
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Biogeografie 2019-2020 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie / Biolog 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Biogeografie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. TRUŢĂ ALINA - MIHAELA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. TRUŢĂ ALINA - MIHAELA 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei S/O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

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

Tutoriat  

Examinări 4 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe Competenţe acumulate din domeniile: Sistematică vegetală şi animală, Ecologie 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector şi ecran 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu videoproiector şi ecran 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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• C1. Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice biogeografiei 

• C5. Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii 

• C6. Integrarea inter- /transdisciplinară a cunoştinţelor specifice biogeografiei 
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• CT2. Identificarea rolului într-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi personal 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea de către studenţi a unor principii de biogeografie, evidenţierea influenţei factorilor de mediu 
asupra răspândirii unor specii sau complexe floristice şi faunistice, însuşirea noţiunii de areal şi a 
factorilor care condiţionează evoluţia acestuia. 

7.2 Obiectivele specifice 

La finalul cursului studentul trebuie să fie capabil: 
- să cunoască factorii de mediu care influenţează evoluţia şi răspândirea organismelor pe 

suprafaţa globului terestru şi aria de răspândire a diferitelor specii/unităţi taxonomice subspecifice sau 
supraspecifice 

- să aplice metode de întocmire şi interpretare a hărţilor de areal şi a hărţilor biogeografice 
- să delimiteze domeniile de viaţă şi regiunile biogeografice ale globului terestru  
- să caracterizeze fizionomic toate biomurile terestre, să le diferenţieze pe baza condiţiilor 
climatice fizico-geografice şi a unor specii edificatoare 
- să argumenteze importanţa ştiinţifică şi practică a biogeografiei ecologice. 

 
 



 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs  
Nr. ore Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1.  
Noţiuni introductive: definirea şi obiectul de studiu al biogeografiei, ramurile biogeografiei, 
relaţiile acesteia cu alte discipline. Relaţia organismelor vii cu mediul. Specia şi arealul, 
concepte de bază în biogeografie  

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

2.  
Elemente de corologie. Definiţia şi delimitarea arealului. Formarea arealului. Mărimea 
arealului. Distribuţia populaţiilor în cuprinsul arealelor. Centre de areal  

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

3.  
Elemente de corologie. Bariere. Modificări ale arelelor, extinderea şi restrângerea arealelor, 
cauze. Tipuri de areale. Cartografierea arealului. Harta arealului  

4 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

4.  
Elemente de ecologie. Factorii abiotici (climatici, edafici, geomorfologici). Factorii biotici 
(competiţia, mutualismul, protocooperarea, comensalismul, amensalismul, parazitismul etc.)  

4 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

5.  
Specia din perspectivă biogeografică. Noţiunea de specie şi variabilitatea geografică a 
speciilor. Rolul populaţiilor în procesele de speciaţie. Speciaţia geografică. Categorii de 
specii sub raport biogeografic. Centre de speciaţie, dispersia speciilor, căi de extindere  

4 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

6.  

Biomurile mediului terestru din perspectiva biogeografică. Biomurile zonelor de vegetaţie. 
Pădurile tropicale. Pluvial. Sempervirescent. Caducifoliat. Sezonier. 
Savanele. Deşerturile tropicale. Pădurile subtropicale. Laurisilvae. Stepele. Deşerturile 
temperate. 
Pădurile temperate caducifoliate. Pădurile boreale de conifere.  
Tundre. Deşerturile novi-glaciare. Zonare altitudinală. Etaje de vegetaţie. 
Regionarea biogeografică a uscatului. Regiunea Holarctică. 
Regiunea Neotropicală. 
Regiunea Paleotropicală (Africano-Malgaşă, a Capului, Indo-Malayeză) 
Regiunea Australiană (inclusiv Polinezia). Regiunea Antarctică  

12 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

 Bibliografie 
 

Bănărescu P., Boşcaiu N., 1973, Biogeografie, perspectivă genetică şi istorică. Editura Ştiinţifică, Bucureşti 
Bănărescu, P., Boşcaiu, N., 1973, Biogeografie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti  
Botnariuc., N., Vădineanu, A., 1982, Ecologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Călinescu R., Bunescu A., Nardin - Pătroescu M., 1972, Biogeografie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Costache, N.,  1996, Regionarea biogeografică a României, Editura Universităţii din Bucureşti 
Doniţă N., Popescu A., Paucă Comănescu M., Mihăilescu S., Biris A.I., 2005, Habitatele din România,   
Drugescu C., 1994, Zoogeografia României, Editura All, Bucureşti 
Drugescu, C., 2003, Compendiu de zoogeografie generală, Editura Granada, Bucureşti 
Manea, G., 2008, Elemente de biogeografie, Editura Universitară, Bucureşti 
Pop I., 1977. Biogeografie ecologică. Vol. I., Editura Dacia, Cluj – Napoca 
Pop I., 1979. Biogeografie ecologică. Vol. II., Editura Dacia, Cluj – Napoca 
Stănilă, A.L. – Biogeografie, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2003 
Strugren, B., 1982, Bazele ecologiei generale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 
Truță, A. M. - Suport de curs (format electronic), 2018 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Nr. ore Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1. 1 

DINAMICA PĂMÂNTULUI ÎN TIMP 
FACTORII PALEOGEOGRAFICI AI RĂSPÂNDIRII VIEŢUITOARELOR – TEORII 
PALEOGEOGRAFICE  
AREALUL – DEFINIŢIE, DELIMITARE, MĂRIME, METODE DE STABILIRE 
SPECIA ŞI SPECIAŢIA 
SPECIILE ENDEMICE  

2 

Prelegere 
Dezbatere 
Explicaţia 

Descrierea 

Laptop, 
Videoproiector 

2. 2 
MIGRAŢIA ŞI SEMNIFICAŢIA ZOOGEOGRAFICĂ 
FACTORII ABIOTICI CARE CONDIŢIONEAZĂ DISTRIBUŢIA ORGANISMELOR 
FACTORII BIOTICI CARE CONDIŢIONEAZĂ DISTRIBUŢIA ORGANISMELOR  

2 

Prelegere 
Dezbatere 
Explicaţia 

Descrierea 

Laptop, 
Videoproiector 

3. 3 

DOMENIILE DE VIAŢĂ ALE TERREI:  APELE MARINE ŞI OCEANICE,  RECIFII DE 
CORALI,  APELE CONTINENTALE,  VEGETAŢIA ŞI FAUNA DIN ZONELE DE TUNDRĂ,  
VEGETAŢIA ŞI FAUNA DIN ZONELE ARIDE, DOMENIILE DE VIAŢĂ ALE TERREI 
SAVANELE,  
STEPELE, PĂDURILE TROPICALE UMEDE, PĂDURILE CU FRUNZE CĂZĂTOARE,  
PĂDURILE DE CONIFERE, BIOTOPURILE CAVERNICOLE  

4 

Prelegere 
Dezbatere 
Explicaţia 

Descrierea  

Laptop, 
Videoproiector 

4. 4 

REGIUNILE BIOGEOGRAFICE ALE GLOBULUI – REGIUNEA AUSTRALIANĂ, REGIUNEA 
NEOTROPICALĂ, REGIUNEA AFRICANO – MALGAŞĂ, REGIUNEA INDO – 
MALAYEZIANĂ 
REGIUNEA HOLARCTICĂ, REGIUNEA HOLARCTICĂ, REGIUNILE POLINEZIANĂ ŞI 
ANTARTICĂ  

4 

Prelegere 
Dezbatere 
Explicaţia 

Descrierea  

Laptop, 
Videoproiector 

5. … 
ASPECTE DE BIOGEOGRAFIE A ROMÂNIEI – ZONELE ŞI ETAJELE DE VEGETAŢIE A 

ROMÂNIEI, FAUNA ROMÂNIEI  
1 

Prelegere 
Dezbatere 
Explicaţia 

Descrierea 

Laptop, 
Videoproiector 

6.  ZONAREA ALTITUDINALĂ A APELOR CURGĂTOARE (IHTIOLOGICĂ)  1 

Prelegere 
Dezbatere 
Explicaţia 

Descrierea  

Laptop, 
Videoproiector 

 Bibliografie 
Bănărescu P., Boşcaiu N., 1973, Biogeografie, perspectivă genetică şi istorică. Editura Ştiinţifică, Bucureşti 
Bănărescu, P., Boşcaiu, N., 1973, Biogeografie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti  



Botnariuc., N., Vădineanu, A., 1982, Ecologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Călinescu R., Bunescu A., Nardin - Pătroescu M., 1972, Biogeografie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
Costache, N.,  1996, Regionarea biogeografică a României, Editura Universităţii din Bucureşti 
Doniţă N., Popescu A., Paucă Comănescu M., Mihăilescu S., Biris A.I., 2005, Habitatele din România,   
Drugescu C., 1994, Zoogeografia României, Editura All, Bucureşti 
Drugescu, C., 2003, Compendiu de zoogeografie generală, Editura Granada, Bucureşti 
Manea, G., 2008, Elemente de biogeografie, Editura Universitară, Bucureşti 
Pop I., 1977. Biogeografie ecologică. Vol. I., Editura Dacia, Cluj – Napoca 
Pop I., 1979. Biogeografie ecologică. Vol. II., Editura Dacia, Cluj – Napoca 
Stănilă, A.L. 2003– Biogeografie, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti,  
Strugren, B., 1982, Bazele ecologiei generale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 
Truță, A. M. 2018, Suport de curs (format electronic),  

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Cunoștințele transmise studenților sunt în permanență coroborate cu cele din domeniile în care absolvenții pot să se angajeze. 
Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: biolog, consilier biolog, inspector de specialitate biolog, 
asistent de cercetare în biologie, asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului 

 
10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 
Evaluarea participării active a studenților 
Evaluare finală 

Înregistrare prezenţă curs, 
notarea răspunsurilor în timpul 
semestrului 
Test scris 

10% 
 
 

45% 

10.5 
Seminar/ 
Laborator 

Evaluarea activităţii curente din timpul semestrului, 
referate 

Referate, evaluare continuă 45% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Obținerea unui punctaj echivalent notei 5 la evaluările parţială şi finală 
Prezentarea unui referat la seminar 

 

Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
SEPT. 2019                 Lector univ. dr. ALINA TRUŢĂ      Lector univ. dr. ALINA TRUŢĂ 

 
 
 

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,   Director de departament, 
SEPT. 2019              (prestator)         (beneficiar), 
          Conf. univ. dr. CRISTINA LILIANA SOARE Conf. univ. dr. CRISTINA LILIANA SOARE 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Biologia celulară şi moleculară, 2019-2020 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie / Licențiat în Biologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Biologie celulară şi moleculară 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Şuţan Nicoleta - Anca 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Şuţan Nicoleta - Anca 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei F/A 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din planul de inv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 laborator 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 8 

Tutoriat 2 

Examinări 6 

Alte activităţi ..... 3 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Parcurgerea disciplinelor de citologie, biologie vegetală şi animală, 
chimie/biochimie, fiziologie. 

4.2 De competenţe 
Utilizarea în mod adecvat şi în context a terminologiei de specialitate 
Realizarea de preparate biologice proaspete pentru studiul structurilor celulare  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sala de curs, computer, videoproiector, fotocopii. 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
Sala de lucrări practice, microscoape optice, material biologic şi nebiologic. 
Prezenţa obligatorie la lucrările practice. 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C1. Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice domeniului 

C2. Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii 
C4. Explorarea sistemelor biologice 
C5. Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii.  
C6. Integrarea inter- /transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului 
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 CT1. Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu şi respectarea principiilor 

de etică profesională 
CT2. Identificarea rolului într-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi 
personal 
CT3. Dezvoltarea capacităţilor de reflecţie critic-contructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în 
raport cu standardele profesiei 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general  
      al disciplinei 

Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice Biologiei 
celulare şi moleculare. 
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7.2 Obiectivele specifice 

 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice biologiei celulare şi 
moleculare;  

 Inţelegerea rolului structurilor celulare in procesele de biosinteză proteică, respiraţie 
celulară, exocitoză şi endocitoză, transportul substanţelor în celulă, diviziune celulară, etc. 

  Înţelegerea proceselor de reproducere celulară. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
crt. 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Biologia celulară şi moleculară – obiectul de studiu, scurt 
istoric. Celula – Sistem de organizare a materiei vii. 
Organizarea celulară. 

2 
prelegerea, 

conversaţia euristică,  
explicaţia 

Sala de curs, 
computer, 
videoproiector. 

2 
Biomoleculele – apa, proteinele, acizii nucleici, 
carbohidraţii, lipidele. 

4 
prelegerea, 

conversaţia euristică,  
explicaţia 

Sala de curs, 
computer, 
videoproiector. 

3 

Membrana celulară – structură moleculară şi funcţii. 
Transportul prin membrana plasmatică: difuzia simplă şi 
facilitată, transportul activ şi colectiv (endocitoza, 
fagocitoza, pinocitoza, exocitoza, transcitoza). 

2 
prelegerea, 

conversaţia euristică,  
explicaţia 

Sala de curs, 
computer, 
videoproiector. 

4 
Membrana nucleară. Porii nucleari şi arhitectura 
complexului poral. Organizarea internă a nucleului. 
Nucleolul.   

2 
prelegerea, 

conversaţia euristică,  
explicaţia 

Sala de curs, 
computer, 
videoproiector. 

5 
Transmiterea și exprimarea informației genetice. 
Replicarea ADN. Repararea ADN. Cromozomii și 
cromatina. Transcripția și prelucrarea ARN. 

4 
prelegerea, 

conversaţia euristică,  
explicaţia 

Sala de curs, 
computer, 
videoproiector. 

6 
Sinteza proteinelor. Translația ARNm. Plierea și 
prelucrarea proteinelor. Reglarea funcției proteinelor.  

4 
prelegerea, 

conversaţia euristică,  
explicaţia 

Sala de curs, 
computer, 
videoproiector. 

7 
Sortarea și transportul moleculelor în compartimente 
intracelulare. Reticulul endoplasmic. Aparatul Golgi. 
Mecanismul transportului vezicular. Lizozomii.  

4 
prelegerea, 

conversaţia euristică,  
explicaţia 

Sala de curs, 
computer, 
videoproiector. 

8  
Organite implicate în conversia energiei  și metabolismul 
celular. Mitocondria. Mecanismul molecular al fosforilării 
oxidative. Peroxizomii 

. 2 
prelegerea, 

conversaţia euristică,  
explicaţia 

Sala de curs, 
computer, 
videoproiector. 

9 

Ciclul celular și diviziunea celulară. Ciclul celular la 
eucariote. Mecanismele moleculare de reglare a ciclului 
celular. Evenimentele fazei M. Meioza și fertilizarea. 
Dezvoltarea, diferențierea și moartea celulară 
programată. 

4 
prelegerea, 

conversaţia euristică,  
explicaţia 

Sala de curs, 
computer, 
videoproiector. 

Bibliografie 

1. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., Molecular Biology of the Cell, 4 
              York, Garland Publishing, 2002.  

2. Benga Gh., 1985. Biologie Celulară si Moleculară, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 
3. Crăciun C., Florea A., Dragoş N., Ardelean A., 1999.  Introduction to Cell Molecular Biology, Ed. Risoprint, 

Cluj-Napoca.  
4. Crăciun C., 2005. Citologie Generală, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.  
5. Cooper G.M., 2000. The Cell - A Molecular Approach, 2

nd
 ed., Sunderland (MA), Sinauer Associates, Inc. 

6. Lisovschi-Chelesanu C., Miclăuş V., Crăciun C., 1999.  Biologie Celulară şi Embriologie, Ed. Risoprint, Cluj. 
7. Lodish H., Berk A., Zipursky S., Matsudaira P., Baltimore D., Darnell J., 1999. Molecular Cell Biology, 4 

ed., New York, W. H. Freeman & Co. 
8. Lundblad R.L., 2011. Development and Application of Biomarkers, CRC Press, Taylor and Francis Group. 
9. Mülhardt C., 2007. Molecular Biology and Genomics. Elsevier Inc.    
10. Şuţan N.A., 2019. Biologie celulară şi moleculară - Suport de curs, Format letric şi electronic, transmis 

studentilor. 
11. Toma C., Niță M., 2000. Celula Vegetală, Ed. Univ.”Al. I. Cuza”, Iaşi.  
12. Waever R.F., 2004. Molecular Biology – Second Edition. The McGraw-Hill Companies.  

8.2. Aplicaţii –Laborator 
Nr. 
crt. 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Tehnici de bază utilizate in laboratorul de biologie 
moleculară. Masurarea volumelor. Măsurarea maselor. 
Centrifugarea. Tehnici de bază pentru manipularea 
microorganismelor.  

2 
experimentul,  
conversaţia  

euristică, dezbaterea 

Reactivi, aparatură  
şi instrumente de 

laborator 

2 

Tehnici de microscopie optică şi electronică ; Principiile 
microscopiei optice; Microscopia prin fluorescenţă; 
Microscopia în contrast de fază; Microscopul electronic; 
Tehnici de preparare a ţesuturilor pentru examinarea la 

4 
experimentul,  
conversaţia  

euristică, dezbaterea 

Reactivi, aparatură  
şi instrumente de 

laborator 
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microscopul optic şi electronic; Culturile de celule. 

3 

Metode și tehnici pentru izolarea și purificarea ADN. 
Izolarea ADN plasmidial. Izolarea ADN genomic. 
Purificarea ADN din soluții apoase. Izolarea ADN din 
geluri de agaroză. Păstrarea ADN purificat.  

6 
experimentul,  
conversaţia  

euristică, dezbaterea 

Material biologic, 
reactivi 

4 
Amplificarea enzimatică in vitro a acizilor nucleici. PCR.  

4 
experimentul,  
conversaţia  

euristică, dezbaterea 

Material biologic, 
reactivi 

5 

Determinarea concentrației acizilor nucleici în soluție. 
Determinarea concentrației acizilor nucleici prin 
spectroscopie UV. Determinarea concentrației acizilor 
nucleici prin fluorimetrie.   

4 
experimentul, studiu  
de caz, conversaţia  

euristică, dezbaterea 

Material biologic, 
reactivi 

6 
Electroforeza – tipuri de electroforeză; Separarea 
electroforetică a ADN.  2 

experimentul 
conversaţia  

euristică, dezbaterea 

Material biologic, 
reactivi 

7 

Purificarea proteinelor prin cromatografie de afinitate față 
de metale. Determinarea concentrației proteinelor. 
Separarea electroforetică a proteinelor.  
 

4 
experimentul,  
conversaţia  

euristică, dezbaterea 

Material biologic, 
reactivi 

8 
Tehnici de detectare a mutaţiilor  

  2 
experimentul,  
conversaţia  

euristică, dezbaterea 

Material biologic, 
reactivi 

Bibliografie 
 

1. Davey J., Lord M., 2002. Essential Cell Biology: Cell Function. A Practical Approach, Oxford University Press. 
2. Dordea M., Coman N., Crăciunaș C., Andraș C., 2003. Genetică Generală și Moleculară – Abordare Practică. 

Presa Universitară Clujeană.  
3. Kreitzer G., Jaulin F., Espenel C., 2010. Cell Biology Assays – Essential Methods, First Edition. Elsevier Inc. 
4. Mihășan M., Ștefan M., Olteanu Z., 2010. Biologie Moleculară – Metode Experimentale. Editura Universității  

Al. I. Cuza, Iași.  
5. Lundblad R.L., 2011. Development and Application of Biomarkers, CRC Press, Taylor and Francis Group.  
6. Şuţan N.A., 2019. Biologie celulară şi moleculară – Lucrări practice, Format letric şi electronic, transmis 

studentilor. 
7. Wolf, J.B., 2001. Applied Molecular Biology, Beginning Laboratory Manual. University of Maryland, Baltimore 

County. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, a asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor respectând cerinţele acestora. Competenţele dobândite la disciplina Biologie celulară şi moleculară permit 
absolvenţilor să lucreze ca biolog, consilier biolog, inspector de specialitate biolog, asistent de cercetare în biologie, 
asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului. 

 
10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 
Verificare periodică 
Evaluare finală 

Probă scrisă 
Probă scrisă 

30% 
40% 

10.5 Laborator 
Activitate lucrări practice  
 
Evaluarea însușirii metodelor de lucru 

Participare activă lucrări 
practice 
Probă orală – întrebări 
teoretice 

10% 
 

20% 

10.6 Standard minim  
de performanţă 

Nota minim 5 pentru testul de verificare parţială, activitatea de laborator şi evaluarea finală.  
1 punct acumulat la activitatea de laborator şi 4 puncte acumulate la activitatea de curs.  
Rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de laborator şi rezolvarea  
în proporţia a 50% a cerinţelor de la testul de verificare periodică şi de la evaluarea finală. 

 
 
Data completării        Titular de curs        Titular de laborator 
10.09. 2019           Lect. univ. dr. Şuţan Nicoleta - Anca        Lect. univ. dr. Şuţan Nicoleta - Anca
  
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
19.09.2019     (prestator)   (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. L.C. Soare           Conf. univ. dr. L.C. Soare  
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

CONSERVAREA NATURII, 2019-2020 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Ştiinţe, Educatie Fizica si Informatica 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Conservarea naturii 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Dobrescu Codruța 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Dobrescu Codruța  

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 24 3.5 din care curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 11 

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

Tutoriat 4 

Examinări 6 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 51 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr de credite 3 

 
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 
 
Sală dotată cu videoproiector şi ecran 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 
Sală dotată cu videoproiector şi ecran, calculator, internet 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
 

 Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice domeniului 

 Caracterizarea și clasificarea organismelor vii 

 Explorarea sistemelor biologice 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

  Dezvoltarea capacităţilor de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională 
în raport cu standardele profesiei 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul aprofundează problemele de diversitate biologică şi diversitate a peisajului în 
contextul abordării sistemice a măsurilor de gestionare corectă a resurselor naturale şi a 
mediului înconjurător. 
 

7.2 Obiectivele specifice 

 Înţelegerea conceptului de biodiversitate și formarea unei concepţii ecologice în 
asumarea relaţiei om – biodiversitate. 

 Să distingă măsurile de protecţie şi conservare în cadrul conceptului de 
biodiversitate. 

 Să formuleze argumentele ştiinţifice în favoarea conservării biodiversităţii. 

 Să identifice  problemele de mediu în contextul conservării biodiversităţii. 
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr ore Metode de predare Observaţii 

Resurse folosite 

1 
Biodiversitatea şi conservarea naturii– o problemă globală  
Definiţie şi concepte  

2 ore Prelegere, 
Dezbatere 

Calculator, 
videoproiector 

2 

Tipuri de biodiversitate  
Biodiversitate genetică 
Biodiversitate specifică 
Biodiversitate ecologică 
Biodiversitate culturală 

2 ore 

Prelegere, 
Dezbatere 

Calculator, 
videoproiector 

3 

Valoarea biodiversităţii 
Valoare de folosinţă. 
Valoare ecologică 
Valoare de opţiune viitoare 
Valoare intrinsecă 

2 ore Prelegere, 
Dezbatere 

Calculator, 
videoproiector 

4 

Conservarea biodiversităţii:  
4.1. Conservarea « in situ ». Categorii sozologice de specii, 
categorii de arii protejate. Arii de interes național. Arii de 
interes internațional. Arii de interes comunitar. 
4.2. Caracteristici ale principalelor categorii de arii protejate: 

 Rezervaţii ştiinţifice 

 Parcuri naţionale 

 Parcuri naturale 

 Monumente ale naturii 

 Rezervaţiile biosferei 

4 ore Prelegere, 
Dezbatere 

Calculator, 
videoproiector 

5 Conservarea naturii în România 
2 ore Prelegere 

interactivă, 
Dezbatere 

Calculator, 
videoproiector 

 Bibliografie 
- Dobrescu Codruța, Conservarea biodiversității și protecția naturii – Note de curs, 2018. 
- Cristea, V., Denaeyer, S., Herremans, J.P., Goia, I. 1996. Ocrotirea naturii şi protecţia mediului în 

România, Edit. Cluj University Press, Cluj-Napoca. 
- Cristea, V., Denaeyer, S. 2004. De la biodiversitate la OGM – uri?, Ed. Eikon, Cluj-Napoca. 
- Enache M. (coord.), 2010. Impactul factorilor de mediu asupra biodiversităţii. Edit. Academiei Române, 

Bucureşti 
- Enache M., Dumitru L. (coord.), 2007. Biodiversitatea: de la concepte fundamentale la aplicaţii 

biotehnologice. Edit. Academiei Române, Bucureşti 
- Munteanu D., Mihăilescu S., Coldea G.- coord., 2003. Parcuri Naţionale, Naturale şi rezervaţii ale 

Biosferei din România. MAPAM, Bucureşti 
- Primack B.R., 2002. Conservarea diversităţii biologice, Ed. Tehnică, Bucureşti. 
- Primack B.R., Pătroescu Maria, Rozylowicz Laurențiu, Iojă Cristian, 2008. Fundamentele conservării 

diversităţii biologice, Ed. AGIR, Bucureşti. 
- ***Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei si 

faunei salbatice, Anexa II b, Anex IV b, Anexa V b. 
-  ***Convenţia privind conservarea vieţii sãlbatice şi a habitatelor naturale din Europa ("Convenţia de la 

Berna"), Monitorul Oficial nr. 62/25 martie 1993. 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

 

1 
Diversitatea vieții – cauză și efect  2 ore Dezbatere 

Problematizare 
Brainstorming 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

2 
Biodoversitaea/resursele biologice 2 ore Dezbatere 

Problematizare 
Brainstorming 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

3 
Biodiversitatea animală şi vegetală, pe Glob.  
Biodiversitatea României. Diversitatea ecosistemelor şi a 
habitatelor naturale şi seminaturale. Diversitatea speciilor. 

2 ore Dezbatere 
Problematizare 
Brainstorming 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

4 
Arii protejate in Romania - Parcurile Naționale, Parcurile 
Naturale, Rezervația Biosferei Delta Dunării 

4 ore Expunere cu 
material suport 
Studiul de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

5 

Impactul ecologic asupra biodiversităţii supraexploatare, 
poluare, criză ecologică. 

2 ore 
Dezbatere 

Problematizare 
Brainstorming 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport  documentar 
 

 Bibliografie 
- Dobrescu Codruța, Conservarea biodiversității și protecția naturii – Material suport pentru seminar. 
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- Alexiu V., Stancu D., Chiriţoiu M., 2011. Arii protejate din judeţul Argeş. Editura Universităţii din Piteşti.  
- Alexiu V., 2011. Categorii sozologice din cormoflora judeţului Argeş. Edit. “Paralela 45”, Piteşti 
- Gafta D., Mountford O. (coord.), 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. 

Edit. Risoprint, Cluj-Napoca 
- Jelev, I. 1999. Managementul mediului înconjurător, Edit. Univ. Oradea. 
- Teodorescu Irina, Vădineanu A., Simionescu A., 2001. Managementul capitalului natural, Studii de caz, 

Ed. Ars Docendi, București. 
- Mohan, Gh., Ardelean, A., Georgescu, M. 1993. Rezervaţii şi monumente ale naturii din România, Edit. 

Scaiul, Bucureşti. 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conținuturile abordate cuprind teme de interes și de mare actualitate, coroborate cu așteptările angajatorilor din 
domeniu, al reprezentanților comunității epistemice și asociațiilor profesionale, lucru dovedit în urma participărilor la 
workshop-uri tematice, manifestări științifice, prin vizite în instituții de profil. Competenţele dobândite la disciplină permit 
funcționarea viitorilor absolvenți ca Biolog 213114, Consilier biolog 213101, Inspector de specialitate biolog 213103, Asistent de 

cercetare în biologie 213137, Asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului 213147. Dacă titularul diplomei de licenţă a obţinut 
certificatul de absolvire al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, acesta poate ocupa un post didactic în 
specialitatea Biologie și specialități inrudite, conform nivelului conferit de Certificatul de absolvire al DPPD. 

 
10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 
Prezenta curs 
Evaluare finală 

Evidenţa prezenţă 
Probă scrisă  

10% 
50% 

10.5 
Seminar/ 
Laborator 

Cunoaşterea ariilor protejate din România şi a 
speciilor endemice, rare, monumente ale naturii 
naturii  

Probă practică 40% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Dobândirea unui pachet minimal de cunoştinţe teoretice specifice în ceea ce privește 
noţiunile de ocrotire, conservare, protecţie, şi reconstrucţie ecologică; abordarea 
conceptului de biodiversitate la toate nivelurile sale: diversitatea speciilor, diversitatea 
genetică, diversitatea ecosistemică, diversitatea culturală și evidențierea principalelor 
ameninţări pentru diversitatea biologică. 
 
0,5 puncte acumulate din evaluarea prezenţei la activităţi; 2,5 puncte la evaluarea finală 
(Nota 5 la testul de verificare) şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la seminar 
(prezența, activitate pe parcursul semestrului, nota 5 la proba practică). 

 
Data completării       Titular de curs,                             Titular de seminar / laborator, 
…… septembrie 2019         Lect. univ. dr. Dobrescu Codruţa                         Lect. univ. dr. Dobrescu Codruța 
 

 
Data aprobării în Consiliul departamentului,       Director de departament,   Director de departament, 
…… septembrie 2019     (prestator)   (beneficiar), 
        Conf. univ. dr. Soare Liliana Cristina          Conf. univ. dr. Soare Liliana Cristina 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Imunobiologie, 2019 - 2020 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea de Ştiinţe, Educație fizică și Informatică 

1.3 Departamentul de Ştiinţe ale naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Biologie / Licenţiat în Biologie 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Imunobiologie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Ionica Deliu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Ionica Deliu 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare 
sumativă/ 

examen 
2.7 Regimul disciplinei S/A 

  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 

3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 14 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

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

Tutorat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Noțiuni de bază în domeniul Citologiei vegetale și animale, Anatomiei și fiziologiei 
omului, Microbiologiei 

4.2 De competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs prevăzută cu videoproiector, ecran, calculator, internet. 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 

Laboratorul disciplinei (Sala 128), prevăzut cu instalaţie electrică, de gaz şi apă, 
termostat, băi de apă, sterilizatoare şi alte aparate şi echipamente specifice, 
calculator, internet, material didactic. 
Termenul predării temelor de casă este stabilit de titular de comun acord cu 
studenții. Pentru predarea cu întârziere, referatele vor fi depunctate. 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
 

C1: Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice domeniului 
C4: Explorarea sistemelor biologice 
C5: Utilizarea de modele și algoritmi pentru cunoașterea  lumii vii 
C6: Integrarea inter-/transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

CT1: Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu și respectarea principiilor 
de etică profesională  
CT3: Dezvoltarea capacităţilor de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în 
raport cu standardele profesiei 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea de competenţe în domeniul imunobiologiei. 

7.2 Obiectivele specifice 

Obiective cognitive 
La finalul cursului, studenţii trebuie: 
- să clasifice tipurile de imunitate, 
- să explice structura sistemului imun și particularitățile componentelor sale, 
- să precizeze etapele unui răspuns imun umoral și ale unui răspuns imun mediat celular. 
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Obiective procedurale 
La finalul lucrărilor practice, studenţii trebuie să: 
- aplice corect etapele unei reacții serologice pentru determinarea antigenelor/anticorpilor, 
- analizeze posibilitatea diagnosticării unei boli infecțioase cu ajutorul reacțiilor imune. 
Obiective atitudinale 
La finalul cursului şi al lucrărilor practice, studenţii trebuie să: 
- demonstreze un mod de gândire analitic asupra etapelor unui răspuns imun. 

8.  Conţinuturi 

  Nr. ore Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 

Definirea domeniului Imunobiologiei.Etapele 

dezvoltării imunologiei ca știință. 
 Starea de imunitate (naturală și dobândită)   

2 Expunerea cu material 
suport, explicaţia, 

descrierea, 
conversaţia euristică 

Calculator,  
Videoproiector 

2 

Antigenele 
- Organizarea structurală a moleculei de 

antigen. Factorii care condiţionează 
imunogenitatea 

- Clasificarea antigenelor. Factorii care 
condiționează specificitatea antigenică  

2 
Expunerea cu material 

suport, explicaţia, 
descrierea, 

conversaţia euristică 

Calculator,  
Videoproiector 

3 

Moleculele sistemului imun: 

- Imunoglobulinele. Structura imunoglobulinelor. 
Principalele clase de imunoglobuline (IgG, 
IgM, IgA, IgE, IgD); Heterogenitatea 
anticorpilor  

4 
Expunerea cu material 

suport, explicaţia, 
descrierea, 

conversaţia euristică 

Calculator,  
Videoproiector, 

Internet 

4 

- Sistemul complement. Căile de activare a 
complementului 

- Modulatori ai răspunsului imun (Interleukine, 
interferoni)  

4 Expunerea cu material 
suport, explicaţia, 

descrierea, 
conversaţia euristică 

Calculator,  
Videoproiector 

5 

Celulele sistemului imun: 
- Sistemul fagocitar 
- Sistemul limfoid 
- Celulele NK, K, LAK. 
Organele limfoide 

4 
Expunerea cu material 

suport, explicaţia, 
descrierea, 

conversaţia euristică 

Calculator,  
Videoproiector 

Internet 

6 

Bazele genetice ale sintezei anticorpilor. 
Antigenele complexului major de 
histocompatibilitate (HLA) 

2  Expunerea cu material 
suport, explicaţia, 

descrierea, 
conversaţia euristică 

Calculator,  
Videoproiector, 

Internet 

7 

Interacțiunea antigen – anticorp. 
Etapele răspunsului imun umoral şi celular. 

Dinamica răspunsului imun  

4 Expunerea cu material 
suport, explicaţia, 

descrierea, 
conversaţia euristică 

Calculator,  
Videoproiector,  

Internet 

8 

Răspunsul imun primar și secundar. Bazele 

celulare și moleculare ale memoriei imunitare  
2 Expunerea cu material 

suport, explicaţia, 
descrierea, 

conversaţia euristică 

Calculator,  
Videoproiector 

9 

Imunitatea în infecții. 
Imunoprofilaxia. Tipuri de vaccinuri.  
Mecanisme de apărare la nevertebrate 

4 Expunerea cu material 
suport, explicaţia, 

descrierea, 
conversaţia euristică 

Calculator,  
Videoproiector 

Bibliografie 
1. Abbas A., Lichtman A., Pillai S., 2018 - Cellular and Molecular Immunology, 9-th Edition, Elsevier, Philadelphia 
2. Deliu I., 2019 - Imunobiologie, Note de curs, format electronic și printat 
3. Goering R., Dockrell H., Zuckerman M., Chiodini P, 2019 - Mim's Medical Microbiology and Immunology, 6-th 

Edition, Elsevier, Edinburgh 
4. Mihăescu G., 2001 - Imunologie și imunochimie, Ed. Universității din București 
5. Mihăescu G., Chifiriuc C., 2015 - Imunologie și imunopatologie, Ed. Medicală, București 
6. Mihele D., Pop A. L., 2011 - Imunologie pentru farmaciști, Ed. Tehnoplast București 
7. Popa M. I., Popa L. G., 2004 - Bacteriologie. Noţiuni de imunologie şi micologie, ediţia a doua, Ed. APP, 

Bucureşti 
8. Saxena S., 2015 - Applied Microbiology, Springer India, New Delhi, New York 
9. Silosi I., 2014 - Imunologie, Ed. Medicală universitară, Craiova 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. ore Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 
 

Reacții de hemaglutinare imună.  
Determinarea compatibilităţii în sistemul ABO.  

2 
Explicaţia, descrierea, 
expunerea cu material 

suport 

Echipamente specifice, 
Calculator 
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2 Determinarea compatibilităţii în sistemul Rh 2 
Explicaţia, descrierea, 
expunerea cu material 

suport 

Echipamente specifice, 
Calculator 

3 Determinarea caracterului de secretor ABO  
2  Explicaţia, descrierea, 

experimentul 
Lucru în grup 

Echipamente specifice, 
sticlărie, instrumente, 

reactivi specifici 

4 Reacţia de neutralizare a streptolizinei O (ASLO)  

2  Explicaţia, descrierea, 
expunerea cu material 
suport, experimentul 

Lucru în grup 

Echipamente specifice, 
sticlărie, instrumente, 

reactivi specifici 

5 

Reacţia de aglutinare cu seruri aglutinante anti 
E. coli. Determinarea serologică a patotipului 
EPEC  

2 Explicaţia, descrierea, 
experimentul 
Lucru în grup 

Echipamente specifice, 
sticlărie, instrumente, 

reactivi specifici 

6 Testul aglutinării imune Weil –Felix 
2  Explicaţia, descrierea, 

expunerea cu material 
suport 

Calculator, internet 

7 
Determinarea factorului reumatoid. Reacția de 
hemaglutinare pasivă.  

2 Explicaţia, descrierea, 
experimentul 
Lucru în grup 

Echipamente specifice, 
sticlărie, instrumente, 

reactivi specifici 

Bibliografie 
1. Deliu I., 2019 – Imunobiologie, Lucrări practice, format electronic și printat 
2. Dorresteyn Stevens C., 2010 – Clinical Immunology & Serology - a laboratory perspective, 3-rd Ed., F.A. Davis 

Company, Philadelphia 
3. Horhogea C., 2015 - Imunologie și imunopatologie - Îndreptar de lucrări practice, Ed. Ion Ionescu de la Brad, 

Iași 
4. Mihăescu G., Ioniță A., Galatiuc C., Mihăescu E., 2003 – Imunologie practică, Ed. Univ. Bucureşti 
10. Mihele D., Pop A. L., 2011 - Imunologie pentru farmaciști, Ed. Tehnoplast București 
5. Popa M. I., Popa L. G., 2004 - Bacteriologie. Noţiuni de imunologie şi micologie, ediţia a doua, Ed. APP, 

Bucureşti 
6. Silosi I., 2012 - Investigații de laborator în imunologia clinică, Editura medicală universitară, Craiova 

 

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

Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca Biolog, Consilier biolog, Inspector de 
specialitate biolog, Asistent de cercetare în biologie, Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului. 
Conținuturile disciplinei au fost elaborate după identificarea temelor abordate în cadrul Imunobiologiei în alte instituții de 
învățământ superior, precum și a nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniul biomedical.  
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

Interesul pentru disciplină și implicarea 
manifestate de student  
Operarea cu date, noțiuni, concepte 
specifice domeniului 

 
Evaluare periodică- Teste scrise 
Evaluare finală - Test scris  

 
30% 
40% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

Deprinderea metodelor de lucru 
 
Folosirea resurselor bibliografice și 
competențele de comunicare 

Probă practică și orală 
 
Temă de casă – prezentare 
referat 

20% 
 
10% 
 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la activităţile de laborator, obținerea minim a 
notei 5 la tema de casă, rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la evaluarea periodică și 
cea finală. 
Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de specialitate, a tipurilor de imunitate, a mecanismului 
răspunsului imun, cunoaşterea principiilor testelor de laborator studiate. 

 
 

Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
    15.09.2019            Lect. univ. dr. Ionica Deliu      Lect. univ. dr. Ionica Deliu 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,    Director de departament,   Director de departament, 
19.09.2019       (prestator)                  (beneficiar), 
         Conf. univ. dr. Liliana Cristina Soare         Conf. univ. dr. Liliana Cristina Soare 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

BIOLOGIA SOLULUI 
2019-2020 

 
1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Științe, Educație fizică și Informatică 

1.3 Departamentul Științe ale naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie /Licențiat în Biologie 

 
2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei   Biologia solului 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Prof. Univ. Dr. Habil. Marian PETRE 
2.3 Titularul activităţilor de laborator   Prof. Univ. Dr. Habil. Marian PETRE 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei S / O 

  
3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 4 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ..... - 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr puncte de credit 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competenţe Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 
De desfăşurare a 
cursului 

Cursul este prezentat în mod interactiv prin proiecții cu video. Studenții pot adresa 
întrebări referitoare la conținutul prelegerii. Sală este dotată cu videoproiector şi ecran 

5.2 
De desfăşurare a 
laboratorului 

Laboratorul disciplinei trebuie să fie dotat cu microscoape optice și stereomicroscop, 
cameră de inoculare aseptică, prevăzută cu hotă de aer steril în flux laminar, 
incubatoare, etuvă, autoclavă, aparat pentru producerea de apă ultrapură, calculator, 
internet, material didactic 

 
6. Competenţe specifice vizate 

 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
  

C1: Operarea cu noţiuni concepte, legităţi şi principii specifice biologiei 
C2: Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii 
C3:  Clasificarea și caracterizarea organismelor vii 
C4: Explorarea sistemelor biologice 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

 

T
ra

n
s
v
e

rs
a

l

e
 

CT1: Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiei de biolog cu respectarea principiilor de 
etică profesională  
CT2: Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor  corespunzătoare profilului profesional şi 
personal  
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7. Obiectivele disciplinei  
 

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază privind cunoaşterea aprofundată a mecanismelor 
care stau la baza interacțiunilor microorganismelor cu mediul natural și artificial  

7.2 Obiectivele 
specifice 

Obiective cognitive 
La finalul cursului, studenţii trebuie: 
- să poată identifica caracteristicile discriminatorii dintre structura celulei procariote și cea a celulei 
eucariote;  
- să precizeze particularitățile morfologice, structurale, funcționale și metabolice ale celulelor 
bacteriene și fungice;  
- să definească procesul de creștere și multiplicare a microorganismelor;  
- să analizeze acțiunea factorilor fizici, chimici și biologici asupra microorganismelor; 
-să identifice interacțiunile dintre organismele edafice și mediul teluric 
Obiective procedurale 
La finalul lucrărilor de laborator, studenţii trebuie să: 
- aplice corect procedurile de inoculare a microorganismelor din probe pe medii nutritive adecvate; 
- să efectueze și să analizeze preparatele microscopice ce conțin microorganisme prelevate din 
culture pure 
Obiective atitudinale 
La finalul cursului şi al lucrărilor de laborator, studenţii trebuie să: 
- demonstreze un mod de gândire analitic asupra informațiilor despre microorganismele și 
organismele vegetale și animale din matricea solului 

 
8. Conţinuturi 

 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Scurtă introducere în domeniul de studiu al biologiei 
solului. Consideraţii generale referitoare la principalele 
grupe de organisme telurice. Scopul şi principalele 
obiective ale studierii biologiei solului  

2 Prelegere, exemplificare 

Laptop. 
Videoproiector, 

2 
Reteaua trofica a ecosistemelor telurice si interacțiunile 
dintre speciile de organisme ce populează solurile  

2 Prelegere, exemplificare Laptop. 
Videoproiector,  

3 
Procese specifice interacţiunii microorganismelor din sol 
cu alte specii de plante si animale telurice  

2 Prelegere, exemplificare Laptop.  
Videoproiector,  

4 
Interacțiunea microorganismelor din sol cu mediul biotic. 
Microbiocenoza telurică  

4 Prelegere, exemplificare Laptop. 
Videoproiector,  

5 
Specii bacteriene si fungice din sol 4 Prelegere, exemplificare Laptop, 

Videoproiector,  

6 
Specii de alge și protozoare din sol  2 Prelegere, exemplificare Laptop. 

Videoproiector, 

7 
Specii de nematode, artropode și vertebrate din sol  2 Prelegere, exemplificare Laptop. 

Videoproiector, 

8 
Specii de vertebrate telurice  2 Prelegere, exemplificare Laptop. 

Videoproiector, 

9 
Rolul organismelor telurice din sol în descompunerea 
materiei organice  

2 Prelegere, exemplificare Laptop. 
Videoproiector, 

10 
Rolul organismelor telurice în descompunerea materiei 
organice din sol și in asigurarea circuitului bio-geo-chimic 
al elementelor chimice 

2 Prelegere, exemplificare Laptop. 
Videoproiector, 

11 
Efectele activităților antropice asupra biodiversității 
telurice și metode de reducere a acesteia  

2 Prelegere, exemplificare Laptop. 
Videoproiector, 

12 
Evaluarea calității biologice a solului și indicatori biologici 
ai calității solului  

2 Prelegere, exemplificare Laptop. 
Videoproiector, 

 

Bibliografie 
 

PETRE, M., TEODORESCU, R.I., 2017. Biodiversitatea solurilor. Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 
188 pagini   

PETRE, M., 2015. Interacțiuni ale microorganismelor cu mediul. Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 181 
pagini 

PETRE, M., 2012. Advances in Applied Biotechnology, edited by Marian Petre, InTech Open Access Publisher, 
287 pagini  

HEALY, M., WISE, D.L., MOO-YUONG, M., 2001. Environmental Monitoring and Biodiagnostics of Hazardous 
Contaminants, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands 

WISE, D.L., TRANTALO, D.J., CICHON, E.J., INYANG, C., STOTTMEISTER, U., 2000. Bioremediation of 
Contaminated Soils ,1st Edition, Marcel Dekker, Inc, New York 
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8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1, 2 Prezentarea echipamentelor şi aparatelor specifice aflate 
în dotarea laboratorului. Protecţia muncii în laborator  2 

Descriere și exemplificare 
Expunere cu material suport  

Instrumente, sticlarie, 
reactivi și coloranți  

 

3, 4 Metode de prelevare a probelor de sol in situ.   

Prelucrarea probelor prin metoda diluţiilor. Izolarea 
suşelor bacteriene şi fungice din probe de sol  
 

2 

Explicaţia, descrierea, 
exerciţiul 

Lucru individual 

Instrumente, sticlarie, 
reactivi și coloranți  

Preparate microscopice 
Microscoape 

5, 6 Medii nutritive utilizate pentru identificarea microbiotei 
specific probeleor de sol colectate. Metode şi tehnici de 
preparare a mediilor nutritive. Sterilizarea termică a 
mediilor de cultivare şi a ustensilelor de laborator  

2 
Descriere și exemplificare 

Expunere cu material suport 

Instrumente, sticlarie, 
reactivi  

Preparate microscopice 
Microscoape 

7, 8 Selecţia suşelor bacteriene şi fungice pe medii nutritive 
solide şi lichide, prin repicări succesive în condiţii 
aseptice  

2  

Explicaţia, descrierea, 
exerciţiul 

Lucru individual 

Culturi microbiene 
Instrumente, sticlarie, 

reactivi Preparate 
microscopice 

9, 10 Multiplicarea in vitro a culturilor pure de bacterii şi fungi. 
Tehnici de inoculare şi repicare pe medii de cultivare 
specifice în condiţii standardizate 

2 
Descriere și exemplificare 

Expunere cu material suport 

Culturi microbiene 
Instrumente, sticlarie, 

reactivi și coloranți 

11, 
12 

Metode de obţinere a preparatelor proaspete şi uscate.  
Tehnici de deshidratare şi colorare a preparatelor fixe. 
Studiul microscopic al preparatelor obţinute  

 2 

Explicaţia, descrierea, 
exerciţiul 

Lucru individual 

Stereomicroscop 
Culturi microbiene 

Preparate microscopice 
Microscoape 

13, 
14 

Studiul microscopic al culturilor de celule bacteriene şi 
fungice. Tehnici de biometrie. Tehnici de identificare şi 
numărare a unităţilor formatoare de colonii microbiene. 
Obţinerea de imagini fotografice la microscopul optic şi 
stereomicroscop  

2 

Explicaţia, descrierea, 
exerciţiul 

Lucru individual 

Calculator 
Preparate microscopice 

Microscoape 
Stereomicroscop 

Bibliografie 

PETRE, M., 2015. Manual pentru laboratorul de microbiologie aplicativă. Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca, 180 pagini (ISBN: 978-606-17-0839-0) 

PETRE, M., PETRE, V., 2012. Biotehnologii actuale utilizate pentru protecţia mediului. Editura CD Press, 
Bucureşti, 102 pagini (ISBN: 978-606-528-159-2) 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu cerințele reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul aferent programului 

Competenţele dobândite la această disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca Biolog, Consilier microbiolog, Referent 
de specialitate microbiolog, Microbiolog, Profesor în învăţământul gimnazial, Expert biolog, Inspector de specialitate 
biolog; Referent de specialitate biolog; Asistent de cercetare în biologie, Asistent de cercetare în microbiologie-
bacteriologie, Asistent de cercetare în biologie chimie, Asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie 
Conținuturile disciplinei au fost coroborate cu temele studiate în învățământul gimnazial și liceal, referitoare la 
organismele biologice al căror habitat este localizat în matricea solului, precum și în instituții de învățământ superior 
similare, precum și cu necesitățile și cerințele angajatorilor din domeniul biologic sau ecologic 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din  

nota finală 

10.4 Curs 
Înțelegerea și cunoașterea interacțiunilor celulare și 
moleculare ale microorganismelor telurice cu celelalte 
organisme vegeale și animale din matricea solului 

Examen parțial 
Examen final 

20% 
50% 

10.5 Laborator/ Temă 
de casă (referat) 

Evaluarea activităților organismelor telurice in vitro și 

a interacțiunilor acestora cu mediul abiotic  
Temă de casă – 
prezentare referat 

30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la activităţile de laborator, a cerinţelor de la 
examenul parțial şi de la evaluarea finală, pentru obținerea notei 5 la tema de casă. 
Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de specialitate referitoare la organismele telurice, a tehnicilor 
de analiză și monitorizare a ciclului lor biologic, utilizarea corectă a instrumentelor de colectare și 
analiză a probelor biologice prelevate din matricea solului  

 
Data completării          Titular de curs                         Titular de laborator 
 
20.09.2019         Prof. Univ. Dr. Habil. Marian PETRE            Prof. Univ. Dr. Habil. Marian PETRE 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,              

Director de departament,         Director de departament, 
23.09.2019                    (prestator)     (beneficiar), 
              

         Conf. univ. dr. Liliana Cristina Soare     Conf. univ. dr. Liliana Cristina Soare 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

ECOLOGIE GENERALĂ 
2019-2020 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Ştiinţe 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie /Biolog 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Ecologie generală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ. dr. Gheorghiţa Brînzea 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Lect.univ. dr. Gheorghiţa Brînzea 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de inv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 11 

Tutoriat  

Examinări 8 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Botanică sistematica, biologia populatiilor, Fiziologie animala 

4.2 De competenţe Competenţe acumulate la disciplinele:  Botanică sistematica, biologia populatiilor 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
 
Sală dotată cu videoproiector, ecran, tablă 
 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laboratorul disciplinei (sala S 108), echipamente şi aparatură de 
laborator, calculator, internet 
 
 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
m

p
e
te

n
ţe

 
p
ro

fe
s
io

n
a
le

  
C1. Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice domeniului 
C4. Explorarea sistemelor biologice 
C5. Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii.  
C6. Integrarea inter- /transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului 
 

C
o
m

p
e
te

n
ţe

 
tr

a
n
s
v
e
rs

a
le

 
 

tr
a
n
s
v
e
rs

a
le

 CT1. Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu şi respectarea principiilor 
de etică profesională 
CT2. Identificarea rolului într-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi 
personal 
CT3. Dezvoltarea capacităţilor de reflecţie critic-contructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în 
raport cu standardele profesiei 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina are ca obiectiv general însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază 
privind principiile fundamentale pentru cunoaşterea proceselor şi fenomenelor ecologice, a 
domeniilor cercetării ecologice şi a modalităţilor de valorificare a rezultatelor în activităţile 
social-economice; înţelegerea Ecologiei ca ştiinţă cu un profund caracter interdisciplinar, 
care asigură integrarea informaţiilor din toate domeniile: ştiinţe fundamentale, ale naturii, 
sociale, tehnice.  
 

7.2 Obiectivele specifice 

 să  cunoască  legităţile care condiţionează influenţa factorilor ecologici asupra 
sistemelor biologice; 

 să  cunoască  procesele ciclice şi liniare prin prisma echilibrelor şi dezechilibrelor 
posibile, ca rezultat al activităţii omului. 

 să-şi  însuşească  căile de circulaţie a materiei prin procesele de transformare care 
asigură unitatea viaţă-mediu şi reglarea activităţilor vitale; 

 să  înţeleagă  mediul ca rezultat al acţiunii unui complex de factori ecologici; 

 să cunoască raporturile dintre sistemele vii şi mediul lor de viaţă; 

 să delimiteze  biosfera  sub aspect spaţial, fizic şi chimic prin relevarea 
particularităţilor biotopurilor extreme; 

 să identifice tipurile de sisteme în care se organizează structurile vii în vederea 
evidenţierii proceselor şi fenomenelor ecologice; 

 să înţeleagă conceptul de sistem şi  modul  în care realitatea ecologică poate fi 
abordată prin metoda cercetării sistemice; 

 să poată delimita sistemele vii prin însuşiri specifice, generate de caracterul deschis 
şi departe de echilibru; să stabilească repere structurale ale biosferei sub raport spaţial şi 
funcţional-trofic; 

 să înţeleagă  biosfera ca sistem planetar, caracterizat de unitatea componentelor 
sale, rezultată din schimburile reciproce de substanţă, energie şi informaţie dintre 
acestea; 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1. Istoricul Ecologiei 2 

prelegerea 
conversaţia 

euristică 
explicaţia 

calculator 
videoproiecto

r, 
retroproiector 

2. 
Teoria generală şi organizarea materiei vii: sisteme izolate; sisteme 
închise; sisteme deschise; însuşirile generale ale sistemelor biologice; 
integralitatea sistemelor biologice 

2 

3. 
Biotopul mediul abiotic al vieţuitoarelor: factorii de mediu ; factori 
geografici;morfologia biotopilor                      

2 

4. 
Factorii mecanici: vânturile, efectele ecologice ale văntului, adaptări 
ale vieţuitoarelor la actiunea vântului, influenţa fitocenozelor asupra 
vântului, mişcările apelor oceanice 

2 

5. 
Efectele ecologice ale mişcării aplor oceanice ; mişcările apelor 
continentale, Factorii fizici-temperatura   

2 

6. 
Lumina-adaptări ale vieţuitoarelor faţă de lumină; apa şi umiditatea; 
sursele de apă din atmosferă, apa din sol; adaptări ale plantelor şi 
animalelor la deficitul hidric, gravitaţia, presiunea atmosferică 

2 

7. Factorii chimici-salinitatea, oxigenul,concentraţia ionilor de hidrogen, 
factori limitativi 

2 

8. Biocenoza –Indici structurali ai biocenozei 2 

9. Structura trofică a biocenozei: nivele trofice; piramida trofică; lanţuri 
trofice; reţele trofice ; Nişa ecologică;  

2 

10. Producţia primară; 2 

11. Producţia secundară; fluxul de energie prin ecosistem 2 

12. Ecosfera- etapele evoluţiei circuitului materiei în ecosferă 2 

13. Cicluri biogeochimice globale, circuitul carbonului, circuitul azotului 2 

14. Circuitul biogeochimic al fosforului, Circuitul biogeochimic al calciului, 
Circuitul biogeochimic al sulfului 

2 

Bibliografie 

1. Gheorghiţa Brînzea – Ecologie generală- note de curs- 2018 
2. Wagner, A., Ce nu știa Darwin. Editura Litera, 2016. 
3. Molles, M., Ecology: Concepts and Applications. McGraw Hill, 2015 
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4. Cogălniceanu, D., Ecologie și protecția mediului. Ed. Politehnica Press, București, 2012. 
5. Constantin Cotigă, Ecologie şi protecţia mediului, Editura Sitech, Craiova, 2009 
6. Claudia Stihi, Fizica mediului şi climatologie, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2009 
7. Mircea Nicoară, Monitoring ecologic, Editura Tehnopress, 2009 
8. Măzăreanu Constantin, Pricope Ferdinand, Ecologie generală, Editura Bacău, 2007 
9. Mircea Filipoiu, Gabriel Burlacu, Ladislau Frumosu, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006 
10. Bran, Florina, Ecologie generală şi protecţia mediului, Bucureşti, Editura ASE, 2002 
11. Arsene, G.G., Elemente de ecologie generală, Timişoara, Editura Orizonturi Universitare, 2002 
12. Pârvu, C., Ecologie generală, Bucureşti, Editura Tehnică, 2001 
13. Botnariuc, N., Vădineanu, A., Ecologie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1982 
14. Odum, E.P., Ecology and Our Endangered Life-Support Systems, Massachusetts, Sinauer Associates Inc. Publishers 

Sunderland, 1997 
15. Georgescu-Roegen, N., Legea entropiei şi procesul economic, Bucureşti, Editura Expert, 1996 
16. Mohan, G., Ardelean, A., Ecologie şi protecţia mediului, Bucureşti, Editura Scaiul, 1993 

 

8.2. Aplicaţii - seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1. 
Observaţii meteorologice. Reţeaua de staţii şi posturi meteorologice din 

România  
2 

Explicaţia 

Conversaţia 
euristică 

Demonstraţia, 

Exerciţiul, 
Observaţia 

Imagini/Retropr
oiector 
Aparatură de 
laborator, 
Luxmetru, 
Termometre 
de sol de aer, 
Termograf, 
Calculator, 
Hârtie 
milimetrică, 
Tabla, 
Psihrometre şi 
higrometre, 
Pluviometre, 
Pluviografe, 
Etuvă, 
Heliograf, 
planşele din 
Atlasul 
Internaţional 
de Nori, 
Stereomicrosc
op,  
Microscop 

2. Măsurarea iluminării  2 

3. Măsurarea temperaturii aerului 2 

4. Diagrame climatice. Climadiagrama de tip Formazov/Bremer 2 
2 5. Climadiagrama de tip Bool &Cook/Peguy  

6. Măsurarea umidităţii aerului  2 
2 7. Determinarea precipitaţiilor atmosferice  

8. Climadiagrama de tip Walter şi Lieth  2 

9. Măsurarea temperaturii solului  2 

10. Determinarea umidităţii solului  2 

11. Bioclimadiagramele  2 

12. Dterminări asupra nebulozităţii. Observaţii asupra norilor 2 

13. Determinarea duratei de strălucire a soarelui.   2 

 
 
 
 

14. Indici ecologici analitici: Densitatea. Abundenţa. Frecvenţa. Constanţa. 

Dominanţa. Fidelitatea.  
 

2 

Bibliografie 
1. Gheorghiţa Brînzea, Ecologie generală- Lucrări practice, Editura Universităţii din Pitesti, 2012. 

2. Battes, K.P., Ecologie generală, ghid de lucrări practice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012 

3. Weather, P., Bell, J., Cook, P., Practical Field Ecology: A Project Guide. Wiley-Blackwell, UK, 2011 

4. Petrovici, M., Boboescu, I. (coord.) 2010. Lucrări practice de ecologie. Ed. Univ. Oradea 

5. Simionescu Viorica, Lucrări practice de ecologie, Iaşi, Univ. Al. I. Cuza, 1984 

6. Neacşu P. , Lucrări practice de ecologie, Universitatea Bucureşti, 1987. 

7. Povară, Rodica , Climatologie generală , Editura Fundaţiei România deMâine, Bucureşti, 2004. 

8. Ciulache, S. (2002), Meteorologie şi Climatologie, Editura Universitară, Bucureşti, 2002 

9. Aurel Ardelean, Ghe.Mohan, Andrei Câmpean, Experimentul biologic,:, ed. Victor Bortaş, Bucureşti, 2008. 

 

 
 
 

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

 
Competenţele dobândite la această disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: 

Ocupatia  Cod COR/ISCO-08 
biolog 213114 
consilier biolog 213101 
inspector de specialitate biolog 213103  
asistent de cercetare în biologie 213137 
asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului 213147 
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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 
Prezenţă  
Test de verificare 
Evaluare finală 

Înregistrare prezenţă curs 
Test scris  
Probă scrisă 

10% 
20% 
40% 

10.5 
Seminar/ 
Laborator 

 
Colocviu de laborator 
 

Probă orală 
 

30% 
 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Nota 5 la testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de 
laborator; 2 puncte (din 4) la evaluarea finală 

 
 
 
Data completării        Titular de curs    Titular de seminar / laborator 
            Lect.univ. dr. Gheorghiţa Brînzea  Lect.univ. dr. Gheorghiţa Brînzea 
 

 

 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,       Director de departament, 
     (prestator)   (beneficiar) 
                                                  Conf.univ.dr. Liliana Cristina SOARE 
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FIŞA DISCIPLINEI 
FITOCENOLOGIE 

2019-2020 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică 
1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 
1.4 Domeniul de studii Biologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie / Licenţiat în Biologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Fitocenologie 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Monica Neblea 
2.3 Titularul activităţilor de laborator Lector univ. dr. Monica Neblea 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 laborator 2 
3.4 Total ore din planul de inv. 48 3.5 din care curs 24 3.6 laborator 24 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 
Tutoriat 10 
Examinări 8 
Alte activităţi .....  
3.7 Total ore studiu individual 77 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Noţiuni elementare de Sistematica fanerogamelor, Ecologie generală, Biogeografie, 
Conservarea biodiversităţii şi ocrotirea naturii 

4.2 De competenţe - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector şi ecran 

5.2 De desfăşurare a laboratorului Laboratorul disciplinei (sala S 108), videoproiector, ecran, calculator, 
internet 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1. Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice domeniului 
C2. Caracterizarea şi clasificarea organismelor vii 
C3. Explorarea sistemelor biologice 
C4. Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii.  
C5. Integrarea inter- /transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu şi respectarea principiilor 
de etică profesională 
CT2. Identificarea rolului într-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi 
personal 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Redarea de către studenţi a noţiunii de fitocenoză şi a modului de studiu a 
covorului vegetal 

7.2 Obiectivele specifice 

 Să descrie fitocenozele din punct de vedere al compoziţiei floristice, a categoriilor 
de bioforme, geoelemente, a categoriilor ecologice şi cariologice; 

 Să caracterizeze comunităţile vegetale prin prisma indicilor fitopopulaţionali şi 
fitocenotici; 

 Să recunoască şi să analizeze grupările vegetale caracteristice etajelor şi zonelor 
de vegetaţie din România 

8. Conţinuturi 
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8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode  
de predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Noţiuni introductive. Apariţia fitocenologiei ca ştiinţă. Dezvoltarea 
geobotanicii în România.  

2 Prelegere 
Dezbatere  

Calculator, 
Videoproiector 

2 
Fitosociologia-definiţie, scop, sarcini. 
Etapele cercetării fitocenologice. 
Noţiuni introductive privind flora şi vegetaţia.  

2 Prelegere 
Explicaţie 

Calculator, 
Videoproiector 

3 

Fitocenoza – definiţie, trăsături caracteristice. 
Asociaţia vegetală – definiţie, trăsături caracteristice 
Structura fitocenozei – fizionomia şi aspectul fitocenozelor, 
structura calitativă şi compoziţia floristică a fitocenozelor. 

4 
Prelegere 
Explicaţie 
Descriere 

Calculator, 
Videoproiector 

4 Bioformele şi rolul lor în alcătuirea fitocenozelor.  2 

Prelegere 
Dezbatere  
Explicaţie 
Descriere 

Calculator, 
Videoproiector 

5 Geoelementele – semnificaţia lor eco-cenotică şi fitogeografică.  2 

Prelegere 
Dezbatere 
Explicaţie 
Descriere 

Calculator, 
Videoproiector 

6 Structura ecologică şi genetică a fitocenozelor.  2 

Prelegere 
Dezbatere 
Explicaţie 
Descriere 

Calculator, 
Videoproiector 

7 Indici fitopopulaţionali şi fitocenotici.  4 

Prelegere 
Explicaţie 
Descriere 

Studiu de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

8 Cenotaxonomia grupărilor vegetale. Unităţi cenotaxonomice.  2 

Prelegere 
Dezbatere 
Explicaţie 
Descriere 

Conversaţie 
euristică 

Calculator, 
Videoproiector 

9 Caracterizarea generală a vegetaţiei României. Zone şi etaje  
de vegetaţie din România.  

4 

Prelegere 
Dezbatere 
Explicaţie 
Descriere 

Conversaţie 
euristică 

Calculator, 
Videoproiector 

Bibliografie 
1. Alexiu, V., 2011. Categorii Sozologice din Cormoflora Judeţului Argeş, Editura Paralela 45, Piteşti. 
2. Bilz M., Kell S. P., Maxted N., Lansdown R. V., 2011, European Red List of Vascular Plants, Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. 
3. Chifu T., Irimia I., Zamfirescu O., 2014, Diversitatea fitosociologică a vegetaţiei României, vol. I, II, III, Institutul 

European, Iaşi. 
4. Coldea Gh., Oprea A., Sârbu I., Sîrbu C., Ştefan N., 2012, Les associations végétales de Roumanie. Tom 2 Les 
associations anthropogénes, Editura Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 
5. Coldea Gh., Indreica A., Oprea A., 2015, Les associations végétales de Roumanie. Tom 3 Les associations 
forestiéres et arbustives, Editura Universitară Clujeană&Accent, Cluj-Napoca. 
6. Coldea Gh., Sanda V., Popescu A., Ştefan N., 2017, Les associations végétales de Roumanie. Tom 1 Les 
associations herbacées naturelles, Editura Universitară Clujeană&Accent, Cluj-Napoca. 
7. Gheorghe F. I., Ţopa Ionescu S., 2016, Fitosociologie şi vegetaţia României. Note de curs. Bucureşti. 
8. Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J. P., Raus Th., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., 

García R. G., Chytrý M., Hájek M., Di Petro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F. J. A., Bergmeier E., Santos 
Guerra A., Ermakov N., Valachovič M., Schaminée J. H. J., Lysenko T., Didukh Y P., Pignatti S., Rodwell J. S., 
Capelo J., Weber H. E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S. M., Tichý L., 2016, Vegetation of 
Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen and algal communities, 
Applied Vegetation Science, 19 (suppl. 1): 3-264. 

9. Neblea M., 2019, Suport de curs – Fitocenologie (format electronic, transmis pe grup studenţilor). 
10. Păcurar F., Rotar I., 2014, Metode de studiu şi interpretare a vegetaţiei pajiştilor, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 
11. Sanda V., Öllerer K., Burescu P., 2008. Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică şi evoluţie, 
Editura Ars Docendi, Bucureşti. 
12. ****, 2007, Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, Anexa 3b. MO nr. 442/29 iunie.  
13. ****, 2013, Catalogul habitatelor, speciilor şi siturilor Natura 2000 în România, Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
climatice. 
14. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm.  
15. http://rnges.anpm.ro/upload/32001_Lege49_2011_arii_protejate.pdf 
16. http://www.coastal-biodiv.ro/docs/manual_de_interpretare_a_habitatelor.pdf 
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8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode  
de predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Studierea pe teren a fitocenozelor. Releveul fitocenologic. 
Aplicaţie practică în teren.  

4 Explicaţie 
Exerciţiul 

Materiale  
de laborator 

2 Alcătuirea tabelelor fitocenologice sintetice.  2 
Exerciţiul 

Studiul de caz 
Calculator, 

Videoproiector 

3 Întocmirea spectrului bioformelor.  4 
Explicaţie 
Exerciţiul 

Studiul de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

4 Întocmirea spectrului elementelor floristice.  2 
Explicaţie 
Exerciţiul 

Studiul de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

5 
Întocmirea spectrului ecologic. Ecodiagrame. Întocmirea 
spectrului cariologic.  4 

Explicaţie 
Exerciţiul 

Studiul de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

6 Reprezentarea grafică a indicilor de similaritate.  2 
Explicaţie 
Exerciţiul 

Studiul de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

7 Cenotaxonomia grupărilor vegetale din judeţul Argeş.  2 
Explicaţie 
Prelegere 

Studiul de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

9 Prezentare referate.  4 Prelegere 
Dezbatere 

Calculator, 
Videoproiector 

Bibliografie 
 
1. Alexiu F.V., 2008, Cormoflora judeţului Argeş, Editura Ceres, Bucureşti. 
2. Alexiu, V., 2011, Categorii sozologice din cormoflora judeţului Argeş, Editura Paralela 45, Piteşti. 
3. Chifu T., Irimia I., Zamfirescu O., 2014, Diversitatea fitosociologică a vegetaţiei României, vol. I, II, III, Institutul 

European, Iaşi. 
4. Coldea Gh., Oprea A., Sârbu I., Sîrbu C., Ştefan N., 2012, Les associations végétales de Roumanie. Tom 2 Les 

associations anthropogénes, Editura Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 
5. Coldea Gh., Indreica A., Oprea A., 2015, Les associations végétales de Roumanie. Tom 3 Les associations 

forestiéres et arbustives, Editura Universitară Clujeană&Accent, Cluj-Napoca. 
6. Coldea Gh., Sanda V., Popescu A., Ştefan N., 2017, Les associations végétales de Roumanie. Tom 1 Les 

associations herbacées naturelles, Editura Universitară Clujeană&Accent, Cluj-Napoca. 
7. Cristea V., 2014, Plante vasculare: diversitate, sistematică, ecologie şi importanţă, Editura Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca. 
8. Neblea M., 2015, Botanică sistematică. Încrengătura Tracheophyta. Editura Ars Docendi, Bucureşti. 
9. Neblea M., 2019, Fitocenologie. Referate de laborator (tipărite şi în format electronic). 
10. Păcurar F., Rotar I., 2014, Metode de studiu şi interpretare a vegetaţiei pajiştilor, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 
11. Sanda V., Öllerer K., Burescu P., 2008, Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică şi evoluţie, 

Editura Ars Docendi, Bucureşti.  
12. Sârbu I., Ştefan N., Oprea A., 2013, Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren, Editura Victor B 

Victor, Bucureşti 
 

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

Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: 213137-Asistent de cercetare în biologie; 
213114-Biolog; 213101-Consilier biolog; 213103-Inspector de specialitate biolog; 213147-Asistent de cercetare în 
ecologie şi protecţia mediului. 
Conținuturile disciplinei au fost elaborate după identificarea temelor studiate în învățământul gimnazial și liceal, a celor 
abordate în cadrul Fitosociologiei şi vegetaţiei României în instituții de învățământ superior similare, precum și a 
nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniul educativ, al biologiei, ecologiei. 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

Cunoașterea noţiunilor şi principiilor 
specifice fitosociologiei. 
Înțelegerea și cunoașterea structurii 
covorului vegetal. 
Integrarea transdisciplinară a 
cunoştinţelor de specialitate, corelarea 
lor cu alte discipline biologice. 

Examen 
 
 
interactivitate curs 
evaluare periodică 
evaluare finală 

80% 
 

din care: 
10% 
30% 
40% 

10.5 Laborator  
 

Rezolvarea studiilor de caz şi 
completarea fişelor de înregistrare a 
rezultatelor lucrărilor practice 

Probă practică 20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la activităţile de laborator, a cerinţelor de la 
evaluarea periodică şi de la evaluarea finală. 



/ 4 4

Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de specialitate, a conceptului de fitocenoză, a noţiunilor de 
bioforme, elemente floristice, indici ecologici, indici fitosociologici. 
Caracterizarea principalelor clase de vegetaţie din România. 

 
 
Data completării   Titular de curs,    Titular de laborator, 
18 septembrie 2019  Lector univ. dr. Monica Neblea  Lector univ. dr. Monica Neblea 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
19 septembrie 2019     (prestator)   (beneficiar), 
                  Conf. univ. dr. Cristina Soare         Conf. univ. dr. Cristina Soare          
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FIŞA DISCIPLINEI 
TAXONOMIE 

2019-2020 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Ştiinţe, Educaţie fizică şi Informatică 
1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 
1.4 Domeniul de studii Biologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea Biologie/Licenţiat în biologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Taxonomie 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Monica Neblea 
2.3 Titularul activităţilor de laborator Lector univ. dr. Monica Neblea 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei A 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 2 3.3 laborator 1 
3.4 Total ore din planul de inv. 36 3.5 din care curs 24 3.6 laborator 12 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 
Tutoriat 2 
Examinări 6 
Alte activităţi .....  
3.7 Total ore studiu individual 39 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Număr de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Noţiuni elementare de sistematica criptogamelor, sistematica fanerogamelor, 
sistematica vertebratelor, sistematica nevertebratelor, micologie, microbiologie, 
genetică, biologie moleculară, fiziologia plantelor, fiziologie animală, ecologie 

4.2 De competenţe - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector şi ecran 

5.2 De desfăşurare a laboratorului Laboratorul disciplinei (sala S 108), echipamente şi aparatură de 
laborator, calculator, internet 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1. Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice domeniului 
C2. Caracterizarea şi clasificarea organismelor vii 
C3. Explorarea sistemelor biologice 
C4. Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii.  
C5. Integrarea inter- /transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului 

 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu şi respectarea principiilor 
de etică profesională 
CT2. Identificarea rolului într-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi 
personal 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina are ca obiectiv general însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază 
privind  

7.2 Obiectivele specifice 

@ să definească unitățile taxonomice supraspecifice și infraspecifice 
@ să descrie principalele tipuri nomenclaturale și regulile de atribuire a numelor 

științifice 
@ să redea particularitățile Codurilor de Nomenclatură 
@ să caracterizeze activitățile premergătoare identificării entităților taxonomice 
@ să descrie cele mai importante metode folosite la identificare 
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@ să redea caracterele folosite în definirea taxonilor 
@ să definească metodele folosite în sistematica filogenetică 

 
 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Introducere în taxonomie. Obiectul de studiu și scopul 
taxonomiei. Importanța taxonomiei în cadrul științelor biologice. 
Scurt istoric al taxonomiei.  

4 

Prelegere, 
Dezbatere, 
Descriere, 

Conversație 
euristică 

Calculator, 
Videoproiector 

2 
Niveluri și ranguri în ierarhia taxonomică. Conceptul de specie. 
Categorii inferioare speciei (subspecie, demă, formă, varietate) 3 

Prelegere, 
Dezbatere, 
Descriere, 

Conversație 
euristică 

Calculator, 
Videoproiector 

3 
Codul de nomenclatură taxonomică. Sistemul binomial și ierarhia 
taxonilor. Nomenclatura și clasificarea 3 

Prelegere, 
Dezbatere, 
Descriere, 

Conversație 
euristică 

Calculator, 
Videoproiector 

4 Sisteme de clasificare ale lumii vii. 4 

Prelegere, 
Descriere, 

Conversație 
euristică, 
Explicație 

Calculator, 
Videoproiector 

5 

Codul Internațional de Nomenclatură Zoologică. Prezentarea 
Codului. Principii de bază ale nomenclaturii zoologice. Procedeul 
de atribuire a numelui unei specii noi. Reguli de atribuire a 
numelor științifice. Numele speciilor în filocod. 

4 

Prelegere, 
Dezbatere, 
Descriere, 

Conversație 
euristică, 
Explicație 

Calculator, 
Videoproiector, 

Adrese web 

6 

Codul Internațional de Nomenclatură al bacteriilor și virusurilor. 
Codul Internațional de Nomenclatură al ciupercilor. Codul 
Internațional de Nomenclatură Botanică. Codul de Nomenclatură 
al plantelor cultivate.  

2 

Prelegere, 
Dezbatere, 
Descriere, 

Conversație 
euristică, 
Explicație 

Calculator, 
Videoproiector, 

Adrese web 

7 Introducere în cladistică. Codul de Nomenclatură filogenetică. 
Cladograme. Filogenie. 

4 

Prelegere, 
Dezbatere, 
Descriere, 

Conversație 
euristică, 
Explicație 

Calculator, 
Videoproiector 

Bibliografie 
1. Brill F., 2012, Cladistics (Method of classifying species of organisms into groups), University Publications, Delhi. 
2. King A., Adams M., Carstens E., Lefkowitz E., 2012, Virus taxonomy. Classification and Nomenclature of viruses, 

Elsevier Academic Press. 
3. Manoleli D., 2008, Taxonomia animală, Editura Ars Docendi, București. 
4. Mustață Gh., Mustață A., Costică M., 2004, Regnurile lumii vii, Casa de Editură Venus, Iași. 
5. Neblea M., 2019, Taxonomie, Suport de curs (format electronic, transmis pe grup studenţilor). 
6. Parker Ch., Tindall B., Garrity G. M. (eds.), 2019, International Code of Nomenclature of Prokaryotes, International 

Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 69 (1A), S1-S111. 
7. Quicke D. L. J., 1993, Principles and techniques of contemporary taxonomy, Springer Science. 
8. Parker Ch., Tindall B., Garrity G., 2019, International Code of Nomenclature of Prokaryotes, International Journal of 

systematic and evolutionary microbiology, 69 (1A): S1-S111. 
9. Ruggiero M. A., Gordon D. P., Orrell T. M., Bailly N., Bourgoin T., Brusca R. C., Cavalier-Smith Th., Guiry M. D., 

Kirk P. M., 2015. A higher level classification of all living organisms, PLoS ONE, 10(4), e0119248, 
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0119248. 

10. Sambamurty A. V. S.S., 2005, Taxonomy of angiosperms, I. K. International Pvt. Ltd., New Delhi. 
11. Sharma OP, 2011, Plant taxonomy, second edition, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 
12. Singh G., 2010, Plant systematics. An integrated approach, Third edition, Taylor&Francis Group, LLC. 
13. Turland, N. J., Wiersema, J. H., Barrie, F. R., Greuter, W., Hawksworth, D. L., Herendeen, P. S., Knapp, S., 

Kusber, W.-H., Li, D.-Z., Marhold, K., May, T. W., McNeill, J., Monro, A. M., Prado, J., Price, M. J. & Smith, G. F. 
(eds.) 2018: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the 
Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. Regnum Vegetabile 159.  

14. https://www.iczn.org/the-code/the-international-code-of-zoological-nomenclature/the-code-online/ 
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8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Activități premergătoare identificării entităților taxonomice 4 

Prelegere, 
Dezbatere, 
Descriere, 
Explicație 

Calculator, 
Videoproiector 

2 Identificarea entităților taxonomice. Studii de caz 2 

Prelegere, 
Dezbatere, 
Descriere, 

Studiul de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

3 Aplicarea criteriului morfologic de identificare a taxonilor. Chei de 
determinare dichotomice. Policlade. Studii de caz 4 

Prelegere, 
Dezbatere, 
Descriere, 

Studiul de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

4 Metode specifice biologiei moleculare pentru delimitarea 
unităților taxonomice. Studii de caz 

2 

Prelegere, 
Dezbatere, 
Descriere, 

Studiul de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

5 Rolul caracterelor citologice, biologice, ecologice, fiziologice, 
etologice în delimitarea unităților taxonomice 

2 

Prelegere, 
Dezbatere, 
Descriere, 

Studiul de caz 

Calculator, 
Videoproiector 

Bibliografie 
1. Brill F., 2012, Cladistics (Method of classifying species of organisms into groups), University Publications, Delhi. 
2. Manoleli D., 2008, Taxonomia animală, Editura Ars Docendi, București. 
3. Neblea M., 2019, Taxonomie, Referate de laborator (format electronic și letric, transmise pe grup studenţilor). 
4. Quicke D. L. J., 1993, Principles and techniques of contemporary taxonomy, Springer Science. 
5. Sambamurty A. V. S.S., 2005, Taxonomy of angiosperms, I. K. International Pvt. Ltd., New Delhi. 
6. Sârbu I., Ștefan N., Oprea A., 2013, Plante vasculare. Determinator ilustrat de teren, Editura Victor B Victor, 

Bucureşti. 
 

 

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

Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: 213137-Asistent de cercetare în biologie; 
213114-Biolog; 213101-Consilier biolog; 213103-Inspector de specialitate biolog; 213147-Asistent de cercetare în 
ecologie şi protecţia mediului. 
Conținuturile disciplinei au fost elaborate după identificarea temelor studiate în învățământul gimnazial și liceal, a celor 
abordate în cadrul Taxonomiei în instituții de învățământ superior similare, precum și a nevoilor și așteptărilor 
angajatorilor din domeniul educativ, al biologiei, ecologiei. 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

Înțelegerea și cunoașterea unităților 
taxonomice 
Cunoașterea metodelor folosite în 
caracterizarea unităților taxonomice 
Integrarea transdisciplinară a 
cunoştinţelor de specialitate, corelarea 
lor cu alte discipline din domeniul 
biologiei 

Examen 
 
 
interactivitate curs 
evaluare periodică 
evaluare finală 

80% 
 

din care: 
10% 
30% 
40% 

10.5 Laborator  
 

Prezentarea şi analiza referatelor cu 
studii de caz 

Probă practică 20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la activităţile de laborator, a cerinţelor de la 
evaluarea periodică şi de la evaluarea finală. 
Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de specialitate (niveluri și ranguri în ierarhia taxonomică, 
sisteme moderne de clasificare a lumii vii, categorii de caractere utilizate în clasificarea 
organismelor vii) 

 
 
Data completării   Titular de curs,    Titular de laborator, 
18 septembrie 2019  Lector univ. dr. Monica Neblea  Lector univ. dr. Monica Neblea 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
19 septembrie 2019    (prestator)   (beneficiar), 
                  Conf. univ. dr. Cristina Soare         Conf. univ. dr. Cristina Soare 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Fiziologia nutriţiei şi dezvoltării plantelor 
2019-2020 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă  

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie / Biologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Fiziologia nutriţiei şi dezvoltării plantelor 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. dr. Monica Popescu 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Conf. Univ. dr. Monica Popescu  

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei S/O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 24 3.5 din care curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9 

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

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 51 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoştinţe generale de citologie vegetală, histologie vegetală, morfologie vegetală, 
chimie, biochimie 

4.2 De competenţe 
Operarea cu noţiuni şi concepte legate de celula vegetală, organismul vegetal, 
substanţele anorganice şi organice 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sala de curs cu videoproiector şi ecran de proiecţie 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sala de laborator S127 cu dotare specifică 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
 

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

• C2. Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii 

• C4. Explorarea sistemelor biologice 

• C6. Integrarea inter / transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 - CT1. Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu şi respectarea 

principiilor de etică profesională 
- CT2. Identificarea rolului într-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional 

şi personal 
- CT3. Dezvoltarea capacităţilor de reflecţie critic-contructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională 

în raport cu standardele profesiei 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina are ca obiectiv general însuşirea cunoştinţelor referitoare la desfăşurarea 
proceselor de nutriţie, creştere şi dezvoltare ale plantelor, în strânsă corelaţie cu factorii 
interni şi externi.  

7.2 Obiectivele specifice La finalul cursului studentul trebuie să fie capabil să: 
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- Evidenţieze şi să caracterizeze particularităţile proceselor de fotosinteză, 
creştere şi dezvoltare; 

- Să cunoască şi să dirijeze procesele metabolice ale plantelor, în funcţie de 
cerinţele omului; 

- Să utilizeze un limbaj ştiinţific adecvat, care să le permită viitorilor specialişti 
comunicarea corectă a datelor în lumea ştiinţifică contemporană. 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1. 1 
Nutriţia cu carbon a plantelor autotrofe.  

2 Prelegerea, dezbaterea 
Laptop, 

videoproiector 

2.  
Influenţa factorilor interni şi externi asupra intensităţii 
fotosintezei. 

4 Prelegerea, dezbaterea 
Laptop, 

videoproiector 

3.  
Nutriţia plantelor heterotrofe.  

2 Prelegerea, dezbaterea 
Laptop, 

videoproiector 

4.  

Creşterea şi dezvoltarea plantelor. Etapele creşterii 
plantelor. Germinaţia. Factorii care influenţează 
procesul de creştere. Regenerarea. Polaritatea. 
Dezvoltarea plantelor. Fiziologia formării florilor 
(anteza). Vernalizarea. Fotoperiodismul.  

4 Prelegerea, dezbaterea 
Laptop, 

videoproiector 

Bibliografie selectivă: 
Acatrinei Gh., 1991. Reglarea proceselor ecofiziologice la plante. Editura Junimea, Iaşi 
Atanasiu L., 1984, Ecofiziologia plantelor, Ed. Şt. Şi Enciclop., Bucureşti. 
Berca M., 2008. Managementul integrat al nutriţiei plantelor. Editura Ceres.  
Boldor O., Trifu M., Raianu O., 1981, Fiziologia plantelor. Ed. Did. şi Pedag. Bucureşti. 
Boldor O., Raianu O., Trifu M., 1983, Fiziologia plantelor - lucrări practice. Ed. Did. şi Pedag. Bucureşti. 
Burzo I., S. Toma,I. Olteanu, L. Dejeu, Elena Delian, D. Hoza, 1999 - 2000, Fiziologia plantelor de cultură, vol. 1,2,3. 
Intreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţa, Chişinău. 
Burzo I., Viorica Voican, Aurelia Dobrescu, Elena Delian, 1996, Curs de Fiziologia plantelor. Centrul Editorial - Poligrafic 
U.S.A.M.V., Bucureşti. 
Busuioc G, Răduţoiu D., 2010. Botanica şi fiziologia plantelor. Editura Sitech. 
Devlin R, Witham F., 1983, Plant Physiology. Fourth Edition, Willard Grant Press, Boston. 
Dobrotă C., 2010. Fiziologia plantelor, Editura Risoprint. 
Fitter H.H., Hay R.K.M., 1981, Environmental Physiology of Plants, Acad. Press 
Hale M.G.Orcutt D.M., 1987, The Physiology of Plants under the Stress, New York. 
Haller R. avec la collab., 1989, Phisiologie Vegetale, Quatrieme edition. Mason, Paris, Milan, Barcelone, Mexico. 
Murariu Alexandrina, 2007, Fiziologie vegetală. 2. Editura Universităţii Al.I. Cuza, Iaşi. 
Peterfi Şt., N. Sălăgeanu, 1972, Fiziologia plantelor. Ed. Did. şi Pedag., Bucureşti. 
Popescu Monica – Note de curs (format electronic) 
Popescu Monica, 2015. Elemente de fiziologie vegetală aplicate în cultura mărului. Editura SemnE, Bucureşti.  
Sebanec J., 1992, Plant Phisiology, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New YorK, Tokyo. 
Stancu R., V. Olimid, 1999, Fiziologia plantelor, I. Editura Cultura, Piteşti. 
Stancu R., Fleancu Monica, Stancu Daniela Ileana, 2004, Fiziologia plantelor. Lucrări practice. Editura Cultura, Piteşti. 
Taiz L., E. Zeiger, 1999, Plant Physiology, Second edition. Sinauer Asociates, Inc. Publishers, Sunderland, 
Massachusetts. 
Taiz L., E. Zeiger, 2002, Plant Phisiology, Third edition. Sinauer Asociates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Resurse folosite 

1.  

Metode de determinare a intensităţii fotosintezei.  4 Experimentul, explicaţia Instrumente, sticlărie, 
aparatură de 

laborator, material 
vegetal, reactivi 

2.  

Creşterea plantelor. Determinarea germinaţiei 
seminţelor. Influenţa factorilor interni şi externi asupra 
germinaţiei. 

4 Experimentul, explicaţia Instrumente, sticlărie, 
aparatură de 

laborator, material 
vegetal, reactivi 

3.  

Determinarea zonelor de creştere la rădăcină, tulpină, 
frunze. 

2 Experimentul, explicaţia Instrumente, sticlărie, 
aparatură de 

laborator, material 
vegetal, reactivi 

4.  

Dezvoltarea plantelor; vernalizarea, fotoperiodismul şi 
polaritatea plantelor.  

2 Experimentul, explicaţia Instrumente, sticlărie, 
aparatură de 

laborator, material 
vegetal, reactivi 

Bibliografie selectivă: 
Boldor O., Raianu O., Trifu M., 1983, Fiziologia plantelor - lucrări practice. Ed. Did. şi Pedag. Bucureşti. 
Popescu Monica, 2015. Elemente de fiziologie vegetală aplicate în cultura mărului. Editura SemnE, Bucureşti.  
Stancu R., Fleancu Monica, Stancu Daniela Ileana, 2004, Fiziologia plantelor. Lucrări practice. Editura Cultura, Piteşti. 

 



/ 3 3 

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

Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: Biolog; Consilier biolog; Inspector de 
specialitate biolog; asistent de cercetare în biologie, asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului. 

 
10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 

Activitatea la curs 
Temă de casă 
 
Examinarea noţiunilor predate la curs  

Evaluarea activităţii la curs 
Redactare referat/traducere 
articol ştiinţific/realizare 
experiment ştiinţific 
 
Lucrare scrisă 

10% 
 
 

10% 
 

50% 

10.5 
Seminar/ 
Laborator 
/Practică 

Colocviu de laborator 
 

Evaluare a activităţii pe 
parcursul desfăşurării 
lucrărilor practice 
Evaluare rezultate obţinute la 
experimentele efectuate 

30% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Obţinerea notei 5 (cinci) la lucrarea scrisă (teste cu subiecte din întreaga tematică de curs) 
Obţinerea notei 5 (cinci) la laborator (activitatea este evaluată pe parcursul semestrului şi 
prin colocviul de laborator – pe baza rezultatelor obţinute la experimentele efectuate) 

 
Data completării        Titular de curs    Titular de seminar / laborator 
Sept. 2019            Conf. univ. dr. Monica Popescu  Conf. univ. dr. Monica Popescu 
                 
 

Data aprobării în Consiliul  
departamentului,       Director de departament,   Director de departament, 
sept. 2019    (prestator)             (beneficiar), 
               Conf. univ. dr. Soare Liliana Cristina               Conf. univ. dr. Soare Liliana Cristina
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Entomologie, 2019-2020 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Ştiinţe, Educaţie fizică si Informatică 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie/ Licenţiat în Biologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Entomologie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Daniela Bărbuceanu 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Lector dr. Daniela Bărbuceanu 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare examen 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 14 

Tutoriat 4 

Examinări 6 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 

(Un punct de credit = 25 ore) 

4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum noţiuni de bază de Zoologie 

4.2 De competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală prevăzută cu videoproiector, ecran, internet 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
Laboratorul disciplinei (S106) prevăzut cu microscoape, stereomicroscop, 
calculator, internet, colecţie de material entomologic sub formă uscată şi 
conservat în lichid, preparate microscopice 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
 C1: Operarea cu noţiuni concepte, legităţi şi principii specifice entomologiei 

C3:  Clasificarea și caracterizarea organismelor vii 
C4: Explorarea sistemelor biologice 
 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

tr
a

n
s
v
e
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a

le
 

 

tr
a

n
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e
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a
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CT1: Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu şi respectarea principiilor 
de etică profesională 
CT2: Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor  corespunzătoare profilului profesional şi 
personal  

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea de competenţe în domeniul entomologiei 

7.2 Obiectivele specifice 

 Cunoaşterea morfologiei externe şi a organizaţiei insectelor în strânsă legătură cu 
mediul şi modul de viaţă. 

 Identificarea unor speciil de insecte comune în fauna ţării noastre  

 Cunoaşterea rolului acestora în ecosistem 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. ore Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 Introducere. Definiţie, obiectul disciplinei, istoric, importanţă  2 Prelegere Calculator, 
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Descriere Videoproiector 

2 
Morfologia externă. Capul şi apendicele sale.Toracele şi 

apendicele sale. Abdomenul şi apendicele sale  
4  Prelegere 

Calculator, 
Videoproiector 

3 
Organizaţia internă. Funcţiile de relaţie. 
Tegument. Musculatura. Sistem endocrin. Sistem nervos  

2 
Prelegere 
Descriere 

Calculator, 
Videoproiector 

4 Organe de simţ 2 
Prelegere 
Descriere 

Calculator, 
Videoproiector 

5 

Funcţiile de nutriţie. Sistem digestiv. Sistem respirator. Sistem 

circulator. Sistem excretor  2 
Prelegere 

Conversaţia 
euristică 

Calculator, 
Videoproiector 

6 
Funcţia de reproducere. Aparat genital. Înmulţire şi dezvoltare. 

Maturaţia sexuală  
2 

Prelegere 
Descriere 

Calculator, 
Videoproiector 

7 

Noţiuni de ecologie a insectelor; consecințele antropizării 

ecosistemelor asupra populațiilor de insecte ; metode de control 
ale insectelor dăunătoare în diferite tipuri de ecosisteme. Specii 
invazive  

4 
Prelegere 

Conversaţia 
euristică 

Calculator, 
Videoproiector 

8 

Sistematica insectelor. Criterii de sistematizare a insectelor. 

Prezentarea ordinelor de insecte  
10 

Prelegere 
Conversaţia 

euristică 
Descriere 

Calculator, 
Videoproiector 

Bibliografie 
1 Bărbuceanu Daniela, 2018, Entomologie, Note de curs (imprimat şi electronic) 
2. Gîdei P., Popescu I. E., 2009, Îndrumător pentru cunoaşterea coleopterelor. Ed. PIM, Iaşi. 
3. Ionescu M., Lăcătuşu M., 1971, Entomologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 415 p. 
4. Paşol, P. şi Dobrin, Ionela, 2001, Entomologie generală, Ed. Ceres, Bucureşti, 247 p. 
5. Teodorescu, I. şi Iuliana Vlad Antonie, 2008, Entomologie, Ed. Geea, Bucureşti, 267 p. 
6. Ureche C., 2010, Entomologie, Ed. Alma Mater, Bacău 
 

8.2. Aplicaţii –Laborator 
Nr. ore Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 
Modalităţi de colectare, prelucrare şi conservare a materialului 
entomologic  

1 
Descrierea, 
Explicaţia, 
Observaţia  

Material biologic 
Suport 

documentar 

2 

Morfologia externă.  

Capul şi apendicele sale. Tipuri de cap; tipuri de antene; tipuri 
de aparate bucale.  
Toracele şi apendicele sale: tipuri de aripi; fragment de aripă-
preparat microscopic; tipuri de picioare 
Abdomenul şi apendicele sale. Tipuri de abdomen; apendice 
abdominale modificate  

3 

Descrierea, 
Explicaţia, 
Observaţia 

Lucru individual 
şi în echipă 

Material biologic 
Suport 

documentar 
Stereomicroscop 

Microscop 

3 

Organizaţia internă. 

Disecţie la Blatta orientalis – evidenţiere sistem digestiv, 
excretor, genital. Preparat microscopic cu trahei.  

2 

Descrierea, 
Explicaţia, 
Observaţia 

Lucrul în echipă 

Material biologic 
Suport 

documentar 
Stereomicroscop 

4 Metamorfoza la insecte. Tipuri de metamorfoză, larve şi pupe  2 

Descrierea, 
Explicaţia, 
Observaţia 

Lucru individual 
şi în echipă 

Material biologic 
Suport 

documentar 

5 

Sistematica insectelor.  

Cheie de determinare pentru principalele ordine de insecte 
Ord. Thysanura - Lepisma saccharina 
Ord. Ephemeroptera- Baëtis rhodani  
Ord. Plecoptera - Perla marginata  
Ord. Odonata- Libellula depressa, Agrion sp., Aeshna grandis 
Ord. Orthoptera- Gryllus campestris; Gryllotalpa gryllotalpa; 
Bradyporus dasypus 
Ord. Blattodea- Blatta  germanica 
Ord. Dermaptera- Forficula auricularia  
Ord. Mantodea- Manthis religiosa 
Ord. Anoplura - Haematopinus suis 
Ord. Thysanoptera-Thrips tabaci 
Ord. Hemiptera: Sord. Heteroptera- Notonecta sp., Nezara 

viridula,Oxycarenus lavaterae 

Sord. Homoptera- Tibicina haematodes, Cicadetta brevipennis, 
Trialeurodes vaporariorum, Quadraspidiotus perniciosus, 
Metcalfa pruinosa 
 Ord. Coleoptera-Dytiscus marginalis , Anthrenus (Florilinus) 
museorum, Oryctes nasicornis, Cetonia aurata, Geotrupes 

6 

Descrierea, 
Explicaţia, 
Observaţia 

Lucru individual 
şi în echipă 

Material biologic 
Suport 

documentar 
Stereomicroscop 

Microscop 
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vernalis, Leptinotarsa decemlineata, Lucanus cervus, Cerambyx 
cerdo, Morimus funereus 
Ord. Neuroptera - Chrysopa sp.,  
Ord. Mecoptera – Panorpa communis 
Ord. Lepidoptera- Tineola bisselliella, Iphiclides podalirius, 
Vanessa atalanta 
Ord. Diptera - Culex pipiens, Rhagoletis cerasi, Sarcophaga 
carnaria  
Ord. Hymenoptera- Apis mellifera, Lasius niger, Vespa crabro, 
Bombus sp., Xylocopa violacea, Itoplectis maculatus, 
Brachymeria tibialis  

Bibliografie 
Bărbuceanu Daniela, 2007, Entomologie, Lucrări Practice, Ed. Universităţii din Piteşti, Piteşti, 200 p. 
Lăcătuşu, M., Tudor, C. şi Teodorescu, I., 1975, Lucrări Practice de Entomologie, Ed. Universităţii din Bucureşti 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 
Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca biolog 213114; consilier biolog 213101; 
inspector de specialitate biolog 213103; asistent de cercetare în biologie 213137; asistent de cercetare în ecologie şi 
protecţia mediului 213147. 
Conținuturile disciplinei au fost elaborate după identificarea temelor studiate în învățământul gimnazial și liceal, a celor 
abordate în instituții de învățământ superior similare, precum și a nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniul 
educativ, de protecţie a mediului sau biomedical. 

 
10.  Evaluare 

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

finală (%) 

10.4 Curs 

Interesul pentru disciplină şi implicarea 
manifestate de student 
Test de verificare 
Evaluare finală 

Participare activă la curs 
 
Probă scrisă - test narativ 
Probă orală  

10 
 

10 
50 

10.5 
Laborator 

Evaluarea activităţii de laborator prin 
recunoaşterea speciilor studiate 

Probă practică 30 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

2,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 2,5 puncte la evaluarea finală; 
Nota 5 la testul de verificare şi la evaluarea finală, rezolvarea în proporţie de 50% a 
cerinţelor de la lucrările de laborator 
Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de specialitate, identificarea componentelor corpului 
unei insecte, recunoaşterea speciilor de insecte comune în fauna ţării noastre 

 
Data completării        Titular de curs    Titular de laborator 
  septembrie 2019                Lect.univ.dr. Daniela Bărbuceanu                 Lect.univ.dr. Daniela Bărbuceanu 
                                                                                                   
Data aprobării în Consiliul departamentului Director de Departament   Director de Departament 
      septembrie 2019                                       (prestator)                                                             (beneficiar) 
             Conf.univ.dr. Cristina Soare            Conf.univ.dr. Cristina Soare 

 



FIŞA DISCIPLINEI 
 

FITOPATOLOGIE 
2019 - 2020 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie / 2131 Biolog 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Fitopatologie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Mihăescu Cristina 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Mihăescu Cristina 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei F/O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de inv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 6 

Tutoriat  

Examinări 4 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe 
Competenţe acumulate la disciplinele: Sistematica vegetala; Microbiologie, Fiziologie 
vegetală 
 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
 
Sală dotată cu videoproiector şi ecran 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 
Sală dotată cu videoproiector şi ecran, laptop, internet, herbar fitopatologic, 
microscoape (S108) 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
m

p
e
te

n
ţe

 

p
ro

fe
s
io

n
a
le

 

 Identificarea principalelor noţiuni,concepte şi legităţi specifice protecţiei plantelor. 

 Identificarea noţiunilor, principiilor,metodelor uzuale necesare caracterizarii morfologice, structurale si fiziologice, 
precum si clasificarii organismelor fitopatogene. 

 Aplicarea modelării si algoritmizării pentru investigarea sistemelor patologice pentru prelucrarea si integrarea 
datelor specifice. 

 Integrarea algoritmilor de investigare şi a modelării caracteristicilor patosistemelor  în proiecte specifice de protecţie 
a plantelor 

C
o
m

p
e
te

n
ţe

 

tr
a
n
s
v
e
rs

a
le

 
 

tr
a
n
s
v
e
rs

a
le

 

 Operarea cu notiuni concepte, legitati si principii specifice fitopatologiei. 

 Caracterizarea si clasificarea organismelor fitopatogene. 

 Explorarea patosistemelor. 

 Utilizarea de modele si algoritmi pentru elaborarea de noi concepte privind agricultura ecologică. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea de către studenţi a unor noţiuni de patologie vegetală, ecologie a patogenilor şi 
elaborarea unor modele conceptuale de protecţie a agroecosistemelor şi de aplicare corectă şi 
eficientă a unor metode moderne de combatere a bolilor la principalele culturi de plante din 
agroecosisteme. 
 

7.2 Obiectivele specifice 

 cunoaşterea principalele noţiuni legate de patogenia, simptomatologia şi epidemiologia bolilor 
infecţioase la plante  
 înţelegerea şi explicarea mecanismelor care determină rezistenţa plantelor cultivate la acţiunea 
patogenilor; 
 explicarea rolului ecologic şi economic al patogenilor plantelor în agrobiocenoze; 
 prezentarea succintă a caracterelor generale şi a ciclurilor biologice ale principalelor grupe de 



patogeni (virusuri, bacterii, micoplasme, ciuperci, antofite) ai plantelor cultivate; 
 recunoaşterea patogenilor cheie ai principalelor plante de cultură  
 înţelegerea modului de elaborare a strategiilor de combatere integrată ca direcţii moderne de 
protecţie a agrobiocenozelor în context ecologic. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Metode de 

predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 

Introducere – 2 ore 
Definiţia, obiectul şi legăturile fitopatologiei cu alte ştiinţe. Scurt istoric al 
fitopatologiei. Dezvoltarea fitopatologiei în România. Importanţa economică 
a fitopatologiei. Organizarea protecţiei plantelor. 
 

Prelegere, 
Dezbatere 

Laptop, videoproiector 

2 

Noţiuni generale despre bolile plantelor şi despre patogeni  
– 6 ore 
 Definiţia bolii. Clasificarea bolilor. Pierderile cauzate de patogeni. Influenţa 
factorilor ecologici asupra patogenilor. Influenţa tehnologiilor agricole 
actuale asupra patogenilor. Clasificarea bolilor din punct de vedere 
ecologic. Ecologia patogenilor plantelor de cultură. Epidemiologia. Modele 
conceptuale ale relaţiilor plante de cultură – patogeni – antagonişti. 
Utilizarea factorilor ecologici în scopul reducerii pierderilor produse de boli 
la plante. 
 

Prelegere, 
Dezbatere 

Laptop, videoproiector 

3 

Rezistenţa plantelor la boli – 4 ore 
Evoluţia sistemelor plantă – parazit. Rezistenţa structurală. Rezistenţa 
funcţională. Genetica rezistenţei. 
 

Prelegere, 
Dezbatere 

Laptop, videoproiector 

4 
Principalii patogeni ai plantelor: virusuri, viroizi, bacterii, ricketii, ciuperci, 
micoplasme, alge, licheni, antofite – 8 ore 
 

Prelegere, 
Dezbatere 

Laptop, videoproiector 

5 

Prevenirea şi combaterea bolilor plantelor – 4 ore 
Principii ecologice şi economice de prevenire şi combatere. Metode 
agrofitotehnice. Metode fizice. Metode chimice. Metode şi mijloace de luptă 
biologică. Prognoza şi avertizarea în combaterea bolilor plantelor. 
Carantina fitosanitară. 
 

Prelegere, 
Dezbatere 

Laptop, videoproiector 

6 

Protecţia raţională şi integrată a bolilor plantelor – 4 ore  
Principiile şi metodele protecţiei raţionale şi integrate. Pragul economic de 
dăunare. Selectivitatea pesticidelor. Rezistenţa patogenilor la pesticide. 
Circulaţia pesticidelor în ecosisteme. Prevenirea poluării mediului şi a 
apariţiei de reziduuri toxice în recoltă. 

Prelegere, 
Dezbatere 

Laptop, videoproiector 

 
Bibliografie 

Baicu T., Şesan Tatiana, 1996 – Fitopatologie agricolă. Editura Ceres, Bucureşti; 
Eliade Eugenia, 1990 –Fitopatologie. Ed. a II-a., Universitatea din Bucureşti; 
Hatman M., Bobeş I., Lazăr Al., Gheorghieş C., Glodeanu C., Severin V. s.a. 1989 – Fitopatologie. Editura didactică şi 
pedagogică, Bucureşti; 
Manoliu Al., Bartok C., Danila D., Bontea V., 2009 -  Dicţionar de fitopatologie în şapte limbi, Ed. Tehnica; 
Mihaescu, C., 2016, Suport de curs (format electronic), 
Popescu Gh., 1993 – Fitopatologie. Editura tehnică, Bucureşti; 
 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Metode de predare Observaţii 

Resurse folosite 

1 
Metode şi tehnici în studiul patogenilor plantelor. Izolarea şi cultivarea 
ciupercilor fitopatogene – 2 ore 
 

Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Laptop, Suport material şi 
documentar 

2 
Tehnica examenului microscopic al ciupercilor. Examinarea pe viu şi în 
preparate microscopice. Noţiuni de biometrie. Desenul la microscop – 2 ore 
 

Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Laptop, Suport material şi 
documentar 

3 
Simptomatologia bolilor parazitare la plante – 2 ore 
 

Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Laptop, Suport material şi 
documentar 
 

4 
Metode de apreciere a atacului şi pagubelor produse de patogeni la plante 
– 2 ore 
 

Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Laptop, Suport material şi 
documentar 

5 
Principalele mijloace chimice de combatere a bolilor plantelor şi metode de 
aplicare a produselor fitofarmaceutice – 2 ore 
 

Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Laptop, Suport material şi 
documentar 

6 
Bolile cheie ale cerealelor păioase şi ale porumbului – 2 ore 
 

Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Laptop, Suport material şi 
documentar 
 

7 
Bolile plantelor tuberculifere, rădăcinoase şi oleaginoase – 2 ore 
 

Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Laptop, Suport material şi 
documentar 
 

8 

Bolile plantelor legumicole – 4 ore 
 Studiul de caz 

Lucrul în grup 

Laptop, Videoproiector 
Suport documentar 
 
 



9 
 
Bolile speciilor pomicole seminţoase – 4 ore 
 

Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Laptop, Suport material şi 
documentar 

10 
 
Bolile speciilor pomicole sâmburoase – 4 ore 
 

Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Laptop, Suport material şi 
documentar 

11 
Bolile viţei de vie – 2 ore 

Studiul de caz 
Lucrul în grup 

Laptop, Suport material şi 
documentar 
 

Bibliografie 
Mihaescu C.(2016): Fişe de laborator (distribuite fiecărui student) 
Mihaescu C.,  Neblea Monica, Anghel Richiteanu, 2007 - Aspecte privind patogenii de natura micotica la afinul cultivat si zmeur din 
bazinul pomicol Pitesti-Maracineni, Lucrarile Stiintifice vol. 15 (3), Simpozionul International Realizari si perspective in Horticultura, 
viticultura, vinificatie si silvicultura, Chisinau, 289-291 

Mihaescu Cristina, Sutan Anca, 2013 - Research in vitro action of fungicides of dynamic neperfect pathogens of Tubercularia 
vulgaris tode and Alternaria solani soraurer, Analele Universităţii din Craiova Seria- Biologie, Horticultură, Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole, Ingineria Mediului, Volume XVIII (LIV) 
Pârvu M., 2010 – Ghid practic de fitopatologie, Ed. Presa Universitară Clujeană ; 
Zală Cristinel-Relu, 2008 – Atlas fitopatologic, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

 

 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor profesionale şi angajatorilor respectând 
cerinţele angajatorilor. Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: profesor în învăţământul gimnazial - 
232201 Inspector de specialitate biolog - 221103; Referent de specialitate biolog - 221104; Asistent de cercetare în agricultură - 
254303; Asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură - 254321; 

 
10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 
Evaluare participativa 
Test de verificare 
Evaluare finală 

Evaluare participativa 
Test scris – studiu de caz 
Probă scrisă – test grilă 

5% 
30% 
45% 

10.5 
Seminar/ 
Laborator 

Recunoașterea patogenilor de natură virotică, 
bacteriană și micotică din agroecosisteme 

Probă practică 20% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Descrierea metodologiei de lucru pentru determinarea patogenilor plantelor de cultura din judetul Arges 
Obținerea unui punctaj echivalent notei 5 la evaluările parţială şi finală 

 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
22.09 2019                 Lector univ. dr. CRISTINA MIHAESCU     Lector univ. dr. CRISTINA 
MIHAESCU 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,   Director de departament, 
30.09. 2019              (prestator)         (beneficiar), 
          Conf. univ. dr. CRISTINA LILIANA SOARE   Conf. univ. dr. CRISTINA LILIANA 
SOARE 
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

GENETICĂ GENERALĂ, 2019-2020 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie/ Licenţiat în Biologie  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Genetică generală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Şuţan Nicoleta Anca 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Şuţan Nicoleta Anca 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei F/O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din planul de inv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 laborator 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 38 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

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

Tutoriat 6 

Examinări 6 

Alte activităţi ..... 4 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Parcurgerea disciplinelor de biologie celulară, biologie vegetală şi animală, 
fiziologie vegetală şi animală, chimie, biofizică 

4.2 De competenţe 
Utilizarea în mod adecvat şi în context a terminologiei de specialitate 
Identificarea, descrierea şi utilizarea preparatelor microscopice permanente 
Realizarea de preparate biologice proaspete pentru observaţii microscopice 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sala de curs, computer, videoproiector. 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
Sala de lucrări practice, microscoape optice, material biologic. 
Prezenţa obligatorie la lucrările practice. 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
  Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii științifice fundamentale conexe; 

 Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii și tehnologiilor pentru activități de măsurare și monitorizare; 

 Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu 
și elaborarea de măsuri privind protejarea acestora; 

 Utilizarea aplicațiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea și stocarea datelor de mediu; 

 Analiza și comunicarea datelor cu caracter științific. 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

 t
ra

n
s
v
e

rs
a

le
 

 Documentarea în limba română și cel puțin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională și 
personală, prin formare continuă și adaptarea eficientă la noile descoperiri științifice. 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei Genetică ecologică este dobândirea cunoştinţelor 
fundamentale privind mecanismele celulare şi moleculare implicate în stocarea, 
transmiterea şi expresia informaţiei genetice şi în generarea variabilităţii organismelor. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Reliefarea importanţei studiului geneticii pentru activitatea de cercetare, dar  şi 
pentru cea didactică.  

 Evidenţierea noilor descoperiri de genetică generală şi moleculară ce stau la baza 
explicării variabilităţii şi eredităţii lumii vii.  
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 Dezvoltarea capacităţii de a utiliza în mod adecvat şi în context terminologia de 
specialitate; 

 Dezvoltarea aptitudinilor reclamate de explicare a interacţiunii dintre ereditate și 
mediu în determinismul unor caractere; 

 Deprinderea abilităţilor de a opera cu concepte şi metode de analiză genetică 
(identificarea cromozomilor, acizilor nucleici şi genelor, transformarea genetică a plantelor 
şi animalelor).  

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Introducere: Concepte fundamentale ale geneticii. Legile 
mendeliene ale eredităţii. Abateri aparente și reale de la 
legile mendeliene.  

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

2 

Teoria cromozomială a eredității. Plasarea liniară a 
genelor în cromozomi. Fenomenul de linkage. Fenomenul 
de crossing – over. Numărul limitat al grupelor de 
înlănțuire a genelor.  

6 
Prelegere 
Dezbatere 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

3 
Codul genetic și sinteza proteică. Funcțiile materialului 
genetic.                 

6 
Prelegere 
Dezbatere 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

4 Gena – structură și funcții.  4 
Prelegere 
Dezbatere 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

5 
Mutaţiile naturale şi frecvenţa lor. Modificări genice, 
cromosomiale şi genomice. Tipuri de mutaţii.  

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

6 
Mutaţii artificiale şi factori mutageni; Mecanismul 
molecular al mutaţiilor; Efectele genetice ale elementelor 
genetice transpozabile activate de factori de stres.  

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

7 

Genetica populaţiilor: mecanismele genetice care stau la 
baza variabilităţii genetice în populaţiile naturale; 
mecanismele de menţinere a stabilităţii genetice în 
populaţiile naturale (Legea Hardy-Weinberg).  

4 
Prelegere 
Dezbatere 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

8 Noţiuni de epigenetică. Ereditatea variaţiilor epigenetice. 2 
Prelegere 
Dezbatere 

Calculator, 
Videoproiector 

Suport documentar 

Bibliografie 
1. Ahlowalia B.K., 2009. Genetics. New Age International (P) Ltd., Publishers. 
2. Burdon R.H., 2005. Genes and the environment. Uk Taylor and Francis Ltd. 
3. Corneanu G, Corneanu M, 2007. Genetica. In: Enciclopedie de biologie, Coord. Mohan G. & Ardelean A., Ed. 

All Educational, București. 
4. Costa L.G., Eaton D.L., 2006. Gene-environment interactions Fundamentals of Ecogenetics, Wiley-Liss Inc.  
5. Enescu V., Ioniţă L., 2000. Genetica populaţiilor. Ed. Bren, Bucureşti. 
6. Godfrey-Smith P., 2009. Darwinian Populations and Natural Selection. Oxford University Press, New York.  
7. Hamilton M.B., 2009. Population Genetics. Wiley-Blackwell. 
8. Rodney M., 2005. Genetics of adaptation. Springer.  
9. Mousseau T.A., Sinervo B., Endler J., 2000. Adaptative genetic variation in the wild. Oxford University Press. 
10. Popescu A., 2001. Genetica – Note de curs. Ed. Universităţii din Piteşti. 
11. Popescu A., 2012. Dicţionar de Genetică Moleculară şi Inginerie genetică. Academic Pres.  
12. Popescu A., 2013. Genetică. Ed. Universităţii din Piteşti. 
13. Raicu P., 1992. Genetica. Ed. Didactică şi Pedagogică, ed. a V-a, Bucureşti. 
14. Şuţan N.A., 2019. Genetică - Note de curs, Format letric şi electronic, transmis studentilor. 
15. Templeton R.A., 2006. Population genetics and microevolutionary theory. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 

New Jersey. 

8.2. Aplicaţii – Laborator 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Structura moleculară, morfologia şi caracteristicile 
cromozomilor.   

2 

prelegerea, 
conversaţia 

euristică, observaţia, 
dezbaterea 

Microscoape optice, 
preparate 

microscopice 
permanente 

2 

Metode citologice pentru studiul cromozomilor la plante: 
pregătirea materialului biologic şi prepararea reactivilor 
pentru prefixarea, fixarea, hidroliza şi colorarea 
materialului biologic; utilizarea microscopului şi a 
diferitelor tehnici de microscopie pentru studiul 
cromosomilor; tehnici pentru realizarea de preparate 
microscopice semipermanente şi permanente. Metode de 
bandare a cromosomilor la plante.  

2 

experimentul, studiu 
de caz, conversaţia 

euristică, observaţia, 
dezbaterea 

Fişe de lucru, 
microscoape optice, 

material biologic, 
reactivi 

3 Metode citologice pentru studiul cromozomilor la animale. 2 experimentul, Microscoape optice, 
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Studiul cromozomilor uriaşi din celulele glandelor salivare 
la Drosophila melanogaster.  

conversaţia 
euristică, observaţia, 

dezbaterea 

material biologic, 
reactivi 

4 

Studiul cromozomilor la om: evidențierea cromozomilor în 
culturi de leucocite; evidențierea cromatinei sexuale în 
nucleii celulelor din rădăcina firului de păr și în nucleii 
celulelor din mucoasa bucală; evidențierea drumstick-
urilor în nucleii neutrofilelor la om; bandarea 
cromozomilor umani.  

4 

experimentul, studiu 
de caz, conversaţia 

euristică, observaţia, 
dezbaterea 

Fişe de lucru, 
microscoape optice, 

material biologic, 
reactivi 

5 

Alcătuirea şi studiul cariotipului. Metode convenţionale de 
alcătuire a cariotipului. Tehnici complementare de 
alcătuire a cariotipului. Tehnica FISH. Tehnici pentru 
colorarea multiplă a cromozomilor.      

4 

prelegerea, studiu 
de caz, conversaţia 

euristică, 
problematizarea, 

dezbaterea 

Fişe de lucru, 
microscoape optice, 

material biologic, 
reactivi 

6 
Analiza genetică prin monohibridare, dihibridare și 
polihibridare.     

2 

prelegerea, studiu 
de caz, conversaţia 

euristică, 
problematizarea, 

dezbaterea 

Fişe de lucru, 
material biologic. 

7 

Probabilităţi şi statistică. Probabilitatea unui eveniment 
aleatoriu. Regula de adunare a probabilităţilor 
evenimentelor incompatibile. Regula produsului 
probabilităţilor evenimentelor independente.                                   

4 
prelegerea, studiu 

de caz, conversaţia 
euristică, 

Fişe de lucru 

8 

Mutageneză și identificarea mutaţiilor la plante: metode 
de testare a potenţialului mutagen al diferitelor substanţe 
chimice la plante; agenţi mutageni chimici; agenţi 
mutageni fizici; metode de identificare a mutaţiilor.  

2 

experimentul, studiu 
de caz, conversaţia 

euristică, observaţia, 
dezbaterea 

Fişe de lucru, 
microscoape optice, 

material biologic, 
reactivi 

9 
Metode pentru identificarea modificărilor de ploidie la 
plante. Metode directe şi indirecte pentru determinarea 
gradului de ploidie la plante.  

2 

experimentul, studiu 
de caz, conversaţia 

euristică, observaţia, 
dezbaterea 

Fişe de lucru, 
microscoape optice, 

material biologic, 
reactivi 

10 

Metode pentru identificarea variaţiei genetice calitative şi 
cantitative la nivel populaţional. Factorii care determină 
modificarea frecvenţei alelor într-o populaţie (mutaţie, 
migraţie, selecţie naturală, drift genetic).  

4 

prelegerea, studiu 
de caz, conversaţia 

euristică, 
problematizarea, 

dezbaterea 

Fişe de lucru 

Bibliografie 
1. Ahlowalia B.K., 2009. Genetics. New Age International (P) Ltd., Publishers. 
2. Cregan E. R.C., 2008. All about mitosis and meiosis: Life Science. Huntington Beach: Teacher Created Materials 

Publishing.  
3. Popescu A., 2005. Genetica – Metode de laborator. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. 
4. Popescu A., 2012. Dicţionar de Genetică Moleculară şi Inginerie genetică. Academic Pres.  
5. Popescu A., 2013. Genetică. Ed. Universităţii din Piteşti. 
6. Şuţan N.A., Popescu A., 2011. Lucrări practice de genetică. Ed. Universităţii din Piteşti.  

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, a asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor respectând cerinţele acestora. 

 
10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 
Verificare periodică 
Evaluare finală 

Probă scrisă 
Probă scrisă 

30% 
40% 

10.5 
Laborator 

Activitate lucrări practice  
 
Evaluarea însușirii metodelor de lucru 

Participare activă lucrări 
practice 
Probă orală – întrebări 
teoretice 

10% 
20% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Nota minim 5 pentru testul de verificare parţială, activitatea de laborator şi evaluarea finală.  
1 punct acumulat la activitatea de laborator şi 4 puncte acumulate la activitatea de curs.  
Rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de laborator şi rezolvarea  
în proporţia a 50% a cerinţelor de la testul de verificare periodică şi de la evaluarea finală. 

Data completării        Titular de curs    Titular de laborator 
10.09.2019              Lect. univ. dr. Şuţan Nicoleta - Anca  Lect. univ. dr. Şuţan Nicoleta - Anca 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
19.09.2019    (prestator)   (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Soare Cristina           Conf. univ. dr. Soare Cristina 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

GENETICĂ UMANĂ, 2019 - 2020 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie / Licențiat în Biologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Genetică umană 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Șuțan Nicoleta Anca  

2.3 Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Șuțan Nicoleta Anca 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei S/A 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 6 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoştinţe de Genetică generală, Anatomia şi fiziologia omului, Biochimie, Biologie 
celulară, Biologie moleculară 

4.2 De competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector şi ecran 

5.2 De desfăşurare a laboratorului Acces la utilităţi, echipamente şi aparatură specifice de laborator 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

p
ro

fe
s
io

n
a

le
  

C1. Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice domeniului 
C2. Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii 
C4. Explorarea sistemelor biologice 
C5. Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii.  
C6. Integrarea inter- /transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului 

  

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 CT1. Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu şi respectarea principiilor 

de etică profesională 
CT2. Identificarea rolului într-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi 
personal 
CT3. Dezvoltarea capacităţilor de reflecţie critic-contructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în 
raport cu standardele profesiei 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1  Obiectivul general  
       al disciplinei 

Disciplina are ca obiectiv general însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază 
privind mecanismele de bază implicate în transmiterea ereditară a caracterelor umane 
normale şi patologice. 

7.2  Obiectivele specifice 

- să utilizeze corect, adecvat, noţiunile de genetică umană 
- să descrie şi să explice diferitele procese şi mecanisme care stau la baza 

transmiterii ereditare a caracterelor umane normale şi patologice 
- să construiască şi să interpreteze un arbore genealogic (pedigree) 
- să folosească metodele de analiză citogenetică umană 
- să rezolve probleme de genetică umană  
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode  
de predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Determinismul genetic al maladiilor umane. Modificări 
cromozomiale numerice; Rearanjamente (restructurări) 
cromozomiale; Mutaţii genice 

2 
prelegerea, 
dezbaterea 

Calculator, 
Videoproiector 

2 

Boli autozomale cu transmitere dominantă; Boli autozomale 
cu transmitere recesivă. Boli heterozomale (sex-linkate); 
Sindroame cromozomiale cauzate de anomalii numerice si 
structurale ale autozomilor si heterozomilor 

2 
prelegerea, 
dezbaterea 

Calculator, 
Videoproiector 

3 

Boli genetice de metabolism: Boli genetice de metabolism 
ce afectează sinteza proteinelor; Boli genetice de 
metabolism ce afectează sinteza aminoacizilor; Boli 
genetice ale metabolismului acizilor nucleici  

2 
prelegerea, 
dezbaterea 

Calculator, 
Videoproiector 

4 
Boli genetice de metabolism: Boli genetice ale 
metabolismului glucidelor; Boli genetice ale metabolismului 
lipidelor; Boli genetice ale metabolismului mineralelor  

2 
prelegerea, 
dezbaterea 

Calculator, 
Videoproiector 

5 
Cancerele: Genetica cancerului şi tipurile majore de cancer; 
Agenţii carcinogeni şi mecanismul lor de acţiune     

2 
prelegerea, 
dezbaterea 

Calculator, 
Videoproiector 

6 
Boli genetice ale sistemului imun. Sindromul 
imunodeficienţei dobândite umane  

2 
prelegerea, 
dezbaterea 

Calculator, 
Videoproiector 

7 
Terapia genică; Tehnici utilizate în terapia genică umană: 
terapia liniei germinale, terapia celulei somatice  

2 
prelegerea, 
dezbaterea 

Calculator, 
Videoproiector 

Bibliografie 
 

- Popescu A., 2014. Genetică Umană şi Medicală. Principii şi Metode de Laborator. Ed. Universităţii din Piteşti. 
- Covic M., Ştefănescu D., Sandovici I., 2004. Genetică Medicală. Ed. Polirom, Iaşi. 
- Gorduza E.V., 2007. Compendiu de Genetică Medicală şi Umană, Ed. Tehnopress, Iaşi. 
- Raicu P., 1997. Genetică Generală şi Umană. Ed. Humanitas, Bucureşti. 
- Şuţan N.A., 2019. Genetică Umană - Note de curs, Format letric şi electronic, transmis studenţilor. 
- Wynbrandt J., 2008. Genetic Disorders and Birth Defects. Third edition. Facts on File, Inc. 

 

8.2. Aplicaţii – Laborator 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Metode de citogenetică folosite pentru diagnosticul bolilor 
genetice: Metode folosite pentru diagnosticul prenatal ; 
Amniocenteza; Evidenţierea cromozomilor în celulele fetale 
din lichidul amniotic 

2 
Demonstraţia, 
Experimentul 

(virtual) 
Aparatura specifică 

2 

Metode de citogenetică folosite pentru diagnosticul bolilor 
genetice: Metode folosite pentru diagnosticul postnatal: 
Evidenţierea cromozomilor în culturi de sânge periferic; 
Evidenţierea cromozomilor în culturi de leucocite; 
Evidenţierea cromozomilor în măduva osoasă; Evidenţierea 
cromozomilor în tumori solide; Evidenţierea cromozomilor 
în ţesuturi embrionare  

2 
Demonstraţia, 
Experimentul 

(virtual) 
Aparatura specifică 

3 
Tehnici de bandare a cromozomilor umani: bandarea G, 
bandarea GTG, bandarea Q, bandarea R   2 

Demonstraţia, 
Experimentul, 

Lucrul individual 
Aparatura specifică 

4 

Cariotipul uman: Grupele morfologice de cromozomi; 
Standardizarea cariotipului; caracterizarea generală a 
cromozomilor mitotici umani; alcătuirea cariotipului şi 
idiogramei; simboluri şi abrevieri folosite pentru 
interpretarea cariotipului uman anormal (patologic)     

2 
Demonstraţia, 
Experimentul, 

Lucrul individual 
Aparatura specifică 

5 

Metode pentru determinarea aneuploidiilor heterozomale; 
Metode folosite pentru determinarea cromatinei sexuale X 
(testul Barr)  

2 

Demonstraţia, 
Lucrul în grup, 

şi individual 
 

Aparatura specifică 

6 

Analiza pedigree la om pentru determinarea modului de 
transmitere a bolilor ereditare şi pentru evaluarea 
probabilităţii lor de apariţie la descendenţi; Simboluri 
folosite pentru construirea şi analiza pedigree-urilor  

2 
Demonstraţia, 
Lucrul în grup 
şi individual 

Aparatura specifică 

7 

Interpretarea datelor obţinute prin analiza pedigree şi/sau a 
cariotipului; Diagnosticul bolilor ereditare; Consilierea 
genetică  2 

Demonstraţia, 
Experimentul 

(virtual) 
Lucrul în grup 
şi individual 

Aparatura specifică 

Bibliografie 
 

1. Knight J.C., 2009. Human Genetic Diversity – Functional Consequence for Health and Disease.  
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         Oxford  University Press. 
2. Neagoş D., Bohîlţea L., Creţu R., Anton M., 2012. Genetica Umană Practică. Ed. Medicală, Bucureşti 
3. Popescu A., 2005. Genetică - Metode de Laborator. Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 
4. Suţan N.A., Popescu A., 2011. Lucrări Practice de Genetică. Ed. Universităţii din Piteşti 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 
Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: biolog, consilier biolog, inspector de 
specialitate biolog, asistent de cercetare în biologie, asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului. 

 
10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 
Verificare periodică 
Evaluare finală 

Probă scrisă 
Probă scrisă 

30% 
40% 

10.5 
Laborator 

Activitate lucrări practice  
Evaluarea însușirii metodelor de lucru 

Participare activă lucrări practice 
Probă orală – întrebări teoretice 

10% 
20% 

10.6 Standard minim  
de performanţă 

Nota minim 5 pentru testul de verificare parţială, activitatea de laborator şi evaluarea finală.  
1 punct acumulat la activitatea de laborator şi 4 puncte acumulate la activitatea de curs.  
Rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de laborator şi rezolvarea  
în proporţia a 50% a cerinţelor de la testul de verificare periodică şi de la evaluarea finală. 
 

 
 
Data completării   Titular de curs    Titular de laborator 
10.09. 2019             Lect. univ. dr. Anca Şuţan   Lect. univ. dr. Anca Şuţan  
 
 
Data aprobării în Consiliul Departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
19.09.2019    (prestator)   (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Soare Cristina          Conf. univ. dr. Soare Cristina  



FIŞA DISCIPLINEI 
Hidrobiologie 2019-2020 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie / Biolog 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Hidrobiologie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. TRUŢĂ ALINA - MIHAELA 

2.3 Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. TRUŢĂ ALINA - MIHAELA 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei S/O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de inv. 48 3.5 din care curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 18 

Tutoriat  

Examinări 10 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 77 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe 

Competenţe acumulate în domeniile: FIZICĂ, CHIMIE, SISTEMATICA 
NEVERTEBRATELOR, SISTEMATICA VERTEBRATELOR, TAXONOMIE VEGETALĂ, 
ECOLOGIE, GEOLOGIE 
 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector şi ecran 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Laboratorul disciplinei (sala S106), echipamente şi aparatură de laborator, Laptop 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
o
m

p
e
te

n
ţe

 

p
ro

fe
s
io

n
a
le

 

• C1. Operarea cu noţiuni, concepte, legităţi şi principii specifice sistematicii vertebratelor 

• C4. Explorarea sistemelor biologice 

• C5. Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii 

• C6. Integrarea inter- /transdisciplinară a cunoştinţelor specifice sistematicii vertebratelor 

C
o
m

p
e
te

n
ţe

 

tr
a
n
s
v
e

rs
a
le

 

 
tr

a
n
s
v
e
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a
le

 

• CT1. Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu şi respectarea principiilor de 
etică profesională 

• CT2. Identificarea rolului într-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi 
personal 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Inţelegerea aspectelelor multiple ale vieţii ce se desfăşoară în ape, relaţiile dintre organismele 
acvatice şi relaţiile acestora cu mediul înconjurător, în vederea cunoaşterii condiţiilor optime 
necesare pentru dirijarea proceselor ce se petrec în bazinele acvatice, în scopul măririi 
cantitative şi calitative a produsului final, fără a perturba însă circuitul normal din bazin 

7.2 Obiectivele specifice 

• Cunoasterea proprietăţilor fizice şi chimice ale apelor naturale şi înţelegerea efectelor acestora 
asupra structurii biocenozelor acvatice;  

• Identificarea principalelor grupe de organisme acvatice, a celor cu potenţial bioindicator şi cu 
importanţă deosebită în epurarea-autoepurarea apelor naturale; 

• Identificarea diferitelor tipuri de poluări şi a metodelor de remediere; 

• Cunoasterea metodelor de monitorizare biologică a calităţii apelor; 

• Utilizarea corectă a metodelor, aparaturii şi programelor de statistică în determinarea 
parametrilor fizico-chimici ai apei, în prelevarea şi prelucrarea probelor biologice, în studiul 
comunităţilor de organisme acvatice şi în prelucrarea datelor calitative şi cantitative în procesul 
de monitorizare a calităţii mediului acvatic şi apreciere a biodiversităţii;  

• Aplicarea cunostinţelor teoretice şi practice în anticiparea, prevenirea şi remedierea poluărilor 
mediului acvatic. 

 
 



 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1.  

Introducere:  
Definiţii, obiectivele de studiu; scopurile disciplinei, scurt istoric al cercetărilor în 
lume şi în România; relaţiile cu alte discipline.  
Resursele de apă ale Terrei. 

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

2.  

Circuitul apei în natură. Structura moleculară a apei.  
Proprietăţile fizice ale apei cu implicaţii în viaţa organismelor.  
Chimismul apei: compoziţia ionică a apei; salinitatea; carbonaţii şi bicarbonaţii şi 
rolul lor în ecosistemele acvatice; nutrienţii solviţi; concentraţia ionilor de hidrogen 
(Ph); gazele dizolvate (oxigenul şi bioxidul de carbon) şi rolul lor în ecosistemele 
acvatice 

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

3.  

Principalele biocenoze ale ecosistemelor acvatice – plancton, neuston, pleuston, 
necton, bentos.  
Diversitatea ecosistemelor acvatice continentale – clasificare. 
Lacurile – definiţie; clasificarea după originea cuvetei lacustrelor, regimul termic, 
chimism, criteriul ecologic; caracteristicile morfologice ale lacurilor. 

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

4.  

Structura verticală a lacurilor – stratificarea radiaţiei solare şi transparenţa apei; 
stratificarea termică. 
 Populaţiile şi biocenozele ecosistemelor lacustre: generalităţi. Fitoplanctonul; 
factorii limitanţi ai dezvoltării fitoplanctonului – lumina, temperatura, rolul 
elementelor minerale esenţiale; particularităţile evoluţiei sezoniere a 
fitoplanctonului; controlul producţiei primare de către fitoplanctonofagi şi 
descompunători;  

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

5.  
Zooplanctonul şi factorii limitanţi ai dezvoltării acestuia; neustonul, pleustonul, 
nectonul şi bentosul lacurilor (fitobentos, zoobentos); factorii limitanţi ai dezvoltării 
acestora. 

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

6.  

Balţile – clasificare, caracteristici specifice. Mlaştinile – clasificare, caracteristici 
specifice.  
Apele stătătoare antropogene – clasificare.  
Caracteristicile lacurilor de baraj, lacurilor de acumulare si iazurilor. Heleşteul – 
mediul de viata al peştilor 

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

7.  
Caracterizarea generală a ecosistemelor lotice: Izvoarele – caracterizare, 
clasificare, biocenoze caracteristice. Pâraiele. Râurile. Fluviile. Biocenozele apelor 
curgătoare: adaptări ale organismelor la viaţa în curent; 

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

8.  

Structura biocenozelor în sectorul montan al râurilor (rhitron);  
structura biocenozelor în sectorul colinar şi de şes (potamon); 
Zonarea ihtiologică a unui râu. Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra apelor 
curgătoare 

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

9.  

Dunărea: elemente geografice, geomorfologice, hidrologice, climatologice; 
Dunărea romaneasca: caracteristici fizico-chimice ale apei şi substratului; Biologia 
Dunării româneşti. 
Lunca Dunării: elemente componente, situaţia anterioară şi actuală a zonelor 
inundabile. Definiţia si importanţa zonelor inundabile. Refacerea zonelor 
inundabile. 

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

10.  

Delta Dunării: elemente geografice, geomorfologice, pedologice, hidrologice, 
climatologice; Principalele tipuri de ecosisteme. Caracterizarea principalelor tipuri 
de ecosisteme acvatice din Delta Dunării - Rezervaţia Biosferei Delta Dunării: 
elemente componente, zone funcţionale, resursele din RBDD –utilizarea şi 
protecţia lor, biodiversitatea, activităţi de protecţia mediului şi de reconstrucţie 
ecologică in RBDD. 

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

11.  
Apele marine: generalităţi; caracterizarea fizico – chimică a mediului marin. 
Biocenozele şi populaţiile ecosistemelor marine; pelagialul şi compartimentele 
sale; planctonul, nectonul, neustonul; bentosul marin – etajele bentosului marin 

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

12.  

Marea Neagră –geneză, elemente geografice, geomorfologice, hidrologice; 
caracteristici fizico-chimice ale apei şi substratului; caractere biologice proprii ; 
biocenoze caracteristice; 
Principalele probleme de mediu: eutrofizarea, poluarea, dispariţia 
speciilor, specii invazive, eroziunea costieră, etc. (cauze, consecinţe) 

2 
Prelegere 
Dezbatere 

Laptop, 
Videoproiector 

 Bibliografie 
ALLAN, D.J. (1995): Stream Ecology. Structure and function of running waters – Chapman & Hall, London, 380p; 
ANTONESCU, C. S. (1967): Biologia apelor – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
BATTES, K., MĂZĂREANU, C., PRICOPE, F., CĂRĂUȘU, I., MARINESCU, V., RUJANSCHI, R. (2003): 

Producția și productivitatea ecosistemelor acvatice – Ed. Ion Borcea, Bacău 
BĂNĂRESCU, P. (1964): Pisces Osteichthyes – Fauna R. P. R., vol XIII, Editura Academiei R. P. R., Bucureşti. 
BOTNARIUC, N., VĂDINEANU, A. (1982): Ecologie - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
BREZEANU, GH., CIOBOIU, OLIVIA, ARDELEAN, A. (2011): Ecologie acvatică – „Vasile Goldiş” University 

Press, Arad, 406p; 
BREZEANU, GH., SIMON-GRUIŢĂ, ALEXANDRA (2002): Limnologie generală – Editura *H*G*A, Bucureşti. 
CLOSS, G.C., DOWNES, J. (2004): Freshwater ecology - Blackwell Scien. Ltd., 221p; 
GÂŞTESCU, P. (1998): Hidrologie – Editura Roza Vânturilor, Bucureşti; 
GÂŞTESCU, P. (1998):   Limnologie şi oceanografie - Editura *H*G*A* Bucureşti, 216p;  
MĂLĂCEA, I. (1969): Biologia apelor impurificate – Editura Academiei R.S.R., Bucureşti. 
MUSTAŢĂ, G. (1998): Hidrobiologie  – Editura Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 269p.;  
NICOARĂ, M. (2002): Ecologie acvatică – Ed. Venus, Iași 



PAPADOPOL, M. (1978): Hidrobiologie – Editura Universităţii, Bucureşti. 
PÂRVU, C.TIN (1999): Ecologie generală – Editura Tehnică, Bucureşti. 
PIŞOTA, I., BUTA, I. (1975): Hidrobiologie - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
PIŞOTA, I., TRUFAŞ, V. (1971): Hidrologia R.S. România – Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti 
PORA, E.A., OROŞ, L. (1974): Limnologie şi Oceanologie – Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 424 p; 
TRUȚĂ, A. M.(2018): Suport de curs (format electronic) 
VLĂDUŢU, A. M. (2005): Elemente de limnologie – Ecologia apelor curgătoare – Editura Universităţii din Piteşti 
*** Planul de management al BH Argeș – Vedea, 2015 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 
Resurse folosite 

1. 1 

Aparatura utilizată în cercetarea hidrobiologică. Metode moderne de cercetare a 
ecosistemelor acvatice 

2 
Exerciţiul 

Lucrul în grup 

Aparatură 
specific 

cercetării 
hidrobiologice 

2. 2 

Măsurători şi prelevări pentru determinarea parametrilor abiotici ai ecosistemelor 
acvatice – lucrare practică de teren în Ştrandul Piteşti şi pe Râul Argeş 

2 
Studiu de caz 

Lucrul în echipă 
Exerciţiu practic 

Aparatură 
specific 

cercetării 
hidrobiologice 

3. 3 

Prelevarea probelor planctonice din apele stătătoare şi curgătoare – lucrare 
practică de teren în Ştrandul Piteşti şi pe Râul Argeş 

2 

Studiu de caz 
Lucrul în echipă 
Exerciţiu practic 

Aparatură 
specific 

cercetării 
hidrobiologice 

4. 4 

Prelevarea probelor bentonice din apele curgătoare – lucrare practică de teren pe 
Râul Doamnei / Râul Vâlsan 

2 

Studiu de caz 
Lucrul în echipă 
Exerciţiu practic 

Aparatură 
specific 

cercetării 
hidrobiologice 

5. … 

Prelucrarea, în laborator, a probelor prelevate în teren 

2 
Lucrul în echipă 
Exerciţiu practic 

Determinatoare 
Fişe de lucru 

Microscop, lupă 
binoculară 

6.  

Metoda directă de analiză a fitoplanctonului; determinarea principalelor grupe 
fitoplanctonice din probele prelevate pe teren; stabilirea densităţii numerice şi 
biomasei.  

2 
Lucrul în echipă 
Exerciţiu practic 

Determinatoare 
Fişe de lucru 

Microscop, lupă 
binoculară 

7.  

Analiza zooplanctonului; determinarea principalelor grupe zooplanctonice din 
probele prelevate pe teren; stabilirea densităţii numerice şi biomasei 

2 
Lucrul în echipă 
Exerciţiu practic 

Determinatoare 
Fişe de lucru 

Microscop, lupă 
binoculară 

8.  

Analiza bentosului din apele curgătoare din zona montană şi de şes; trierea şi 
determinarea principalelor grupe bentonice din probele prelevate pe teren; 
stabilirea densităţii numerice şi biomasei 

2 
Lucrul în echipă 
Exerciţiu practic 

Determinatoare 
Fişe de lucru 

Microscop, lupă 
binoculară 

9.  

Analiza bentosului din apele curgătoare din zona de câmpie; trierea şi 
determinarea principalelor grupe bentonice din probele prelevate pe teren; 
stabilirea densităţii numerice şi biomasei 

2 
Lucrul în echipă 
Exerciţiu practic 

Determinatoare 
Fişe de lucru 

Microscop, lupă 
binoculară 

10.  

Analiza bentosului din apele stătătoare; trierea şi determinarea principalelor grupe 
bentonice din probele prelevate pe teren; stabilirea densităţii numerice şi biomasei 

2 
Lucrul în echipă 
Exerciţiu practic 

Determinatoare 
Fişe de lucru 

Microscop, lupă 
binoculară 

11.  

Analiza biologică a stării de calitate a apelor - Vizitarea laboratoarelor de analiză 
biologică ale Administrației bazinale de apă Argeş - Vedea 

2 

Studiul de caz 
Exerciţiul 

Lucrul în grup 
Dezbaterea 

 

12.  Evaluarea noţiunilor însuşite 2   

 Bibliografie 
 
BATTES, K., MĂZĂREANU, C., PRICOPE, F., CĂRĂUȘU, I., MARINESCU, V., RUJANSCHI, R. (2003): 

Producția și productivitatea ecosistemelor acvatice – Ed. Ion Borcea, Bacău 
BĂNĂRESCU, P. (1964): Pisces Osteichthyes – Fauna R. P. R., vol XIII, Editura Academiei R. P. R., Bucureşti. 
BOGOESCU, C. (1958): Fauna R.P.R., Insecta, Ephemeroptera, Vol VII, fasc.3, Editura Academiei Române, 

Bucureşti; 
BOTNARIUC, N., CURE, V. (1999): Determinator al larvelor de Chironomidae (Diptera) din fauna României – 

Editura Academiei Române, Bucureşti, 144 p.; 
BOTNARIUC, N., VĂDINEANU, A. (1982): Ecologie - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
BOTOŞĂNEANU, L. (1963): Insecte, arhitecţi şi constructori sub apă – Editura Ştiinţifică, Bucureşti 
CHIRIAC, E., UDRESCU, M., (1965): Ghidul naturalistului în lumea apelor dulci, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 
CROFT , P. S. (1992): A key to the major groups of British freshwater invertebrates, Field Studies Council (FSC), 

48p.; 
ELLIOTT, J.M., HUMPESCHE, U.H., MACAN, T.T. (1988): „Larvae of the British Ephemeroptera: A key with 

ecological notes” - Freshwatwr Biological Association, Scientific publication No. 49; 
FLOREA, L. (2000): Monitorizarea biologic a ecosistemelor acvatice. Indicatorul biotic peşti – Editura Universităţii 

“Dunărea de Jos” Galaţi; 
FRANCISC, N. T., BARNA, A. (1998): „Alge verzi unicelulare (Chlorococcales) – Determinator”, Presa 

Universitară Clujeană; 
GODEANU, S.P. (2002): Diversitatea lumii vii - Determinatorul ilustrat al florei şi faunei României, Vol. II – Apele 

continentale, Editura Bucura Mond, Bucureşti; 
HINDÁK,F., KOMÁREK, J., MARVAN, P., RŮŽIČKA, J. (1975): „Kľúč na určovanie výtrusných rastlín” - I.,II diel, 

http://www.bioimages.org.uk/html/b147312.htm


riasy. SPN, Bratislava; 
IONESCU, AL., PÉTERFI, L. ŞT. (1979): „Tratat de algologie”, vol III - Editura Academiei Republicii Socialiste 

România; 
IONESCU, AL., PÉTERFI, L. ŞT. (1981): „Tratat de algologie”, vol IV - Editura Academiei Republicii Socialiste 

România; 
KIS, B. (1972): Fauna R.P.R., Insecta, Plecoptera, Vol VIII, fasc.7, Editura Academiei Române, Bucureşti; 
LANDA, V. (1969):  Fauna ĆSSR – Academia Nakladatelstvi Ćeskoslovenské Akademie Ved, Svazek 18, Praha; 
LUDWIG, H.W. (1993): „Tiere in Bach, Fluβ, Tümpel, See”  - BLV Verlagsgesellschft mbH, München; 
MACAN, T.T. (1970): A Key to the Nymphs of British Species of EPEMEROPTERA with notes on their Ecology – 

Freshwatwr Biological Association, Scientific publication No. 20, Second edition; 
NEGREA, Ş. (1983): Cladocera (Crustacea). Fauna R.S.R., Vol. IV (12) – Editura Academiei R.S.R, Bucureşti, 

400 p.; 
NEGREA, Ş. (2007): Subord. Cladocera – În Moldoveanu, O.T & all Lista Faunistică a României (specii terestre şi 

de apă dulce), Proiect Fauna Europaea, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, p. 84 – 85; 
PRICOPE, F., BATTES, K., PETROVICI, M. (2009): Hidrobiologie – Lucrări practice -  Ed. Provimed Publishers 
PRICOPE, F., BATTES, K., STOICA, I. (2012): Bazele biologice ale acvaculturii – Ed. Alma Mater Bacău 
PRICOPE, F., STOICA, I., BATTES, K. (2013): Producția secundară a ecosistemelor acvatice – Ed. Alma Mater 

Bacău 
TELCEAN, I., CUPȘA, D. (2005): Ghid practic pentru studiul biologie râurilor – Ed. Ecozone, Iași 
TITTIZER, T. (1999): Makrozoobenthos - In: v.Tümpling, W. & G. Friedrich (Hrsg.): Biologische 

Gewässeruntersuchung: 133-152, G. Fischer Verlag; 
TRUȚĂ, A. M.(2018): Fişe de laborator (distribuite fiecărui student) 
*** Planul de management al BH Argeș – Vedea, 2015 
*** TR-19 Proceduri operaționale standard – prelevare, pretratare, manipulare macronevertebrate, 2005 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Cunoștințele transmise studenților sunt în permanență coroborate cu cele din domeniile în care absolvenții pot să se angajeze. 
Introducerea studenților într-un potenția mediu de angajare prin vizite la ABA Argeș – Vedea, precum și realizarea unor manifestări 
comune cu această instituție. 
Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: biolog, consilier biolog, inspector de specialitate biolog, 
asistent de cercetare în biologie, asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului 

 
10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 
Verificare periodică 
Evaluare finală 

Test scris 
Test scris 

30% 
40% 

10.5 
Seminar/ 
Laborator 

Rezolvarea studiilor de caz, evaluarea activităţii curente 
din timpul semestrului, evaluarea noţiunilor însuşite 

Probe practice 
Test final 

30% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Descrierea metodologiei de lucru pentru determinarea parametrilor fizico – chimic ai apei, prelevarea 
probelor planctonice si bentonice 
Obținerea unui punctaj echivalent notei 5 la evaluările parţială şi finală 

 

Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
SEPT. 2019                 Lector univ. dr. ALINA TRUŢĂ  Lect.univ.dr. TRUŢĂ ALINA - MIHAELA 

 
 
 

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,   Director de departament, 
SEPT. 2019              (prestator)         (beneficiar), 
          Conf. univ. dr. CRISTINA LILIANA SOARE Conf. univ. dr. CRISTINA LILIANA SOARE 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN BIOLOGIE, 2019 - 2020 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie / Licențiat în Biologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Genetică umană 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Șuțan Nicoleta Anca  

2.3 Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Șuțan Nicoleta Anca 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei C/A 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 1 3.2 din care curs - 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de inv. 14 3.5 din care curs - 3.6 laborator 14 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

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

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 36 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Număr de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Cunoştinţe generale de biolgie vegetală şi animală, fiziologie, genetică, biochimie, 
biofizică. 

4.2 De competenţe Utilizarea aparaturii şi instrumentelor de laborator 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a laboratorului Acces la utilităţi, echipamente şi aparatură specifice de laborator 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

p
ro

fe
s
io

n
a

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

C2. Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii 
C4. Explorarea sistemelor biologice 
C5. Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii.  
C6. Integrarea inter- /transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului 

C
o
m

p
e

te
n

ţe
 

tr
a

n
s
v
e

rs
a

le
 

 

tr
a

n
s
v
e
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a

le
 CT1. Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu şi respectarea principiilor 

de etică profesională 
CT2. Identificarea rolului într-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi 
personal 
CT3. Dezvoltarea capacităţilor de reflecţie critic-contructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în 
raport cu standardele profesiei 
 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1  Obiectivul general  
       al disciplinei 

Disciplina are ca obiectiv general însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază 
privind metodologia cercetării ştiinţifice în biologie. 

7.2  Obiectivele specifice 

- să cunoască căile de abordare a cunoaşterii şi obiectivele generale ale ştiinţei;  
- să aplice metodele de observare a caracteristicilor fenomenelor şi valorilo acestora;  
- să cunoască şi să utilizeze formele de observare şi cercetare ştiinţifică;  
- să utilizeze tehnici de cercetare naturalistă; 
- să utilizeze tehnici de cercetare experimentală;  
- să alcătuiască o lucrare ştiinţifice – rezultat al cercetării ştiinţifice;  
- să cunoască normele de etică şi integritate academică.  
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8. Conţinuturi 

8.1. Laborator   
Nr. 
ore 

Metode  
de predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Abordări de bază ale cunoaşterii: superstiția, autoritatea, 
intuiția, raționalismul, empirismul și știința. 

2 

prelegerea, 
dezbaterea, 
experimentul  

calculator, 
videoproiector, 
materiale de 

laborator 

2 

Obiective generale ale științei: înțelegerea, predicția, 
controlul și sistematizarea. 
 

2 

prelegerea, 
dezbaterea, 
experimentul 

calculator, 
videoproiector, 
materiale de 

laborator 

3 

Forme de bază ale cercetării științifice în biologie:  
cercetare descriptivă. 
 

2 

prelegerea, 
dezbaterea, 
experimentul 

calculator, 
videoproiector, 
materiale de 

laborator 

4 

Forme de bază ale cercetării științifice în biologie:  
cercetare explicativă/experimentală: caracteristici, funcţii, 
variabile majore ale unui experiment, design experimental 

2 

prelegerea, 
dezbaterea, 
experimentul 

calculator, 
videoproiector, 
materiale de 

laborator 

5 

Lucrarea ştiinţifică - rezultat al cercetării: elemente 
obligatorii, cerinţe de redactare 
 

2 

prelegerea, 
dezbaterea, 
experimentul 

calculator, 
videoproiector, 
materiale de 

laborator 

6 

Etica şi  integritatea în  cercetarea ştiinţifică: frauda 
ştiinţifică, eroarea ştiinţifică, iluzia ştiinţifică, confecţionarea 
şi falsificarea de date, plagiatul  
 

2 

prelegerea, 
dezbaterea, 
experimentul 

calculator, 
videoproiector, 
materiale de 

laborator 

7 

 
Analiza rezultatelor studiilor efectuate în vederea elaborării 
lucrărilor de finalizare a studiilor şi a lucrărilor de licenţă 
tehnoredactate 
 

2 

prelegerea, 
dezbaterea, 
experimentul 

calculator, 
videoproiector, 
materiale de 

laborator 

Bibliografie 

- Gould J.E., 2002. Concise handbook of experimental methods for the behavioral and biological sciences. CRC 
Press LLC, Boca Raton, Florida.    

- Johnson G., 2008. The most beautiful experiments. – 1st edition. Alfred A. Knopf, New York, USA. 
- Laake p., Benestad H.B., Olsen B.R., 2007. Research methodology in the medical and biological science. 

English translation by M. Michael Brady copyright © Gyldendal Norsk Forlag 2007, Elsevier Ltd., UK. 
- Marczyk G., DeMatteo D, Festinger D., 2005. Essentials of research design and methodology.John Wiley & 

Sons Inc., New Jersey, USA.  
- Patton M.Q., 2002. Qualitative reasearch and evaluation methods, 3rd Edition,Sage Publication, USA. 
- Şuţan N.A., 2019. Metodica cercetării ştiinţifice în biologie - Note de curs şi seminar, Format letric şi electronic, 

transmis studenţilor. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 
Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: biolog, consilier biolog, inspector de 
specialitate biolog, asistent de cercetare în biologie, asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului. 

 
10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs    

10.5 
Laborator 

Activitate lucrări practice  
Evaluarea portofoliului cu teme de casă 
Evaluarea însușirii metodelor de lucru 

Participare activă lucrări practice 
Prezentarea portofoliului  
Probă orală – întrebări teoretice 

10% 
40% 
50% 

10.6 Standard minim  
de performanţă 

Nota minim 5 pentru activitatea de laborator, portoliu şi evaluarea finală.  
 
 

 
 
Data completării       Titular de laborator 
10.09. 2019                 Lect. univ. dr. Anca Şuţan  
 
 
Data aprobării în Consiliul Departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
19.09.2019     (prestator)   (beneficiar), 
      Conf. univ. dr. Soare Cristina      Conf. univ. dr. Soare Cristina  
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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Practica de cercetare şi de elaborare a lucrării de licenţă Anul universitar 2019 - 2020 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea de Stiinte, Educație Fizică și Informatică 

1.3 Departamentul de Stiinte ale Naturii 

1.4 Domeniul de studii Biologie 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studii / Calificarea Biologie / Biologie/ Biolog  213114  Consilier biolog  213101  
Inspector de specialitate biolog  213103   Asistent de cercetare în 
biologie  213137  Asistent de cercetare în ecologie şi protecţia 
mediului  213147 

2.  
Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practica de cercetare si de elaborare a lucrării de licenţă 

2.2 Titularul activităţilor de curs -  

2.3 Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Şuţan Nicoleta ; Lect.univ.dr. Dobrescu Codruţa 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei S.O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 6 3.2 din care curs - 3.3 seminar/laborator 6 

3.4 Total ore din planul de inv. 60 3.5 din care curs - 3.6 seminar/laborator 60 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 14 

Tutoriat  

Examinări 6 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 40 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Parcurgerea disciplinelor fundamentale, de domeniu şi de specialitate din planul de 
învăţământ si obtinerea celor 40 de credite necesare inscrierii in anul III 

4.2 De competenţe 
Îndeplinirea standardelor minimale aferente competenţelor profesionale şi 
transversale specifice programului de studii 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
- 
 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Abilităţi de analiză şi sinteză a cunoştinţelor din domeniul biologie, 
folosirea de programe de calcul computerizate 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 Realizarea responsabila si eficienta a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu si respectarea principiilor 
de etica profesionala   

 Identificarea rolului intr-o echipa si preluarea responsabilitatilor corespunzatoare profilului profesional si 
personal 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina Elaborarea lucrării de licenţă are ca principal obiectiv dezvoltarea capacității 

studenților de a realiza cercetari în mod semi-independent, sub coordonarea unui profesor 
îndrumător. În acest sens, se urmăreşte întregul proces de redactare a lucrării de licență, 
desfășurat pe durata ultimelor două semestre ale ciclului de licenţă, rezultat al muncii de 
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cercetare empirică şi bibliografică începute la finele celui de-al doilea an de studii.  
In mod concret, principalele obiective vizează:  

- familiarizarea studenţilor cu cerinţele de fond în vederea realizării lucrării de 
licenţă;  

- identificarea caracteristicilor domeniului de cercetare; 
- formarea şi dezvoltarea aptitudinilor studenţilor de a elabora proiecte şi lucrări cu 

caracter teoretic şi aplicativ; 
- oferirea de consultaţii studenţilor pe parcursul realizării lucrării de licenţă; 
- aplicarea corectă a metodelor de analiză biologică. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Disicplina urmăreşte ca studenţii să fie capabili să: 

 utilizeze în mod corect referinţele bibliografice;  

 realizeze studii şi cercetări comparative, utilizând metodele și tehnicile de lucru 
specifice domeniului biologie; 

 realizeze lucrări originale, aplicative, inovative, interdisciplinare; 

 evite plagiatul; 

 aplice cunoştinţele şi competenţele intelectuale dobândite în cadrul tuturor cursurilor 
urmate; 

 să identifice, acumuleze, sistematizeze şi exploateze informaţiile relevante pentru 
subiectul ales;  

 fundamenteze concluzii şi propuneri la finalul analizei potrivit temei alese şi prezentate 
în lucrare. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Metode de predare Observaţii 

Resurse folosite 

1    

    

Bibliografie  

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Metode de predare Observaţii 

Resurse folosite 

1. Discuţii privind modul de elaborare a lucrării 
de licenţă: structura lucrării, condiţii de 
tehnoredactare, folosirea referinţelor 
bibliografice, utilizarea figurilor, graficelor, 
tabelelor etc.; 

2. Stabilirea calendarului de realizare a  lucrării 
de licenţă; 

3. Discuții cu studenții privind aspectele teoretice 
și metodologice specifice fiecărei teme 
abordate în lucrarea de licenţă; 

4. Pregătirea studenţilor pentru realizarea părţii 
practice a lucrării de licenţă. Precizări cu 
privire la prezentarea entității unde se 
realizează studiul de caz; 

5. Clarificări privind studiul de caz elaborat în 
cadrul lucrării de licenţă. Verificarea stadiului 
de elaborare a lucrărilor de licenţă; 

6. Discuţii cu privire la modul de elaborare a 
concluziilor şi propunerilor, dar și asupra 
modului de prezentare a lucrării la examenul 
de licenţă (Prezentare în PowerPoint). 

*
Conţinutul activităţilor va fi în concordanţă cu 

tema aleasă pentru lucrarea de licenţă. 

Experimentul, studiul de caz, studiu de teren, 

studiu corelaţional,  explicaţia, observaţia 

 

Material biologic, 
aparatură specifică 

de laborator 

Bibliografie 

Bibliografia recomandată la disciplinele parcurse în cadrul semestrelor I-VI, dar şi bibliografia recomandată 
de cadrul didactic îndrumător pentru elaborarea lucrării de licenţă 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, a asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor respectând cerinţele acestora. Competenţele dobândite la disciplina Biologia populaţiilor permit 
absolvenţilor să lucreze ca biolog, consilier biolog, inspector de specialitate biolog, asistent de cercetare în biologie, 
asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului.

*
Specializarea va fi în concordanţă cu domeniul abordat în  

lucrarea de licenţă. 

 
10.  Evaluare 

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

10.4 Curs    

10.5 
Seminar/ 
Laborator 

Respectarea cerințelor de formă, dar și de 
conținut impuse de către cadrul didactic 
coordonator al lucrării de licență, în conformitate 
cu Ghidul de elaborare a lucrării licență al FSEFI 
în vigoare în anul universitar 2017 - 2018 

Respectare termenelor 

stabilite cu coordonatorul 

Evaluare continua 

Evaluare finală 

10% 

60% 

30% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

 Studentul se va întâlni cu coordonatorul lucrării sale de licenţă de cel puțin 5 ori, 
conform unui calendar convenit de comun acord; 

 Respectarea cerințelor de fond și de formă aferente întocmirii lucrării de licență; 

 Respectarea cerințelor privind autenticitatea lucrării și măsurile anti-plagiat. 

 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 

10.09. 2019                            Lect.univ.dr. Anca Șuțan, Lect.univ.dr. Codruţa Dobrescu  

 

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,   Director de departament, 

10.09. 2019              (prestator)         (beneficiar), 

          Conf. univ. dr. CRISTINA LILIANA SOARE Conf. univ. dr. CRISTINA LILIANA SOARE

         

 


