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Informaţii de identificare a unităţii de curs
Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie
Domeniul general de studiu: Ştiinţe ale naturii
Domeniul de formare profesională la ciclul I: Ştiinţe ale mediului
Denumirea specialităţii: Ecologie
Administrarea unităţii de curs FIZIOLOGIA VEGETALĂ

studiu
individual

laborator

Total
ore

seminarii

Codul
Credite
unităţii de
ECTS
curs

curs

Forma de
învăţământ

Repartizarea
orelor

Forma
de
evaluare

Limba de
predare

cu frecvenţă F.02.O.023
5
150
45 - 30
75
examen
română
cu frecvenţă
F.04.O.022
5
150
18 - 12 120 examen
română
redusă
Anul de studii şi semestrul în care se studiază: Învăţământ cu frecvenţă – anul II, sem. 3
Învăţământ cu frecvenţă redusă – anul II, sem. 4
Informaţii referitoare la cadrele didactice
Titular de curs: Valeriu Vozian, doctor, conferenţiar cercetător.
Biroul – Catedra de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie (aula 592) şi laboratorul de biologie
vegetală (592 A).
Orele de consultaţii: sâmbătă: 13.00-14.00.
Ore de laborator: Mariana Oprea, asistent universitar.
Biroul – Catedra de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie (aula 592) şi laboratorul de biologie
vegetală (592 A).
E-mail: oprea-90@mail.ru
Orele de consultaţii: Valeriu Vozian – sâmbătă: 13.00-14.00
Mariana Oprea – luni - joi: 8.00-17.00
Integrarea cursului în programul de studii
Fiziologia vegetală este un curs de specialitate. Scopul principal al disciplinei constă
în familiarizarea studenţilor cu procesele fiziologice din corpul plantei.
Unitate de curs Fiziologie vegetală se bazează pe competențele obținute prin studierea
cursurilor anterioare: Botanica I, Botanica II, Chimie generală. Competențele obținute în
cadrul cursului vor servi ca suport la studierea cursurilor: Biochimie, Bazele agriculturii
durabile, Agroecologie I.
Competenţe prealabile
Operarea bazelor teoretice ale botanicii şi utilizarea terminologiei științifice în
formarea profesională.
- Aplicarea tehnologiile investigaționale în știință, compararea și analiza rezultatelor
obținute, cunoașterea și însușirea definițiilor-cheie din biologie.
- Identificarea tipurilor de date şi a structurii modelelor biologice şi didactice pentru
descrierea unor fenomene şi procese reale;
- Utilizarea cunoştinţelor de bază din biologie şi ştiinţe ale naturii pentru explicarea şi
interpretarea unor algoritmi specifici domeniului ecologic;
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Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
CP2. Aplicarea metodelor de cercetare în domeniul ecologiei în scopul interpretării
teoriilor ecologice contemporane, observării şi perceperii componentelor, proceselor şi
fenomenelor ecologice şi a relaţiilor dintre ele.
CP3. Proiectarea activităţilor de analiză şi sinteză a datelor, proceselor şi fenomenelor
ecologice, identificarea problemelor din domeniul mediului ambiant şi propunerea soluţiilor
de rezolvare.
CP4. Aplicarea unor elemente din alte ştiinţe (ştiinţe exacte, agricole) în studierea şi
cercetarea mediului ambiant.
CP6. Accesarea, selectarea şi sistematizarea informaţiilor cu caracter ecologic şi
interpretarea lor.
CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate,
seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de
etică profesională.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse
paliere ierarhice.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificare eficientă a
resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
Finalităţile cursului
Studentul trebuie să fie capabil să:
 utilizeze cunoştinţele din domeniul biologiei vegetale pentru explicarea diverselor
fenomene naturale,
 aplice metodele de cercetare microscopice în studiul plantelor,
 compare procesele fiziologice ale plantelor şi ale animalelor,
 descrie mecanismele de adaptare a plantelor la condiţiile de mediu,
 explice fenomenele metabolice din țesuturile vegetale
Conţinuturi
Plan tematic
Studii cu frecvenţa la zi
Nr.
Nr. Lucrări de laborator, Nr.
Studiu
Prelegeri
d/o
ore
practice şi seminare
ore
individual
2
Pregătirea pentru
1 Introducere. Definiţia şi
2
1. Plasmoliza şi
realizarea şi
obiectul de studiu a
deplasmoliza
susţinerea lucrării
fiziologiei plantelor.
(≈ 4 ore)
Metodele de cercetare şi
Pregătirea şi
raporturile cu alte ştiinţe.
susţinerea
Evoluţia fiziologiei
referatului ,,
plantelor ca ştiinţă
Celula – unitate
structurală,
morfologică,
fiziologică şi
funcţională a
organismelor vii”
(≈8 ore)

4

2

Fiziologia celulei vegetale I.
Peretele celular.
Membranele plasmatice

2

3

Fiziologia celulei vegetale
II. Citoplasma. Organitele
celulare
Regimul de apă a plantelor
I. Rolul fiziologic al apei.
Formele de apă în plante.
Formele de apă în sol.
Schimbul de apă între celula
vegetală şi mediu
Regimul de apă a plantelor
II. Adaptările rădăcinii
pentru absorbţia apei.
Mecanismele de absorbţie şi
transport a apei. Influenţa
diverşilor factori asupra
absorbţiei. Eliminarea apei
din plantă.
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Regimul de apă a plantelor
III. Influența diferitor factori
asupra transpiraţiei.
Clasificarea plantelor după
regimul de apă.
Nutriţia minerală I.
Absorbţia şi circuitul
elementelor minerale în
plantă. Compoziţia chimică
a plantelor şi rolul
elementelor minerale în
viaţa plantelor. Rădăcina ca
organ de absorbţie a
elementelor minerale.
Nutriţia minerală II.
Mecanismul de absorbţie a
ionilor. Circulaţia şi
metabolizarea elementelor
minerale în plante. Influinţa
factorilor externi asupra
absorbţiei sărurilor
minerale.
Nutriţia mineral III. Rolul
fiziologic al
macroelementelor. Rolul
fiziologic al
microelementelor.
Evaluare dinamică

2

4

5

6

7

8

9

10

2. Determinarea
presiunii osmotice a
sucului celular după
metoda plasmolitică
(metoda H. de Vries )

2

Pregătirea pentru
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 4 ore)

2 33. Evidenţa absorbţiei
foliare

2

Pregătirea pentru
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 4 ore)

2

2

Pregătirea pentru
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 4 ore)
Pregătirea şi
susţinerea
referatului:
,,Rolul apei în
viaţa plantelor”
(≈ 7 ore)

4. Determinarea
intensităţii
transpiraţiei

2

2

5. Analiza
microchimică a
cenuşii plantelor

2

6. Determinarea
nitraţilor în plante

2

2

2

2

5

Pregătirea pentru
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 4 ore)

Pregătirea pentru
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 4 ore)

11

12

14

15

16
17

18

19

Fotosinteza I. Rolul şi
importanţa
1
fotosintezei.
Organele
1
şi organitele
specializate pentru
fotosinteză. Pigmenţii
fotosintetici. Energetica
fotosintezei.
Fotosinteza II. Mecanismul
fotosintezei, Fazele
fotosintezei, căile
metabolice ale fazei de
întuneric (C3,C4,CAM ).

2

7. Studierea
pigmenţilor frunzei

2

Pregătirea pentru
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 4 ore)

2

8. Identificarea
fotosintezei prin proba
de amidon.

2

Pregătirea de
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 4 ore)

Fotosinteza
III. Factorii care
1
influenţează
fotosinteza.
1
Mecanismele
de autoreglare
3
a 3fotosintezei .

2

9. Determinarea
acidului ascorbic în
plante

2

Pregătirea de
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 4 ore)

10. Evidenţierea
poliglucidelor

2

11. Evidenţierea
proteinelor în plante

2

Pregătirea de
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 4 ore)
Pregătirea de
realizare şi
susţinere lucrării
(≈ 4 ore)
Pregătirea de
realizarea şi
susţinere lucrării
(≈ 4 ore)

Respiraţia la plante I.
Importanţa respiraţiei.
Tipurile de respiraţie.
Substratul respirator.
Enzimele respiraţiei.
Respiraţia la plante II.
Mecanismul biochimic al
respiraţiei, Autoreglarea
procesului respirator.
Factorii care influenţează
procesul respirator.
Evaluare dinamică
Creşterea şi dezvoltarea
plantelor I. Generalităţi
despre creştere. Etapele şi
zonele de creştere.
Fitohormonii.

2

12. Studierea
stomatelor la plante

2

2

13. Metode calitative
de studiu a respiraţiei
aerobe

2

Pregătirea de
realizarea şi
susţinere lucrării
(≈ 4 ore)

Creşterea şi dezvoltarea
plantelor II. Mişcările la
plante. Ciclul vital al
plantelor şi etapele
ontogenezei.
Fotoperiodismul şi
vernalizarea.
Bioritmurile plantelor.
Influenţa factorilor exogeni
asupra creşterii şi

2

14. Studiul mişcărilor
la plante

2

Pregătirea de
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 4 ore)

2
2

2

6

dezvoltării plantelor.
20

21

22

23

Rezistenţa plantelor la
factorii de stres . Noţiuni de
rezistenţă şi adaptări la
plante. Rezistenţa plantelor
la frig şi ger.
Rezistenţa plantelor la
factorii de stres. Rezistenţa
la secetă. Rezistenţa la
sărăturare. Rezistenţa
plantelor la poluarea
mediului
Fiziologia postrecoltă a
plantelor de cultură.
Modificări ale proceselor
fiziologice după recoltare,
stare de repaos la plante.
Evaluare dinamică
Total

2

15. Efectul
crioprotector al
soluţiei de zaharoză

2

Pregătirea de
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 4 ore)

30

75

2

2

2
45
Plan tematic
Studii cu frecvenţă redusă

Nr.
Prelegeri
d/o
1
Introducere. Definiţia şi
obiectul de studiu a fiziologiei
plantelor. Metodele de
cercetare şi raporturile cu alte
ştiinţe. Evoluţia fiziologiei
plantelor ca ştiinţă.

2

3

Nr.
ore
2

Fiziologia celulei vegetale.
Peretele celular. Membranele
plasmatice. Citoplasma.
Organitele celulare.

2

Regimul de apă a plantelor .
Rolul fiziologic al apei.
Formele de apă în plante.
Formele de apă în sol.
Schimbul de apă între celula
vegetală şi mediu.

2

Lucrări de laborator,
practice şi seminare
1. Plasmoliza şi
deplasmoliza.
Determinarea presiunii
osmotice a sucului
celular după metoda
plasmolitică (metoda H.
de Vries )

2. Evidenţa
absorbţiei foliare

3. Determinarea
intensităţii transpiraţiei. Studierea
stomatelor la plante.
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Nr.
ore
2

2

4

Studiu
individual
Pregătirea pentru
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 6 ore)
Pregătirea şi
susţinerea
referatului ,, Celula
– unitate
structurală,
morfologică,
fiziologică şi
funcţională a
organismelor vii”
(≈18 ore)
Pregătirea pentru
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 10 ore)
Pregătirea pentru
realizare şi
susţinere lucrării
(≈ 6 ore)
Pregătirea şi
susţinerea
referatului:
,,Rolul apei în viaţa
plantelor”
(≈ 18 ore)

4

5

6

2

4. Studierea
pigmenţilor frunzei

2

2

5. Identificarea
fotosintezei prin
proba de amidon.

2

Bioritmurile plantelor.
Influenţa factorilor exogeni
asupra creşterii şi
dezvoltării plantelor.

2

6. Studiul
tropismelor. Studiul
nastiilor.

Total

12

Nutriţia minerală . Rolul
fiziologic al macroelementelor.
Rolul fiziologic al
microelementelor.
Fotosinteza. Rolul şi
importanţa fotosintezei.
Organele şi organitele
specializate pentru fotosinteză.
Pigmenţii fotosintetici.
Energetica fotosintezei.

12

Pregătirea de
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 6 ore)
Pregătirea pentru
realizare şi
susţinere lucrării
(≈ 12 ore)
Pregătirea şi
susţinerea
referatului
,, Importanţa
fotosintezei şi rolul
cosmic al plantelor
verzi”
(≈ 18 ore)
Pregătirea pentru
realizarea şi
susţinerea lucrării
(≈ 10 ore)
Pregătirea şi
susţinerea
referatului
,, Respiraţia la
plante”
(≈ 16 ore)
120

Strategii didactice
Prelegerea interactivă, demonstrația, exemplificarea, lucrul în grup, lucrul individual.
Activităţi de studiu individual
Studierea unităţii de curs se bazează pe folosirea metodelor activ-participative la realizarea
prelegerilor. În baza materialului prezentat sintetic studentul se pregăteşte de dezbateri interactive
cu pregătirea prezentărilor / referatelor.
În funcţie de specificul tematicii fiecărui laborator studenţii vor desfăşura activităţi
individuale de pregătire de realizarea şi susţinerea astfel de lucrări pe baza fişelor instructive.
Fiecare lucrare urmează să fie susţinută la finele desfăşurării lecţiei, sau, cel târziu, până la
realizarea următoarei teme.
Studiul individual ghidat de profesor va include studiul suplimentar al materialelor din cadrul
cursului/modulului, consultaţii suplimentare pentru studenţii cu un rating scăzut, care întâmpină
dificultăţi la realizarea sarcinilor de studiu, organizarea ocupaţiilor cu utilizarea formelor
interactive, inclusiv a discuţiilor; realizarea evaluărilor curente; testelor, lucrărilor de control,
referatelor, rapoartelor, portofoliilor, studiilor de caz etc.
Ore (frecvență
Nr.
Activitatea individuală
zi/redusă)
1
Planificarea şi realizarea unei lucrări experimentale asupra 10/34
organismelor vegetale care ar putea fi efectuată în şcoală
2
Realizarea materialului didactic ilustrativ pentru fiecare laborator
45/100
3.
Referat pe una din temele propuse de profesor
5/10
Tematica orientativă a referatelor pentru studiu individual:
1. Celula – unitate structurală, morfologică, fiziologică şi funcţională a organismelor vii.
2. Rolul apei în viaţa plantei.
8

3. Importanţa fotosintezei şi rolul cosmic al plantelor verzi.
4. Respiraţia la plante.
5. Importanţa elementelor minerale în procesul de nutriţie a plantelor.
6. Rolul fiziologic al macroelementelor şi microelementelor.
7. Solul – substrat pentru nutriţia plantelor.
8. Ritmurile biologice la plante.
9. Rezistenţa plantelor la secetă.
10. Rezistenţa plantelor la frig si ger.
11. Autoreglarea creşterii şi dezvoltării plantelor în condiţii nefavorabile de viaţă.
Pot fi acceptate, la argumentare, şi alte teme, care ţin de compartimentele respective.
Cerințe față de lucrare experimentală
Lucrarea experimentală va cuprinde:
1. Scopul experimentului
2. Ipoteza experimentului
3. Metodica experimentului. Materialele necesare
4. Algoritmul efectuării experimentului
5. Interpretarea rezultatului cu formularea concluziilor
Criteriile de evaluare a lucrării experimentale
Pentru îndeplinirea fiecărei cerințe se acordă câte 2 puncte (maxim 10 pentru lucrare). Nota pentru
lucrare este echivalentă cu suma punctelor acumulate.
Cerințe față de referat
Cerințe înaintate faţă de forma şi conţinutul referatului (conform „Recomandări de realizare a
tezei de licenţa şi de master în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi”, aprobate de Senatul
USARB,
proces-verbal
nr.
4
din
09.12.2015.
Disponibil:
http://www.usarb.md/fileadmin/EVENIMENTE_2016/Recomandari_de_realizare_a_tezei_de_lice
nta_si_de_master__in_USARB.compressed.pdf) sunt:
1. Foia de titlu: Ministerul, Universitatea, Facultatea, Catedra, Tema, a elaborat …,
conducător ştiinţific, localitate şi anul;
2. Cuprinsul (planul);
3. Introducerea: aproximativ 1 pagină, se evidenţiază actualitatea şi importanţa problemei
cercetate, legătura cu specialitatea;
4. Conţinutul: structurat în capitole, paragrafe, şi secţiuni;
5. Referinţele: variantă permisă în text după citat, ex.: [9. p. 199];
6. Concluzii generale (aproximativ 0,5 pagini);
7. Bibliografia: nu mai puţin de 5 surse, prezentate conform cerinţelor ghidului Regulile
pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare: Ghid practic [online]. Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Alcăt. Ana NAGHERNEAC. Bălţi, 2012.
47 p. Disponibil:
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf.
Volumul referatului nu mai mic de 8 pagini dactilografiate.
Criteriile și procedura de evaluare
Criteriul
Respectarea normelor de tehnoredactare
Utilizarea bibliografiei și citarea surselor
Corectitudinea materialului prezentat
Total
Nota pentru referat este echivalentă cu suma punctelor acumulate.
Evaluare
9

Puncte
3
3
4
10

Evaluarea dinamică pentru verificarea nivelului de însuşire a materialului teoretic se
realizează prin 3 testări scrise (tipurile itemilor vot fi explicate în prealabil)

Evaluarea continuă a lucrărilor de laborator

Evaluarea activităţilor de lucrului individual (se va evalua caietul/referatul
studentului)

Evaluarea finală este în formă de examen scris.
În situaţii concrete de realizare a Curriculumului numărul minim de note pentru grupa
academică poate fi micşorat cu 1-2 note (studii cu frecvenţă la zi) / 3-4 note (studii cu frecvenţă
redusă).
În cadrul acestui curs studenţii sunt obligaţi să respecte regulile de conduită a studentului. Nu
sunt admise plagierile. Lucrările de laborator nerealizate în termen vor fi prelucrate în afara
orarului. Absenţa de la evaluarea sumativă trebuie motivată prin certificat de boală sau dovada altui
motiv întemeiat, numai în acest caz va fi posibilă susţinerea repetată a testului respectiv. Astfel,
nota reușitei curente se calculează conform formulei:
Unde:
Nc – nota curentă
N1, N2, N3 – note acumulate la orele de laborator
Nle – nota la lucrare experimentală
Np – nota la Portofoliu completat cu materiale ilustrative
Nr – nota la referat
Evaluarea finală se va desfăşura sub formă de examen scris (test). Nota definitivă se
determină în conformitate cu Regulamentul de organizare a studiilor în baza Sistemului Naţional de
Credite de Studiu în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi , aprobat prin hotărârea Senatului
USARB, proces-verbal nr. 17 din 19.04.2017.
Strategii didactice
Prelegerea interactivă, demonstrația, exemplificarea, lucrul în grup, lucrul individual.
Activităţi de studiu individual
Studierea unităţii de curs se bazează pe folosirea metodelor activ-participative la realizarea
prelegerilor. În baza materialului prezentat sintetic studentul se pregăteşte de dezbateri interactive
cu pregătirea prezentărilor / referatelor.
În funcţie de specificul tematicii fiecărui laborator studenţii vor desfăşura activităţi
individuale de pregătire de realizarea şi susţinerea astfel de lucrări pe baza fişelor instructive.
Fiecare lucrare urmează să fie susţinută la finele desfăşurării lecţiei, sau, cel târziu, până la
realizarea următoarei teme.
Studiul individual ghidat de profesor va include studiul suplimentar al materialelor din cadrul
cursului/modulului, consultaţii suplimentare pentru studenţii cu un rating scăzut, care întâmpină
dificultăţi la realizarea sarcinilor de studiu, organizarea ocupaţiilor cu utilizarea formelor
interactive, inclusiv a discuţiilor; realizarea evaluărilor curente; testelor, lucrărilor de control,
referatelor, rapoartelor, portofoliilor, studiilor de caz etc.
Estimarea activităţilor studiului individual pretins studentului pe semestru în ore -60 ore zi
-144 – frecvență redusă
Nr.
Activitatea individuală
zi/fr
1
Planificarea şi realizarea unei lucrări experimentale asupra organismelor vegetale 10/34
care ar putea fi efectuată în şcoală
2
Realizarea materialului didactic ilustrativ pentru fiecare laborator
45/100
3.
Referat pe una din temele propuse de profesor
5/10
10

Tematica orientativă a referatelor pentru studiu individual:
12. Celula – unitate structurală, morfologică, fiziologică şi funcţională a organismelor vii.
13. Rolul apei în viaţa plantei.
14. Importanţa fotosintezei şi rolul cosmic al plantelor verzi.
15. Respiraţia la plante.
16. Importanţa elementelor minerale în procesul de nutriţie a plantelor.
17. Rolul fiziologic al macroelementelor şi microelementelor.
18. Solul – substrat pentru nutriţia plantelor.
19. Ritmurile biologice la plante.
20. Rezistenţa plantelor la secetă.
21. Rezistenţa plantelor la frig si ger.
22. Autoreglarea creşterii şi dezvoltării plantelor în condiţii nefavorabile de viaţă.
Pot fi acceptate, la argumentare, şi alte teme, care ţin de compartimentele respective.
Cerințe față de lucrare experimentală
Lucrarea experimentală va cuprinde:
6. Scopul experimentului
7. Ipoteza experimentului
8. Metodica experimentului. Materialele necesare
9. Algoritmul efectuării experimentului
10. Interpretarea rezultatului cu formularea concluziilor
Criteriile de evaluare a lucrării experimentale
Pentru îndeplinirea fiecărei cerințe se acordă câte 2 puncte (maxim 10 pentru lucrare). Nota pentru
lucrare este echivalentă cu suma punctelor acumulate.
Cerințe față de referat
Cerințe înaintate faţă de forma şi conţinutul referatului (conform „Recomandări de realizare a
tezei de licenţa şi de master în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi”, aprobate de Senatul
USARB,
proces-verbal
nr.
4
din
09.12.2015.
Disponibil:
http://www.usarb.md/fileadmin/EVENIMENTE_2016/Recomandari_de_realizare_a_tezei_de_lice
nta_si_de_master__in_USARB.compressed.pdf) sunt:
1. Foia de titlu: Ministerul, Universitatea, Facultatea, Catedra, Tema, a elaborat …,
conducător ştiinţific, localitate şi anul;
2. Cuprinsul (planul);
3. Introducerea: aproximativ 1 pagină, se evidenţiază actualitatea şi importanţa problemei
cercetate, legătura cu specialitatea;
4. Conţinutul: structurat în capitole, paragrafe, şi secţiuni;
5. Referinţele: variantă permisă în text după citat, ex.: [9. p. 199];
6. Concluzii generale (aproximativ 0,5 pagini);
7. Bibliografia: nu mai puţin de 5 surse, prezentate conform cerinţelor ghidului Regulile
pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare: Ghid practic [online]. Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Alcăt. Ana NAGHERNEAC. Bălţi, 2012.
47 p. Disponibil:
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf.
Volumul referatului nu mai mic de 8 pagini dactilografiate.
Criteriile și procedura de evaluare
Criteriul
Respectarea normelor de tehnoredactare
Utilizarea bibliografiei și citarea surselor
Corectitudinea materialului prezentat
Total
11

Puncte
3
3
4
10

Nota pentru referat este echivalentă cu suma punctelor acumulate.
Evaluare
Evaluarea dinamică pentru verificarea nivelului de însuşire a materialului teoretic se
realizează prin 3 testări scrise (tipurile itemilor vot fi explicate în prealabil)

Evaluarea continuă a lucrărilor de laborator

Evaluarea activităţilor de lucrului individual (se va evalua caietul/referatul
studentului)

Evaluarea finală este în formă de examen scris.
În situaţii concrete de realizare a Curriculumului numărul minim de note pentru grupa
academică poate fi micşorat cu 1-2 note (studii cu frecvenţă la zi) / 3-4 note (studii cu frecvenţă
redusă).
În cadrul acestui curs studenţii sunt obligaţi să respecte regulile de conduită a studentului. Nu
sunt admise plagierile. Lucrările de laborator nerealizate în termen vor fi prelucrate în afara
orarului. Absenţa de la evaluarea sumativă trebuie motivată prin certificat de boală sau dovada altui
motiv întemeiat, numai în acest caz va fi posibilă susţinerea repetată a testului respectiv. Astfel,
nota reușitei curente se calculează conform formulei:
Unde:
Nc – nota curentă
N1, N2, N3 – note acumulate la orele de laborator
Nle – nota la lucrare experimentală
Np – nota la Portofoliu completat cu materiale ilustrative
Nr – nota la referat
Evaluarea finală se va desfăşura sub formă de examen scris (test). Nota definitivă se
determină în conformitate cu Regulamentul de organizare a studiilor în baza Sistemului Naţional de
Credite de Studiu în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, aprobat prin hotărârea Senatului
USARB, proces-verbal nr. 17 din 19.04.2017.
Chestionar
1. Definiţia şi obiectul de studiu a fiziologiei plantelor.
2. Metodele de cercetare şi raporturile cu alte ştiinţe.
3. Evoluţia fiziologiei plantelor ca ştiinţă.
4. Peretele celular.
5. Membranele plasmatice
6. Citoplasma.
7. Organitele celulare.
8. Rolul fiziologic al apei.
9. Formele de apă în plante.
10. Formele de apă în sol.
11. Schimbul de apă între celula vegetală şi mediu.
12. Adaptările rădăcinii pentru absorbţia apei.
13. Mecanismul de absorbţie a apei.
14. Influienţa diferitor factori asupra absorbţiei.
15. Eliminarea apei din plante.
16. Influienţa diferitor factori asupra transpiraţiei.
17. Clasificarea plantelor după regimul de apă.
18. Compoziţia chimică a plantelor şi rolul elementelor minerale în viaţa plantelor.
19. Rădăcina ca organ de absorbţie a elementelor minerale.
20. Mecanismul de absorbţie a ionilor.
21. Circulaţia şi metabolizarea elementelor minerale în plante.
22. Înfluienţa factorilor externi asupra absorbţiei sărurilor minerale.
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23. Rolul fiziologic al macroelementelor.
24. Rolul fiziologic al microelementelor.
25. Particularităţile solului ca substrat de nutriţie a plantelor.
26. Rolul cosmic al plantelor verzi şi importanţa fotosintezei.
27. Istoria cercetării şi descoperirii procesului de fotosinteză.
28. Frunza ca organ al fotosintezei.
29. Structura compoziţia chimică şi rolul cloroplastelor în fotosinteză.
30. Energetica fotosintezei.
31. Pigmenţii fotosintetici .
32. Mecanismul fotosintezei.
33. Ecologia fotosintezei.
34. Importanţa respiraţiei.
35. Enzimele respiraţiei.
36. Mecanismul respiraţiei.
37. Ecologia respiraţiei.
38. Noţiuni despre creştere. Etapele şi zonele de creştere.
39. Mecanismul reglării creşterii şi dezvoltării. Fitohormonii.
40. Mişcările la plante.
41. Noţiuni despre dezvoltarea plantelor. Ciclul vital şi etapele ontogenezei.
42. Fotoperiodismul şi vernalizarea.
43. Noţiuni de rezistenţă şi adaptări la plante.
44. Rezistenţa plantelor la frig şi ger.
45. Rezistenţa plantelor la sărăturare.
46. Rezistenţa plantelor la secetă.
47. Rezistenţa plantelor la factorii poluanţi ai mediului.
Bibliografia
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