8. POPA L., Biotehnologii de producere a aminoacizilor cu ajutorul unor microorganisme, Biotehnologii 

moderne. Ed. „Tehnică”, Bucureşti, 1990, 239 – 256. 

9. POPA L., Biotehnologii utilizate în producerea de proteine monocelulare neconvenţionale, Biotehnologii 

moderne. Ed. „Tehnică”, Bucureşti, 1990, 202 – 221 

Bibliografie minimală 

1. GHIORGHIŢĂ G., NICUŢĂ PETRESCU D., Biotehnologiile azi. Ed. „Junimea”, Iaşi, 2005, 325p. 

2. GORDUZA VALERIA MARTA, TOFAN LAVINIA, ŞUTEU DANIELA, GORDUZA VLAD, Biomateriale, 
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 Să cunoască terminologia utilizată în domeniul biotehnologiilor; 

 Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor de biotehnologie; 

 Să înţeleagă importanţa cunoaşterii noţiunilor de biotehnologie; 

 Să demonstreze capacitatea de analiză şi interpretare a unor procese biotehnologice; 

 Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a cunoştinţelor de biotehnologie. 
 Să demonstreze capacitatea de utilizare a cunoştinţelor teoretice şi practice de biotehnologii în cadrul 

laboratoarelor de specialitate. 
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  Să demonstreze preocuparea pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de gândire 

în domeniul biotehnologiilor 

 Să demonstreze implicarea în activităţi  ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de 

specialitate; 

 Să participe la proiecte cu caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în învăţământul 

european 
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biotehnologii, biocontrol. Ed. CERMI, Iaşi, 2002, 660p. 

 

Aplicaţii (Laborator) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

- tehnologia de cultivare in vitro la plante 8 Expunerea, 

Demonstraţia, 

Conversaţia euristică 

 

- iniţierea de culturi in vitro (culturi de seminţe, de 

organe vegetale, culturi de antere şi ovare, culturi de 

embrioni) 

4 Expunerea, 

Demonstraţia, 

Conversaţia euristică 

 

- identificarea reacţiei morfogenetice a explantelor 

inoculate pe numeroase variante nutritive 

4 Expunerea, 

Demonstraţia, 

Conversaţia euristică 

 

- calculul biomasei obţinută in vitro şi al  randamentului 

de regenerare a lăstarilor 

4 Expunerea, 

Demonstraţia, 

Conversaţia euristică 

 

- acomodarea vitroplantelor la condiţiile ex vitro şi 

transferul acestora în sol 

4 Expunerea, 

Demonstraţia, 

Conversaţia euristică 

 

- stabilirea etapelor de lucru privind micropropagarea 

unei specii de interes economic 

4 Expunerea, 

Demonstraţia, 

Conversaţia euristică 

 

Bibliografie 

1. GHIORGHIŢĂ G., NICUŢĂ PETRESCU D., Biotehnologiile azi. Ed. „Junimea”, Iaşi, 2005, 111 – 211. 

2. BADEA M.E., SĂNDULESCU D., biotehnologii vegetale. Fundaţia „Biotech”, Bucueşti, 2001, 295 

3. CROCOMO J. O., Plant tissue culture methods and applications in agriculture, Acad. Press, New York, 

London, Toronto, 1981, 359 

4. DELIU C. Culturile de celule la cormofite. Tratat de biotehnologie vegetală. Ed. „Dacia”, Cluj Napoca, 2004, 

1, 246 – 350 

5. MAFTEI D.E., NICUŢĂ D., 2013 – Biotehnologii vegetale. Ghid pentru lucrări practice. Ed. Alma Mater, 

BACĂU 182 p. 

6. PRISECARU M., GHIORGHIŢĂ G., Haploidia în contextul biotehnologiilor moderne. Ed. „Tehnică”, 

Bucureşti, 2002, 181p. 

Bibliografie minimală 

1. GHIORGHIŢĂ G., NICUŢĂ PETRESCU D., Biotehnologiile azi. Ed. „Junimea”, Iaşi, 2005, 111 – 211.p. 

2. MAFTEI D.E., NICUŢĂ D., 2013 – Biotehnologii vegetale. Ghid pentru lucrări practice. Ed. Alma Mater, 

BACĂU 182 p. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt în concordant cu standardele RNCIS 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

-Corectitudinea cunoştinţelor teoretice 

însuşite la curs; 

-Participare activă la curs 

Examen scris, oral 80% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

- Evaluarea cunostinţelor privind metodele şi 

tehnicile de lucru utilizate în tehnologia de 

cultivare in vitro 

- Realizarea unui referat 

Prezentarea referatului 

Participare activa la 

laborator 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă 

-Cunoaşterea noţiunilor de bază din curs 

-Abilităţi minime de lucru în laboratorul de culturi in vitro 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   

                                               

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţe 

1.3. Departamentul Biologie, Ecologie si Protectia Mediului 

1.4. Domeniul de studii Biologie 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea Biologie 

1.7. Forma de învăţământ Invatamant cu frecventa 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei FITOPATOLOGIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Prof univ dr ing Rati Ioan Viorel 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist univ dr Raducanu Dumitra 

2.4. Anul de 

studiu 

III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  20 

Examinări 8 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  98 

3.8. Total ore pe semestru  56 

3.9. Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
  

 

 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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6. Competenţe specifice acumulate  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Înarmarea studenţilor cu un sistem de cunoştinţe ştiinţifice legate de studiul 

bolilor plantelor, de biologia agenţilor fitopatogeni si de prevenirea bolilor si 

combaterea lor. 

 

7.2. Obiectivele specifice Sa cunoasca biologia paraziţilor vegetali, cat si interacţiunile ce se stabilesc intre 

ei si planta gazda.  

Sa studieze problemele privind reacţiile plantelor la atacul agenţilor patogeni, 

prevenirea si combaterea acestora. 

Sa inteleaga notiunile, conceptele si legitatile specifice nivelurilor molecular şi 

celular de organizare şi funcţionare a materiei vii. 

Sa identifice conceptele, metodele, tehnicile, procedeele uzuale de observare, 

investigare/explorare a sistemelor biologice. 

Sa foloseasca echipamentele, instrumentele, tehnicile/ metodele  de lucru pentru 

investigarea sistemelor biologice conform parametrilor tehnici de exploatare. 

Sa realizeze un portofoliu de analize si determinari la organisme vii. 

 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare 
Observaţii 

 

I. Notiuni introductive.  

1.1. Istoricul fitopatologiei. 

1.2. Importanţa practică a fitopatologiei. 

     1.3. Noţiuni generale despre bolile plantelor. 

II. Caractere generale ale agenţilor fitopatogeni. 

      2.1. Însuşiri parazitare. 

      2.2. Factorii care influenţează însuşirile agenţilor 

fitopatogeni 

        2.3. Etapele procesului parazitar. 

III. Rezistenţa plantelor la boli. 

        3.1.Rezistenţa structurală 

        3.2.Rezistenţa biochimică 

        3.3. Determinismul genetic al rezistenţei plantei la 

boli 

IV. Prevenirea si combaterea bolilor plantelor  

        4.1. Principiile   utilizate  in    combaterea  bolilor 

        4.2. Măsuri fizico-mecanice. 

        4.3. Măsuri chimice  

        4.4. Modul de aplicare al tratamentelor cu substanţe 

chimice 

4.5.  Măsuri biologice . 

V. Protectia plantelor in contextual actual in Romania. 

                  5.1. Metode alternative de protectie a 

2 ore/sapt Cursul este sub formă de 

prelegere susţinută de 

prezentări şi analize de caz 

cu ajutorul planşelor, 

diapozitivelor, pliantelor, 

foliilor corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6

.1
. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 

 
 Identificarea principalelor notiuni, concepte si legitati specifice nivelurilor molecular si celular de 

organizare si functionare  a materiei vii. 

 Aprecierea critica a gradului de adecvare a tehnicilor/ metodelor utilizate in studii de clasificare si 

caracterizare a organismelor vii.  

 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de observare, 

investigare/explorare a sistemelor biologice. 

  Explicarea utilizarii de echipamente, instrumente, tehnici/ metode  de lucru pentru investigarea 

sistemelor biologice. 

 Analiza critica a demersului investigativ si interpretarea pertinenta a datelor obtinute. 
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plantelor 

VI. Bolile plantelor si combaterea lor. 

   6.1. Virozele. 

    6.2. Bacteriozele. 

    6.3. Micoze 

    6.4. Mycoplasma-Micoplasmoze. 

    6.5. Antofitoze. 

Bibliografie 

Eliade Eugenia, Fitopatologie, Bucureşti, 1990 

Mititiuc M., Paraziţi vegetali; Bolile produselor si combaterea lor, 1982 

Mititiuc M., Fitopatologie, Iaşi, 1994 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Notiuni introductive.Organizarea muncii in 

laboratorul de fitopatologie. 

2. Protectia plantelor in Romania. Organismele de 

supraveghere a statului privind protectia plantelor. 

3. Legislatia producerii  materialului saditor si 

circulatia plantelor si a produselor alimentare din plante. 

4. Metode de combatere a bolilor la plante. Masuri 

clasice de combatere. 

5. Masuri biologice de combatere a bolilor la plante 

utilizate in agricultura ecologica . Rezistenta 

plantelor la boli. 

6. Clasificarea bolilor la plante si insusirile agentilor 

fitopatogeni. 

7. Viroze la plante. Exemplificari. 

8. Bacterii fitopatogene – generalităţi. Bacteriozele 

cerealelor. 

9. Bacteriozele leguminoaselor pentru boabe, a 

plantelor tuberculifere, a pomilor fructiferi şi a 

viţei de vie. 

10. Micoze. Structura celulară a ciupercilor 

fitopatogene şi a miceliului. Micoze produse de 

Ascomycotina. 

11. Micoze produse de Basidiomycotina. 

12. Micoze produse de Deuteromycotina. 

13. Antofitoze. Colocviu de laborator. 

 

 

2 ore/sapt 

În cadrul lucrărilor practice 

activităţile se desfăşoară 

frontal sau individual, cu 

studiul individual pe niveluri 

de cunoştinţe; studiul 

materialului bibliografic, 

determinări de laborator, 

prelucrarea datelor. 

 

Bibliografie 

Mititiuc M., Fitopatologie, Iaşi, 1994 

Savulescu Olga, Lucrări practice de fitopatologie, Bucureşti, 1969 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continuturile disciplinei sunt in concordanta cu standardele RNCIS 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Participare activă în cadrul cursului. Examen 60% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Participare activă în cadrul lucrărilor 

practice. Prezentarea unui referat. 
Colocviu 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Câte două intervenţii în cadrul cursului şi a lucrărilor practice. 

Un subiect rezolvat conform baremului de corectare. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09..2015   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
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Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 
  

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.2. Facultatea Ştiinţe 
1.3. Departamentul Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului 
1.4. Domeniul de studii Biologie 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Biologie 
1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Ocrotirea naturii  
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Pricope Ferdinant 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Răducanu Dumitra 
2.4. Anul de studiu 3 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 2.7. 
Regimul 
disciplinei Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 
 
 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. Seminar 2 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6.Seminar 28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 34 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  98 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 4 

 
 

2. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum •  
4.2. de competenţe •  

 



F 84.07/Ed. 06 
 

 
3. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat  
5.2. de desfăşurare a seminarului sală de seminar, dotată cu aparatura necesară desfăşurării  aplicaţiilor  
 
 
4. Competenţe specifice acumulate  

 
 

5. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• formarea competenţelor profesionale şi transversale specifice disciplinei  
Ocrotirea  naturii 

7.2. Obiectivele specifice • să cunoască şi să înţeleagă legile fundamentale care determină structura 
şi funcţionarea sistemelor vii de nivel supraindividual; 

• să utilizeze în mod adecvat concepte, teorii şi metode de bază din 
ecologie în comunicarea profesională; 

• să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea 
structurii şi evoluţiei speciilor în condiţiile mediului natural. 

•  să-şi dezvolte gândirea sistemică, ca bază a înţelegerii fenomenelor 
naturii, în general, şi a celor biologice, în special;  

• să-şi consolideze  cunoştinţele privind starea actuală a mediului în lume, 
în general şi în România în particular, modalităţile de deteriorare a 
ecosistemelor naturale sub acţiunea antropică şi posibilităţile de 
prevenire, limitare şi combatere a poluării sub toate aspectele; 

• să-şi consolideze educaţia în spiritul păstrării nealterate a mediului 
natural, a conservării biodiversităţii ecosistemelor, menţinerii 
genofondului natural al planetei; 

 
 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de 
predare Observaţii 

Poluanţii şi circulaţia lor în biosferă. Clasificarea generală a poluanţilor. 
Circulaţia poluanţilor în biosferă 

2  

Acţiunea antropică asupra mediului 2  
Poluarea atmosferei. Circulaţia poluanţilor în atmosferă. Poluanţii 
atmosferici şi modul lor de acţiune. Efectele poluării atmosferice asupra 
organismelor animale şi vegetale. 

2  

 

6.
1.
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• C4.3. Realizarea demersului investigativ pentru evaluarea  şi monitorizarea sistemelor biologice; 
• C4.5. Realizarea de rapoarte ştiinţifice la aplicaţii practice  de explorare/investigare a sistemelor 

biologice; 
• C6.2. Explicarea cunoştinţelor privind sistemele biologice din perspectiva corelaţiilor 

transdisciplinare; 
• C6.4. Evaluarea stabilităţii şi evoluţiei sistemelor biologice, a biodiversităţii, în condiţiile dezvoltării 

durabile; 
 

6.
2.

 C
om

pe
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e 
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ve
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• CT. 1Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniul biologiei cu 
respectarea principiilor de etica profesionala; 

• CT.2. Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor  corespunzătoare profilului 
profesional şi personal; 

• CT.3. Dezvoltarea capacităţii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire 
profesională în raport cu standardele profesiei; 
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 Poluarea atmosferică şi ciclurile biogeochimice. Efectele poluării 
atmosferice asupra climei. Poluarea sonoră şi efectele sale. 

2  

 Poluarea solului. Poluarea cu fertilizanţi, metale grele, reziduuri menajere şi 
agricole. 

2  

 Poluarea solului cu pesticide. Clasificare şi mod de acţiune. Particularităţi 
ecologice ale pesticidelor. Efectele pesticidelor asupra speciilor, populaţiilor 
şi biocenozelor. 

2  

Poluarea apelor continentale şi oceanice. Poluarea fizică, chimică şi 
biologică a apelor. Poluarea apelor subterane. 

2  

Aprecierea gradului de poluare a apelor. Autoepurarea biologică a apelor. 
Epurarea apelor uzate 

2  

 Poluarea nucleară a mediului. Radiosensibilitatea vieţuitoarelor la doze 
letale şi subletale. Industria energetică şi poluarea nucleară. 

2  

Conservarea naturii. Bazele ştiinţifice ale conservării mediului. Principiile 
strategiei mondiale a conservării mediului. Strategia protecţiei mediului în 
România. 

2  

Conservarea biodiversităţii. Direcţii de conservare a biodiversităţii Teorii 
privind cauzele dispariţiei speciilor. Cauzele antropice ale extincţiei 
speciilor. Lista roşie a speciilor. Conservarea biodiversităţii în România 

4  

Conservarea comunităţilor biologice în arii protejate. Principalele categorii 
de arii protejate. Arii protejate în România 

2  

Legislaţia privind protecţia mediului. Dreptul mediului şi principiile sale. 
Legiferarea ocrotirii naturii în România. Acorduri şi convenţii internaţionale. 

2  

Bibliografie 
DUMA S.– Geoecologie, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2000 
PRICOPE F., PRICOPE LAURA – Poluarea mediului şi conservarea naturii, Ed. Rovimed, Bacău, 2007 
PRICOPE F., PARAGINĂ Carla, 2013 – Conservarea biodiversităţii şi ecodiversităţii, Ed. Alma Mater, Bacău 
PRIMACK B.R., 2002 – Conservarea diversităţii biologice, Ed. Tehnică Bucureşti 
RAMADE FR., 1991 – Elements d’ecologie – Ecologie appliqueé. Action de l’homme sur la biosphère 

Bibliografie minimală 
Pricope F., Pricope Laura – Poluarea mediului şi conservarea naturii, Ed. Rovimed, Bacău, 2007 
 
Aplicaţii - Seminar Nr. ore Metode de 

predare Observaţii 

Starea actuală a mediului în România. 2  
Depozitele de deşeuri menajere şi industriale şi efectul lor asupra mediului. 2  
Monitoringul ecologic – mijloc de sesizare şi prevenire a poluării 2  
Poluarea marină şi efectele sale 2  
Staţiile de epurare – mijloace de protecţie şi reciclare. 2  
 Diversitatea biologică şi poluarea. Lista roşie a speciilor 2  
Poluarea urbană - prevenire, limitare, combatere. 2  
Agricultura ecologică  şi protecţia agroecosistemelor 2  
 Conservarea şi refacerea ecosistemelor forestiere 2  
Ozonul atmosferic. Posibilităţi de limitare a distrugerii păturii de ozon 2  
Deşertificarea – prevenire, limitare şi combatere. 2  
Poluarea apelor – efecte, combatere, limitare. 2  
Zone şi arii protejate 2  
Dreptul mediului. Legislaţia privind protecţia mediului 2 

Demonstraţie, 
modelare, 
explicaţie 

 
Bibliografie 
Copcaru I. – Surse, procese şi produse de poluare, Ed. Junimea, Iaşi, 1995 
Primack R.B.– Conservarea diversităţii biologice, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002 
Bibliografie minimală 
Primack R.B.– Conservarea diversităţii biologice, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS. 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea noţiunilor fundamentale din 
domeniul conservării naturii şi protecţiei 
mediului, explicarea şi interpretarea 
proceselor ecologice fundamentale din 
ecosistemele acvatice şi terestre 

Răspunsuri la examen 
 
 
 

70 % 
 
 
 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Cunoaşterea stării actuale a mediului, a 
modalităţilor de degradare a mediului, de 
conservare a naturii şi protecţie a mediului 
 

Răspunsuri la seminar, 
referate 

30 % 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul conservării naturii, explicarea şi interpretarea proceselor 

ecologice fundamentale 
• Abilităţi minime în cunoaşterea impactului antropic asupra mediului şi a modalităţilor eficiente de 

conservare a biodiversităţii şi ecodiversităţii; 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09. 2015 Conf. univ. dr. Pricope Ferdinant Asist. univ. dr. Răducanu Dumitra 
   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09. 2015 Lector dr. Ureche Camelia 
  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
 Prof. univ. dr. Mihai Talmaciu 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţe 

1.3. Departamentul Biologie, Ecologie si Protectia Mediului 

1.4. Domeniul de studii Biologie 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea Biologie 

1.7. Forma de învăţământ Invatamant cu  frecventa 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei FIZIOLOGIE VEGETALĂ GENERALĂ 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Prof. univ. dr. ing Rați Ioan Viorel 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Bădăluță Nicoleta 

2.4. Anul de 

studiu 

III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  20 

Examinări 4 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  74 

3.8. Total ore pe semestru  56 

3.9. Numărul de credite 4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
  

 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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6. Competenţe specifice acumulate  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Analizarea si interpretarea interdisciplinara a fenomenelor vieţii plantelor, susţinuta de 

descoperirile din domeniul chimiei, biochimiei, fizicii si biofizicii. 

 

7.2. Obiectivele specifice Să identifice principalelor notiuni, concepte si legitati specifice fiziologiei vegetale. 

Să identifice conceptele, metodele, tehnicile de investigare/explorare a lumii vegetale. 

Să explice utilizarea instrumentelor, tehnicilor/ metodelor de lucru pentru investigarea unor 

parametri biochimici. 

Să identifice concepte, principii, metode si tehnici de interpretare inter- si transdisciplinara a 

datelor privind  sistemele biologice vegetale.   

Să explice cunostintele privind mecanismele fiziologice din perspectiva corelatiilor 

transdisciplinare. 

 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Curs 

1. Introducere în fiziologia plantelor 

 2 ore / 

sapt 

Cursul este 

prezentat sub 

formă de 

prelegere 

susţinută de 

prezentări şi 

analize de caz cu 

ajutorul 

planşelor, 

diapozitivelor, 

pliantelor, foliilor 

corespunzătoare. 

 

 

2. Fiziologia celulei vegetale  

2.1. Funcţiile fiziologice ale subunităţilor structurale 

din celulă  

2.2. Proprietăţile fizice ale materiei celulare vii  

2.3. Proprietăţile fiziologice ale materiei vii  

3. Regimul de apă al plantelor  

3.1. Rolul apei în viaţa plantelor    

3.2. Conţinutul de apă al plantelor  

3.3. Stările şi formele apei din plante 

3.4. Absorbţia apei de către plante       

3.5. Absorbţia apei prin organele aeriene ale plantei  

3.6. Eliminarea apei de către plante. 

3.7. Bilanţul hidric al plantelor  

3.8. Rezistenţa plantelor la secetă  

4. Nutriţia minerală a plantelor  

4.1. Absorbţia substanţelor minerale prin rădăcini. 

4.2. Acumularea ionilor minerali  

4.3. Rolul  rădăcinilor  în  solubilizarea complexilor 

insolubili din sol  

4.4. Excreţia substanţelor de către plante 

4.5. Factorii ce influenţează absorbţia elementelor 

minerale în plante  

4.6. Absorbţia elementelor minerale prin frunze 

(nutriţia extraradiculară)  

 

2 ore / 

sapt 

 

4.9.  
prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

6
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. 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 

 

C2.1. Identificarea principalelor notiuni, concepte si legitati specifice nivelurilor molecular si celular de 

organizare si functionare  a materiei vii. 

C4.1 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de  observare,  investigare/explorare 

a sistemelor biologice. 

C4.2 Explicarea utilizarii de echipamente/ instrumente, tehnici/ metode  de lucru pentru investigarea 

sistemelor biologice. 

C6.1 Identificarea conceptelor, principiilor, metodelor si tehnicilor de   interpretare inter - si transdisciplinara a 

datelor privind  sistemele biologice.   

C6.2 Explicarea cunostintelor privind sistemele biologice din perspectiva corelatiilor transdisciplinare. 

6
.2

. 
C

o
m

p
et
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ţe
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n
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le
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4.7. Ritmul de absorbţie a elementelor minerale  

4.8. Rolul fiziologic al elementelor minerale  

5. Fotosinteza  

5.1. Definiţia şi importanţa fotosintezei  

5.2. Sursele de carbon pentru plante 

5.3. Organele şi organitele fotosintezei 

5.4. Mecanismul fotosintezei 

5.5. Factorii care influenţează fotosinteza. 

5.6. Variaţii diurne şi sezoniere în intensitatea 

fotosintezei.  

5.7. Coeficientul de utilizare a energiei solare.  

5.8. Chemosinteza.  

5.9. Heterosinteza.   

 5.10. Nutriţia cu azot a plantelor.  

2 ore / 

sapt 

prelegere 

 

 

6. Transformarea, circulaţia şi depunerea substanţelor 

organice în plante 

6.1. Sinteza, transformarea şi depunerea substanţelor 

organice.  

 6.2. Transportul substanţelor organice în plante  

7. Respiraţia plantelor  

7.1. Definiţie şi importanţă 

7.2. Respiraţia aerobă 

2 ore / 

sapt 

prelegere 

 

 

   8. Creşterea plantelor 

8.1. Definiţii şi principii.  

8.2. Etapele de creştere 

8.3. Mecanismul creşterii 

8.4. Factorii externi care influenţează procesele de 

creştere.  

8.5. Substanţele regulatoare de creştere 

8.6. Vitaminele ca substanţe bioactive 

8.7. Erbicidele şi mecanismul fiziologic de acţiune a 

lor  

8.8. Corelaţiile şi dominanţa apicală. 

8.9. Regenerarea şi polaritatea 

2 ore / 

sapt 

prelegere 

 

 

9. Mişcări de orientare şi de creştere la plante 

 9.1. Mişcările pasive. 

9.2. Mişcările active 

 

2 ore / 

sapt 

 

 

prelegere 

 

 

 

 

 

10. Starea de repaus la plante 

10.1. Repausul biologic şi repausul forţat. 

10.2. Repausul mugural  

10.3. Repausul seminal. 

11. Dezvoltarea plantelor 

11.1. Vernalizarea (iarovizarea) plantelor. 

11.2. Fotoperiodismul 

11.3. Fiziologia înfloritului şi fructificării.  

11.4. Fiziologia senescenţei (îmbătrânirii) plantelor  

 

 

 

 

2 ore / 

sapt 

 

 

 

 

 

 

 

prelegere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Fiziologia rezistenţei plantelor la condiţiile de mediu.  

12.1. Acţiunea dăunătoare a temperaturilor scăzute 

pozitive asupra plantelor 

12.2. Acţiunea dăunătoare a temperaturilor scăzute 

negative asupra plantelor 

12.3. Fiziologia rezistenţei plantelor la secetă.  

 12.4. Fiziologia rezistenţeiplantelor la arşiţă 

12.5. Fiziologia rezistenţei plantelor la concentraţii 

mari de săruri.  

 12.6. Fiziologia rezistenţei plantelor la boli.  

12.7. Rezistenţa la poluarea mediului de viaţă 

   

2 ore / 

sapt 

prelegere 
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Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Forţe care reţin apa în celulă sau în mediul extern (forţe 

osmotice, de adsorbţie, de coeziune moleculară, de capilaritate, 

de natură chimică). 

2 ore / sapt 

În cadrul lucrărilor 

practice activităţile se 

desfăşoară frontal sau 

individual, cu studiul 

individual pe niveluri 

de cunoştinţe; iar 

metodele de predare 

utilizate sunt 

conversaţia didactică, 

explicaţia, 

demonstraţia, studiul 

de caz. 

 

2. Schimbul de apă dintre celula vegetală şi mediul extern: 

difuzia şi osmoza. 

3. Schimbul de apă dintre celula vegetală şi mediul extern: 

turgescenţa, plasmoliza. 

4. Conducerea apei în corpul plantei. 

5. Eliminarea apei de către plante. Transpiraţia. Gutaţia. 

6. Nutriţia minerala a plantelor: evidenţierea elementelor 

solubile in apa, evidenţierea elementelor solubile in acizi, a 

sulfaţilor si carbonaţilor, evidenţierea unor elemente pe cale 

histochimica, identificarea rapida a principalelor îngrăşăminte 

chimice. 

7. Fotosinteza: metode calitative de evidenţiere a fotosintezei, 

influenta factorilor de mediu asupra intensităţii fotosintezei, 

studiul pigmenţilor clorofilieni. 

8. Dozarea pigmenţilor asimilatori după metoda Mayer-

Bertenrath cu modificări aduse de Ştirban şi Fărcuş. 

9. Extragerea si reacţiile de identificare a mono şi 

diglucidelor. 

10. Reacţii de identificare a celulozei, amidonului. 

11. Evidenţierea proteinelor. 

12. Evidenţierea lipidelor.  

13. Evidenţierea schimbului de gaze caracteristic respiraţiei. 

Bibliografie minimală 

Acatrinei Gh., 1975, Biologia celulei vegetale, Ed. St. si Encicl., Bucureşti 

Acatrinei Gh., 1991, Reglarea ecofiziologice la plante, Ed. Junimea, Iaşi 

Boldor O. si colab., 1981, Fiziologia plantelor, Ed. Did. si Ped., Bucureşti 

Murariu Elena, 2003, Fiziologie vegetală, vol. I, Ed. Junimea, Iaşi  

Toma Liliana, 1998, Fiziologie vegetala, Ed. “I. Ionescu de la Brad”, Iaşi 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continuturile disciplinei sunt in concordanta cu standardele RNCIS 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Participare activă în cadrul cursului. Examen 60% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Participare activă în cadrul lucrărilor 

practice. Prezentarea unui referat. 
Colocviu 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Câte două intervenţii în cadrul cursului şi a lucrărilor practice. 

Un subiect rezolvat conform baremului de corectare. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator 

25.09..2015   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 
  

 
FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
1.2. Facultatea FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
1.3. Departamentul DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA 

MEDIULUI 
1.4. Domeniul de studii BIOLOGIE 
1.5. Ciclul de studii LICENŢĂ 
1.6. Programul de studii/calificarea BIOLOGIE 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei FUNCŢII DE RELAŢII, NUTRIŢIE ŞI REPRODUCERE LA ANIMALE 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Stoica Ionuţ 
2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Stoica Ionuţ 
2.4. Anul de 
studiu III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Examen 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară DS 2.7. 

Regimul 
disciplinei Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 56 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  44 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Analizarea şi interpretarea interdisciplinară a proceselor ce au loc la nivelul 
mediului intern, aparatului cardiovascular, digestiv, respirator, excretor şi 
reproducător precum şi a mecanismelor de imunoprotecţie, hemostază şi 
termoreglare. 

7.2. Obiectivele specifice - să utilizeze corect notiuni, concepte, principii specifice disciplinei fiziologie 
animală şi umană. 
- să prezinte mecanismele de coordonare şi integrare, atât la nivelul celulelor cât şi 
a sistemelor funcţionale ale organismului animal pluricelular. 
- să identifice conceptele, metodele, tehnicile de investigare/explorare utilizate în 
fiziologia animală şi umană. 
- să explice utilizarea instrumentelor, tehnicilor/ metodelor de lucru pentru 
investigarea unor parametri fiziologici. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Lichidele circulante; Plasma sangvină; Elementele 
figurate ale sângelui la vertebrate 2  

2. Sistemul vascular; inima (structură, metabolism, 
parametrii funcţionali; reglarea activităţii cardiace 2  

3. Circulaţia sângelui (arterială , capilară, venoasă); reglarea 
şi integrarea circulaţiei  2  

4. Digestia în seria animală; enzimele digestive; procesele 
secretorii ale tubului digestiv la mamifere; integrarea 
proceselor secretorii. 

2 

5. Procesele motorii ale tubului digestiv la vertebrate. 
Integrarea proceselor digestive; absorbţia  2 
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C3.1. Identificarea noţiunilor principiilor, metodelor uzuale necesare caracterizărilor morfologice, structurale 
şi fiziologice a organismelor vii; 
C4.1. Formarea competenţelor necesare identificării principalelor noţiuni, concepte şi legităţi specifice privind 
funcţiile de relaţie, nutriţie şi reproducere, precum şi a metodelor şi tehnicilor de observare şi investigare a 
proceselor fiziologice utilizate în cadrul lucrărilor practice de laborator; 
C4.2. Formarea competenţelor necesare utilizării de echipamente, instrumente, tehnici şi metode de investigare 
a proceselor fiziologice în cadrul lucrărilor de laborator şi explicarea cunoştinţelor din perspectiva corelaţiei 
transdisciplinare; 
C4.4. Formarea abilităţii de a sintetiza informaţiile interpretare şi aprofundare a proceselor fiziologice, precum 
şi analiza critică a demersului investigativ şi interpretarea pertinentă a datelor obţinute; 
C4.5. Formarea competenţelor necesare pentru elaborarea de referate, de documentare privind analiza 
caracteristicilor unor procese fiziologice privind sistemele funcţionale ale nutriţiei, reproducerii şi 
homeostaziei; 
 

6.
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•  
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6. Tipuri de respiraţie în seria animală (respiraţia 
tegumentară, respiraţia branhială; respiraţia traheală; 
respiraţia pulmonară; mecanica ventilaţiei pulmonare la 
vertebrate  

2 

 

7. Transportul gazelor. Funcţia respiratorie a sângelui: 
transportul O2; transportul CO2; reglarea şi integrarea 
funcţiei respiratorii la vertebrate 

2 
 

8. Excreţia în seria animală (vacuola pulsatilă....nefridia, 
metanefridia; glandele antenare la crustacei; tuburile 
Malpighi la insecte; 

2 
 

9. Nefronul; mecanismele excreţiei renale (filtrarea 
glomerulară; resorbţia şi secreţia tubului; concentrarea 
urinei în contracurent); integrarea şi reglarea funcţiei renale 
mecanisme excretoare (extrarenale) 

2 

 

10. Metabolismul intermediar (metabolismul apei şi a 
sărurilor minerale; metabolismul energetic (termoreglarea) 2  

11. Echilibrul acido-bazic; pH-ul şi sistemele tampon; 
stressul fiziologic  2  

12. Homeostazia sanguină; grupele sanguine; imunitatea 
nespecifică şi specifică; şocul anafilactic; hemostaza  2  

13. Reproducerea în seria animală; particularităţile 
reproducerii la om (aparatul genital masculin, aparatul 
genital feminin); parturiţia şi particularităţile fiziologice ale 
fătului şi noului născut. 

2 

 

14. Evoluţia sistemelor funcţionale în lumea animală 2  
Bibliografie 
1. Baciu I.,– Fiziologie, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, p. 874, 1977 
2. Battes K.W.,– Fiziologia animalelor şi a omului, Ed. Alma Mater, 415 p.,  1996 
3. Battes K.W., Leonov Silvia, – Activitate nervoasă superioară, Ed. Alma Mater, 106 p.,  1996 
4. Hefco V., -  Fiziologia animalelor şi a omului, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, p. 634,  1998 
5. Penzlin H,– Lehorbuch der Tier physiology, Gustav Fischer Verlag – Jena – 659p., 1991 
6.    Silbernager S., Despopoulos A., – Taschenatlas der Physiology, G. Thieme Verlag, Stuttgard, 371p., 1991 
Bibliografie minimală 
Hefco V., -  Fiziologia animalelor şi a omului, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, p. 634,  1998 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Numărarea elementelor figurate ale sângelui. Formula 
leucocitară  2  

2. Hematocritul. Concentraţia hemoglobinei din sânge. 
VSH  2  

3. Grupele sanguine. Timp de sângerare. Timp de 
coagulare. Timp de protrombină  2  

4. Determinarea proteinelor serice totale prin metoda 
refractometrică 2  

5. Automatismul cardiac. Influenţa inimii prin inervaţia 
extrinsecă. Ligaturile lui Stanius, cardiograma, extrasistola  2  

6. Ascultarea zgomotelor cardiace. Înregistrarea 
electrocardiogramei 2  

7. Pulsul arterial. Determinarea presiunii arteriale 2  
8. Descompunerea amidonului. Determinarea cantitativă a 
amilazei. 2  

9. Tubajul gastric şi duodenal. Compoziţia şi proprietăţile 
sucurilor digestive 2  

10. Ascultarea zgomotelor respiratorii. Determinarea 
volumelor şi debitelor respiratorii 2  

11. Măsurarea consumului de oxigen la animalele acvatice  2  
12. Excreţia şi osmoreglarea. Funcţia osmoreglatoare a 
vacuolei pulsatile la Paramaecium. Evidenţierea funcţiei 
renale la broască  

2 
 

13. Examen sumar de urină. Proba Addis. Clearance. Probe 
de concentrare / diluţie a urinei 2 

În cadrul lucrărilor 
practice activităţile se 
desfăşoară frontal sau 
individual, iar 
metodele de predare 
utilizate sunt 
conversaţia didactică, 
explicaţia, 
demonstraţia, studiul 
de caz. 
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14. Imunitatea. Evidenţierea antigenelor prin 
imunoelectroforeză în sângele de mamifere. 2  

Bibliografie 
1. Battes K.W., Pricope F., Hârţan Mihaela, 2002 – Fiziologia animalelor şi omului – Lucrări practice, Universitatea din 

Bacău 
2. Cojocaru Elena, Dumitriu Irina, Gurzu B., Mărănducă Minela, 2009 – Caiet de lucrări practice – Fiziologie, Editura 

UMF „Gr.T. Popa” Iaşi 
Bibliografie minimală 
•  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

CONTINUTURILE DISCIPLINEI SUNT IN CONCORDANTA CU STANDARDELE RNCIS 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea noţiunilor de fiziologie animală 
predate. Examen scris / oral 70% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Însuşirea tehnicilor de lucru in laborator si a 
modalităţilor de prezentare a rezultatelor 
proprii. 

Colocviu de laborator 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea noţiunilor de baza din domeniu, explicarea si interpretarea cunoştinţelor de fiziologie animală şi umană. 
Realizarea unui portofoliu pe baza noţiunilor teoretice si practice însuşite. 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   
   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  
  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 

FIŞA DISCIPLINEI  
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU  

1.2. Facultatea ȘTIINȚE  

1.3. Departamentul BEPM  

1.4. Domeniul de studii BIOLOGIE  

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ  

1.6. Programul de studii/calificarea BIOLOGIE  

1.7. Forma de învăţământ IF  

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei EVOLUȚIONISM 

2.2. Titularul activităţilor de curs LECT.UNIV.DR. MAFTEI DIANA-ELENA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar LECT.UNIV.DR. MAFTEI DIANA-ELENA 

2.4. Anul de 

studiu 

III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  44 

3.8. Total ore pe semestru  56 

3.9. Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de 

competenţe 
  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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5.1.  de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
  

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Formarea competenţelor specifice disciplinei Evoluţionism 

7.2. Obiectivele specifice  să utilizeze corect notiuni, concepte, principii, teorii specifice disciplinei 

evoluţionism. 

 să poată interpreta informatiilor stiintifice  de evoluţionism din perspectiva 

principiilor  de organizare si functionare a lumii vii 

 să elaboreze referate de  documentare privind evoluţia sistemelor biologice 

din perspectiva principiilor de organizare si  functionare a lumii vii. 

 să identifice si să caracterizeze organismelor vii in vederea realizării de 

diagnoze structural - functionale si evolutive. 

 dezvoltarea capacităţii de a culege şi interpreta informaţii din diverse surse 

bibliografice (însuşirea critică a acestor informaţii),  

 iniţierea studenţilor în atmosfera polemicilor ştiinţifice. 

 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Originea şi apariţia vieţii 

1.1. Teorii privind originea vieţii 

1.2. Apariţia primilor biopolimeri 

1.3. Apariţia protocelulelor 

1.4. Trecerea de la protobionţi la sisteme biologice  

1.5. Ipoteze privind originea şi apariţia organitelor celulare 

1.6. Primele forme de viaţă şi direcţii evolutive 

4 Prelegerea, 

Expunerea 

 

2. Materia vie şi însuşirile ei 

2.1. Teorii privind natura viului 

2.2. Însuşirile materiei vii 

 

4 Prelegerea, 

Expunerea 

 

3. Evoluţionism: definiţie, metode de cercetare 

3.1. Idei evoluţioniste în antichitate 

4 Prelegerea, 

Expunerea 
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C1 Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice domeniului. 

C1.3 Interpretarea   informatiilor stiintifice  de specialitate din perspectiva principiilor  de organizare si 

functionare a lumii vii 

C1.5 Elaborarea de referate de  documentare privind analiza  caracteristicilor sistemelor biologice din 

perspectiva principiilor de organizare şi funcţionare a lumii vii. 

C6  Integrarea  inter- /transdisciplinară  a cunoştinţelor specifice domeniului. 

C6.4 Evaluarea stabilităţii/ evoluţiei sistemelor biologice, a biodiversităţii, în condiţiile dezvoltării durabile. 
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CT2.Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor  corespunzătoare profilului profesional 

şi personal 

CT3. Dezvoltarea capacităţii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în 

raport cu standardele profesiei 
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3.2. Evoluţionismul în epoca medievală 

3.3. Prelamarckismul şi lamarckismul 

3.4. Darwinismul 

4. Dovezile evoluţiei 

4.1.Dovezile furnizate de: chimie, biochimie, biologie 

celulară, morfologia şi anatomia comparată, sistematică, 

biogeografie, paleontologie, dovezi experimentale ale 

evoluţiei. 

4 Prelegerea, 

Expunerea 

 

5. Factorii evoluţiei 

5.1. Variabilitatea ca factor al evoluţiei (mutaţiile, 

recombinările genetice, modificaţiile) 

5.2. Selecţia ca factor al evoluţiei 

5.2.1. Selecţia artificială 

5.2.2. Selecţia naturală (formele selecţiei naturale, factorii 

care influenţează selecţia naturală, rolul creator al selecţiei 

naturale) 

4 Prelegerea, 

Expunerea 

 

6. Teorii moderne ale evoluţiei 

6.1.Teoria sintetică a evoluţiei 

6.2. Teoria echilibrului intermitent  

6.3.  Teoria neutralistă a evoluţiei 

6.4. Teoria informaţională a evoluţiei 

4 Prelegerea, 

Expunerea 

 

7. Specia şi speciaţia 

7.1. Specia (definiţie, structură). Populaţia (structura morfo-

fiziologică, structura genetică, relaţii intrapopulaţionale) 

7.2. Speciaţia 

7.2.1. Izolarea şi rolul ei în speciaţie (izolarea geografică, 

ecologică, etologică, morfo-fiziologică, reproductivă 

postzigotică) 

7.2.2. Tipuri de speciaţie  

4 Prelegerea, 

Expunerea 

 

Bibliografie 

 BĂRA I., GHIORGHŢĂ G., Din enigmele evoluţiei, Ed. Şt. şi Enc., Bucureşti, 1980, 214; 

 BOTNARIUC N., Evoluţia sistemelor biologice supraindividuale. Ed. Univ. Bucureşti, 1999. 

 GHIORGHIŢĂ I. G., Despre biogeneză şi bioevoluţie. Editura Alma Mater, Bacău, 2009, 186 p. 

 DARWIN CH., Originea speciilor, Ed. Acad. R.P.R, 1957, 398p; 

 DARWIN CH., Variaţia animalelor şi plantelor sub influenţa domesticirii, Ed. Acad. R.P.R, Bucureşti, 1963, 

722p; 

 GAVRILĂ L., ARDELEAN A., DĂBALĂ I., SORAN V., Evoluţionism, Ed. “Mirton”, Timişoara, 1994, 216p; 

 MUSTAŢĂ GH., MUSTAŢĂ M., Origine şi evoluţie, Ed. Univ. „Al.I. Cuza” Iaşi, vol. I – 1997, vol. II – 2000. 

 MUSTAŢĂ GH., MUSTAŢĂ M., Origine, evoluţie şi evoluţionism. Ed. Univ. „Vasile Goldiş”, Arad, 2001, 472p. 

 ŞTEFĂNESCU GR., Bioevoluţia. Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2003. 

Bibliografie minimală 

 DARWIN CH., Originea speciilor, Ed. Acad. R.P.R, 1957, 398p; 

 GHIORGHIŢĂ I. G., Despre biogeneză şi bioevoluţie. Editura Alma Mater, Bacău, 2009, 186 p. 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

- Întocmirea unor referate ştiinţifice pe diverse aspecte ale 

evoluţiei 

- Prezentarea şi discutarea referatelor în cadrul seminariilor 

- Formularea unor concluzii proprii de către studenţi, pe 

tematica diverselor probleme evolutive prezentate. 

28 Expunerea, 

Problematizarea 

 

Bibliografie 

 DARWIN CH., Originea speciilor, Ed. Acad. R.P.R, 1957, 398p; 

 DARWIN CH., Variaţia animalelor şi plantelor sub influenţa domesticirii, Ed. Acad. R.P.R, Bucureşti, 1963, 

722p; 

 BOTNARIUC N., Biologie generală, Ed Did şi Pedag. Bucureşti, 1979, 425p 

Bibliografie minimală 

 DARWIN CH., Originea speciilor, Ed. Acad. R.P.R, 1957, 398p; 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS. 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

-Corectitudinea cunoştinţelor teoretice 

însuşite  

-Participare activă la curs 

Examen scris 70% 

 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

-Realizarea unui referat ştiinţific pe 

probleme de evoluţionism 

- Prezenţă activă la seminar 

Referatul scris şi 

prezentat 

- Participarea la 

dezbaterea referatelor 

colegilor 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Abilităţi minime în realizarea unor corelaţii interdisciplinare în legătură cu procesul evolutiv  

Cunoaşterea noţiunilor fundamentale ale disciplinei Evoluţionism 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea FACULTATEA DE ŞTIINŢE  

1.3. Departamentul BIOLOGIE, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

1.4. Domeniul de studii BIOLOGIE 

1.5. Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6. Programul de studii/calificarea BIOLOGIE 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei MICROBIOLOGIE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Prisecaru Maria 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Asist. univ. dr. Răducanu Dumitra 

2.4. Anul de 

studiu 

III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Examen 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână  3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  44 

3.8. Total ore pe semestru  56 

3.9. Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de   

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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competenţe 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  videoproiector, ecran, amfiteatru, tablă 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 aparatură de laborator,  reactivi, microscoape,  lupe citoplast, preparate 

biologice etc. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 formarea competenţelor specifice disciplinei Microbiologie 

7.2. Obiectivele specifice  asimilarea unor metode şi tehnici de bază;  

 însuşirea noţiunile necesare pentru a înţelege impactul proceselor 

microbiene în domeniul mediciniei, industriei alimentare, protecţiei 

mediului, producerii de energie, etc.;  

 cunoaşterea relaţiilor dintre  microorganisme şi celelalte vieţuitoare;  

 cunoaşterea modului de acţiune a microorganismelor patogene asupra 

omului este stimulat comportamentul igienic al tinerilor. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
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 C1.1 Identificarea principalelor notiuni, concepte si legitati specifice domeniului. 

 C1.2 Explicarea caracteristicilor  sistemelor biologice din perspectiva principiilor de organizare si 

functionare a materiei vii.  

 C1.4 Evaluarea critica a  interpretarii informatiilor stiintifice din perspectiva principiilor de organizare si 

functionare a lumii vii.  

 C4.1 Identificarea conceptelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor uzuale de observare,  

investigare/explorare a sistemelor biologice. 

 C6.1 Identificarea conceptelor, principiilor, metodelor si tehnicilor de   interpretare inter - si 

transdisciplinara a datelor privind  sistemele biologice.   
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 CT3 Dezvoltarea capacitatii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire 

profesională în raport cu standardele profesiei 
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 INTRODUCERE: Obiectul microbiologiei; 

istoricul disciplinei. Ramurile şi importanţa 

microbiologiei.Poziţia microorganismelor în lumea 

vie 

 VIRUSURI – Conceptul de virus; Caracterele 

generale; Multiplicarea virusurilor. Principalele 

grupe:bacteriofagii, virusurile plantelor, virusurile 

animalelor. Viroizii. Natura şi originea virusurilor.  

 BACTERII – Conceptul de bacterie; Morfologia, 

structura şi ultrastructura celulei bacteriene: 

peretele celular, membrana plasmatică, protoplasti 

şi sferoplaşti, citoplasma, materialul nuclear, 

mezosomi, ribosomi, capsula şi stratul mucos, 

glicocalix, flageli, cili, pili, fimbrii 

 NUTRIŢIA BACTERIILOR: compoziţia chimică a 

celulei bacteriene (apa, elemente minerale, 

substanţe organice structurale şi funcţionale); 

Necesităţile nutritive ale bacteriilor; Tipuri trofice. 

 METABOLIMUL BACTERIAN: căile metabolice 

şi particularităţile metabolismului bacterian, 

Producerea de energie: tipuri de fermentaţii şi 

respiraţia aerobă. Fototrofia . 

 CRESTEREA ŞI MULTIPLICAREA 

BACTERIILOR: conceptul de creştere, 

multiplicare (tipuri de diviziune). Culturi 

bacteriene pe medii solide şi lichide (fazele 

creşterii în culturi discontinue şi continue). Acţinea 

factorilor de mediu asupra bacteriilor 

 TAXONOMIA ŞI SISTEMATICA 

PRINCIPALELOR GRUPE DE 

MICROORGANISME – criterii de clasificare; 

Principalele grupe de Procariote (Archaebacteria, 

Eubacteria, grupe de bacterii cu anumite 

particularitati); Microorganisme Eucariote: fungi, 

alge, protozoare 

 GENETICA MICROBIANA. Materialul genetic 

viral. Cromozomul bacterian. Plasmidele. 

 ECOLOGIA MICROORGANIMELOR: structura 

ecosistemelor microbiene, factori ce influenţează 

microbiota solului, apelor, aerului; microbiota 

organismelor animale. Rolul microorganismelor în 

circuitul elementelor biogene. Relaţiile dintre 

microorganime şi dintre acestea şi organismele 

superioare (vegetale/animale 

 NOŢIUNI DE MICROBIOLOGIE MEDICALĂ: 

agenţi patogeni, boală infecţioasă. Noţiuni de 

imunologie: antigene, anticorpi, tipuri de imunitate 

 BIOTEHNOLOGII MICROBIENE implicate în 

producerea substanţelor biologic active 

(antibiotice, vaccinuri, vitamine, enzime, coloranţi, 

biopesticide, biomasa, etc. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere ilustrată, 

conversaţie euristică, 

explicaţie, modelare  

explicaţia, 

dezbaterea, studiul de 

caz, problematizarea, 

simularea de situaţii, 

metode de lucru în 

grup, individual şi 

frontal, ateliere de 

lucru, metode de 

dezvoltare a gândirii 

critice, portofoliul, 

studiul documentelor 

curriculare şi a 

bibliografiei. 

 

Bibliografie 

 Gh. Zarnea, Tratat de Microbiologie generală, vol. I-V, Ed. Academiei, Bucureşti, 1983-1994 
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 Constantin Măzăreanu, Microbiologie generală,, Ed. Alma Mater, Bacău, 1999  
 Buiuc T. Dumitru,  2003, Microbiologie medicală, Ed. Gr. I. Popa,  Iaşi, ISBN 973-7906-16-0. 

 Buiuc, D., Microbiologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, București, 1995 

 Vlad Bîlbîie, Microbiologie medicală, Ed. Didactică şi pedagogică, 1985 

 Topală, N.D. Microbiologie generală, Vol.I-II, Ed. Univ. Al.I. Cuza Iaşi, 1978 

  Muntean Vasile, 2009,  Microbiologie generală, ed. Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-973-610-845-7. 

Bibliografie minimală  
• Constantin Măzăreanu, Microbiologie generală,, Ed. Alma Mater, Bacău, 1999 

  

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Amenajarea şi dotarea laboratorului de 

microbiologie; măsuri de protecţia şi tehnica 

securităţii muncii 

 Aparate şi procedee de sterilizare cu căldură 

umedă şi cu căldură uscată 

 Prepararea mediilor de cultură şi tehnici de 

însămânţare ale acestora 

 Metode de microscopie utilizate în microbiologie. 

Prepararea frotiurilor; coloranţii simple. 

 Coloraţii speciale şi compuse 

 Observarea microorganismelor pe preparate 

proaspete şi fixate. Studiul morfologiei bacteriilor 

(celule şi colonii) 

 Observarea drojdiilor şi mucegaiurilor 

 Determinarea cantitativă a microorganismelor din 

medii de cultură şi naturale 

 Evidenţierea particularităţilor biochimice ale 

bacteriilor: utilizarea glucidelor, proprietăţile 

proteolitice şi reducătoare 

 Analiza microbiologică a aerului 

 Analiza microbiologică a solului si analiza 

microbiologica a apei 

 Analiza microbiologică a laptelui si a produselor 

lactate 

 Evidenţierea sensibilităţii bacteriilor la antibiotice: 

antibiograma 

 COLOCVIU DE LABORATOR 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

Demonstraţie, 

explicaţie, 

conversaţie, ilustraţia, 

ppt 

 

     

Bibliografie 

  Cernescu C., Ruţă Simona – “Practica diagnosticului virusologic”, Editura Concept Publishing, Bucureşti, 

1997. 

 Manolescu Mirela, Lucica Roşu,Anca Ungureanu-Ghid practic de microbiologie.Editura Scorillo,Craiova,1996 

Bibliografie minimală 

 Constantin Măzăreanu, Microbiologie generală,, Ed. Alma Mater, Bacău, 1999  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea noţiunilor din domeniul  

microbiologiei, explicarea şi interpretarea 

proceselor biologice observate 

Examen 60% 

10.5. Cunoaşterea şi utilizarea aparaturii de Colocviu 40% 
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Seminar/laborator/proiect laborator şi interpretarea proceselor şi 

structurilor celulare observate 

Prezenţă activă la curs şi lucrări practice 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Insuşirea noţiunilor de bază. Efectuarea lucrărilor de laborator. 

 Minimum 1 subiect rezolvat din 3, conform baremului de corectare. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

15.09.2015   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA ”VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115 

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012 

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro 

  

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Științe 

1.3. Departamentul Biologie, Ecologie și Protecția Mediului 

1.4. Domeniul de studii Biologie 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea Biologie 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Entomologie 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Ureche Camelia 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Ureche Camelia 

2.4. Anul de 

studii 

III 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. Laborator 2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. Laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  74 

3.8. Total ore pe semestru  130 

3.9. Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de 

competenţe 
  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

http://www.ub.ro/
mailto:stiinte@ub.ro
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5.1.  de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
  

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Formarea competenţelor specifice disciplinei Entomologie 

7.2. Obiectivele specifice  să utilizeze principiile și metodele necesare clasificării insectelor 

 să identifice și să caracterizeze grupele de insecte 

 să utilizeze algoritmi în identificarea grupelor de insecte 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Introducere în entomologie. Elemente de istorie a 

entomologiei. 

2 Prelegere ilustrată, 

conversaţie, modelare 

 

 Elemente de filogenie a insectelor. Poziţia sistematică a 

insectelor. Morfologia externă a insectelor. Exoscheletul, 

segmentarea corpului, apendici. 

4 Prelegere ilustrată, 

conversaţie, modelare 

 

 Anatomia şi elemente de fiziologia insectelor. 

Endoscheletul, sistemul muscular. Aparatul digestiv. 

Aparatul respirator. Aparatul circulator. Aparatul excretor. 

Sistemul nervos. Aparatele de reproducere. 

4 Prelegere ilustrată, 

conversaţie, modelare 

 

 Reproducerea insectelor. Partenogeneza. 

Hermafroditismul. Ponta. Incubaţia. Metamorfoza. Cicluri 

biologice la insecte. 

4 Prelegere ilustrată, 

conversaţie, modelare 

 

 Colectarea materialului entomologic. Prepararea şi 

conservarea materialului entomologic. Tehnici de studiu. 

2 Prelegere ilustrată, 

conversaţie, modelare 

 

 Relaţiile insectelor cu factorii de mediu. Influenţa 

factorilor abiotici. Influenţa factorilor biotici. 

4 Prelegere ilustrată, 

conversaţie, modelare 

 

 Întegrarea insectelor în ecosistemele naturale și 

antropizate: ecosistemele acvatice, ecosistemele 

forestiere, agrosistemele. 

2 Prelegere ilustrată, 

conversaţie, modelare 

 

 Sistematica şi biologia principalelor grupe de insecte: ord. 

Ephemeroptera, ord. Odonata, ord. Plecoptera, ord. 

Saltatoria, ord. Dermaptera, ord. Blattodea, ord. Isoptera, 

6 Prelegere ilustrată, 

conversaţie, modelare 

 

 

6
.1

. 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 

 

 C1.1 Identificarea principalelor noţiuni, concepte şi legităţi specifice entomologiei; 

 C1.2 Explicarea caracteristicilor sistemelor biologice din perspectiva principiilor de organizare şi 

funcţionare a materiei vii; 

 C1.3 Interpretarea   informațiilor științifice  de specialitate din perspectiva principiilor  de organizare și 

funcționare a lumii vii; 

 C3.1 Identificarea noţiunilor, principiilor, metodelor uzuale necesare clasificării insectelor; 

 C3.2 Explicarea noţiunilor, principiilor de clasificare şi caracterizare a insectelor din perspectivă 

evolutivă; 
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 CT3 Dezvoltarea capacitatii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire 

profesională în raport cu standardele profesiei 
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ord. Heteroptera, ord. Homoptera, ord. Coleoptera, ord. 

Hymenoptera, ord. Plannipenia, ord. Mecoptera, ord. 

Diptera, ord. Trichoptera, ord. Lepidoptera. 

Bibliografie 

 *, - Fauna R.S.R. - fasciculele care cuprind insecte.  

 Boguleanu G. şi colab., 1980 - Entomologie agricolă, Ed. Didactică, Bucureşti. 

 Crişan A., Mureşan Daniela, 1999 – Clasa Insecte – manual de entomologie generală, Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca. 

 Ionescu M. şi colab., 1971 – Entomologie, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti. 

 Perju T. şi colab., 1983 – Entomologie agricolă, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti. 

 Perju T., 1995 – Entomologia agricolă componentă a protecţiei intgrate a agroecosistemelor, vol. I, II, Ed. Ceres, 

Bucureşti. 

 Skolka M., 2002 – Entoomologie generală, Ovidius University Press, Constanța. 

 Teodorescu Irina, Vlad Antonie Iuliana, 2008 – Entomologie, Ed. Geea, București. 

Bibliografie minimală 

 Skolka M., 2002 – Entoomologie generală, Ovidius University Press, Constanța. 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Morfologia externă a insectei. Tipul general de 

organizare. 

2 Studiu individual, 

observație, lucrare 

practică, desen 

 

 Tipuri de aripi, picioare şi alte apendici. 2 Studiu individual, 

observație, lucrare 

practică, desen 

 

 Tipuri de armături bucale. Antene. 2 Studiu individual, 

observație, lucrare 

practică, desen 

 

 Tipuri morfologice de insecte. 2 Studiu individual, 

observație, lucrare 

practică, desen 

 

 Organizaţia internă a insectelor. Identificarea 

părţilor componente ale diferitelor organe şi 

sisteme. 

2 Studiu individual, 

observație, lucrare 

practică, desen 

 

 Dezvoltarea postembrionară a insectelor. Tipuri 

de larve şi pupe. Stadii diferite de metamorfoză. 

2 Studiu individual, 

observație, lucrare 

practică, desen 

 

 Tehnici de observare şi colectare a insectelor. 

Creşterea în condiţii de laborator. 

2 Studiu individual, 

observație, lucrare 

practică, desen 

 

 Tehnici de realizare a preparatelor 

entomologice. Tehnici de conservare. 

2 Studiu individual, 

observație, lucrare 

practică, desen 

 

 Sistematica insectelor. Criterii de clasificare. 

Folosirea elementelor de morfologie externă în 

studiul sistematic. 

2 Studiu individual, 

observație, lucrare 

practică, desen 

 

 Determinări pe baza cheilor de determinare. 

Ord. Collembola, ord. Protura, ord. Diplura, 

ord. Ephemeroptera, ord. Odonata, ord. 

Saltatoria, ord. Dermaptera, ord. Blattodea, ord. 

Isoptera, ord. Coleoptera, ord. Hymenoptera, 

ord. Diptera, ord. Trichoptera, ord. Lepidoptera 

10 Studiu individual, 

observație, lucrare 

practică, desen 

 

Bibliografie 

 *, - Fauna R.S.R. - fasciculele care cuprind insecte.  

 Boguleanu G. şi colab., 1980 - Entomologie agricolă, Ed. Didactică, Bucureşti. 

 Crişan A., Mureşan Daniela, 1999 – Clasa Insecte – manual de entomologie generală, Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca. 

 Ionescu M. şi colab., 1971 – Entomologie, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti. 

 Perju T. şi colab., 1983 – Entomologie agricolă, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti. 
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 Perju T., 1995 – Entomologia agricolă componentă a protecţiei intgrate a agroecosistemelor, vol. I, II, Ed. Ceres, 

Bucureşti. 

 Skolka M., 2002 – Entoomologie generală, Ovidius University Press, Constanța. 

 Teodorescu Irina, Vlad Antonie Iuliana, 2008 – Entomologie, Ed. Geea, București. 

Bibliografie minimală 

 Skolka M., 2002 – Entoomologie generală, Ovidius University Press, Constanța. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Continuturile disciplinei sunt in concordanta cu standardele RNCIS. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

Cunoaşterea principalelor caractere 

morfologice și fiziologice ale insectelor, 

noţiuni de biologie a insectelor. Identificarea 

și caracterizarea principalelor grupe de 

insecte din fauna României. 

Colocviu, grilă de 

evaluare 

70% 

10.5. Seminar/laborator/ 

proiect 

Prezență efectivă, activă, realizarea 

sarcinilor, întocmirea portofoliului 

portofoliu  30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea principalelor caractere morfologice ale insectelor, noţiuni de bază privind reproducerea la insecte si 

importanţa lor economică. 

 Demonstrarea abilității de identificare, recunoaştere și caracterizare a unor reprezentanţi din diferite grupe 

taxonomice. 

 Utilizarea unor algoritmi în cunoașterea grupelor de insecte, realizarea de corelații transdisciplinare. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Lector univ. dr. Ureche Camelia Lector univ. dr. Ureche Camelia 

   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015 Lector univ. dr. Ureche Camelia 

  

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

 Prof. univ. dr. Talmaciu Mihai 
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