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Statutul disciplinei 

Disciplină fundamentală (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. univ. dr. Carmenica Doina Jităreanu 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind procese 

fundamentale din plante: absorbţia substanţelor minerale şi a energiei şi transformarea acestora în 

substanţe organice proprii, fotosinteza, respiraţia, biosinteza substanţelor organice, a proceselor 

biologice care stau la baza formării recoltei, dirijarea acestora în scopul sporirii producţiei 

agricole şi a înţelegerii proceselor de transfer de substanţă şi energie la nivelul biosferei şi 

mecanismele de rezistenţă a plantelor la condiţiile de mediu abiotic şi biotic.  

La lucrările practice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a unor abilităţi practice pentru 

demonstraţia experimentală a principalelor manifestări vitale ale organismului vegetal, crearea 

disponibilităţii de lucru în echipă şi însuşirea unei educaţii informaţionale în domeniul fiziologiei 

vegetale. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Introducere în fiziologia plantelor: definiţie şi obiective; metode de cercetare; legăturile cu 

alte ştiinţe; fiziologia plantelor în Romania. 

Fiziologia celulei vegetale: funcţiile fiziologice ale componentelor celulare; proprietăţile fizice 

ale materiei celulare; proprietăţile fiziologice ale materiei vii; schimbul de apă dintre celula 

vegetală şi mediul extern. 

Regimul de apă al plantelor: rolul apei în viaţa plantelor; stările şi formele apei din plantă; 

absorbţia apei de către plante; transportul apei în corpul plantei; eliminarea apei de către plante. 

Nutriţia minerală a plantelor: metode de cercetare a nutriţiei minerale; absorbţia substanţelor 

minerale de către plante; factorii care influenţează absorbţia elementele minerale în plante; rolul 

fiziologic al elementelor minerale. 

Fotosinteza: definiţie şi importanţa în natură; sursele de carbon şi de lumină; metoda de studiere 

a fotosintezei; organele şi organitele fotosintezei; mecanismul fotosintezei; factorii care 

influenţează fotosinteza; fotosinteza şi producţia. 

Transformarea, circulaţia şi depunerea substanţelor organice în plantă: sinteza şi 

transformarea substanţelor organice în plante; circulaţia substanţelor organice în 

plante;depunerea substanţelor organice în plante. 



Respiraţia plantelor: definiţie şi importanţă; metode de determinare a respiraţiei aerobe; 

coeficientul respirator; mecanismul fiziologic al respiraţiei; tipurile de fermentaţie şi 

mecanismul respiraţiei anaerobe. 

Creşterea plantelor: etapele de creştere celulară; mecanismul creşterii; metode de măsurare a 

creşterii; substanţele regulatoare de creştere; corelaţiile, dominaţia apicală, regenerarea şi 

polaritatea; mişcările de creştere ale plantelor ( tropisme şi nastii). 

Dezvoltarea plantelor: caracteristicile ciclului de dezvoltare; etapele determinismului înfloririi; 

influenţa factorilor externi asupra înfloririi; influenţa factorilor interni asupra înfloririi; înflorirea 

propriu-zisă; fiziologia  fructificării. 

 

Lucrări practice 

Fenomene fizice şi fiziologice la nivel celular: Adsorbţia şi eluţiunea; Imbibiţia; Difuziunea; 

Osmoza; Turgescenţa şi plasmoliza; Potenţialul osmotic celular; Forţa de sucţiune celară, 

Permeabilitatea membranelor.  

Regimul de apă al plantelo: Absobţia apei în plantă; Circulaţia apei în plantă; Eliminarea apei 

din plantă. 

Nutriţia minerală a plantelor: Metode de studiere a nutriţiei minerale a plantelor; 

Particularităţi ale procesului de absorbţie radiculară a elementelor minerale. 

Fotosinteza: Pigmenţii fotosintetici; Metode de studiere a fotosintezei; Produşii fotosintezei. 

Transformarea şi circulaţia substanţelor organice în plantă: identificarea şi transformarea 

glucidelor; identificarea şi transformarea lipidelor ; identificarea şi transformarea proteinelor; 

circulaţia substanţelor organice în plantă. 

Respiraţia aerobă şi fermentaţia: metode calitative de studiere a respiraţiei aerobe; metode 

cantitative de studiere a respiraţiei aerobe; enzimele respiraţiei; fermentaţia. 

Creşterea plantelor: zonele de creştere ale organelor vegetale; metode de măsurare a 

intensităţii creşterii; influenţa factorilor externi asupra creşterii; fenomene legate de creştere 

(regenerarea, polaritatea); mişcările plantelor (tropisme şi nastii). 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Examen scris 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 
Teste de verificare, colocviu de practică 40% 
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