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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 agronomi a noţiunilor privind 

cunoaşterea manifestărilor vitale care caracterizează universul vegetal, din punct de vedere 

morfologic, biochimic şi fiziologic, înţelegerea particularităţilor celor mai importante procese 

fiziologice ale plantelor: creşterea, dezvoltarea, respiraţia, mişcarea şi adaptabilitatea şi 

perceperea modalităţii în care mediul extern poate influenţa derularea manifestărilor vitale ale 

plantelor. 

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) 

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 

Fiziologia rezistenţei la factori nefavorabili: rezistenţa la ger şi iernare; rezistenţa la secetă şi 

arşiţă; rezistenţa la salinitatea solului; rezistenţa la boli infecţioase; rezistenţa la poluarea 

mediului de viaţă 

 

Lucrări practice 



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). 

Dezvoltarea plantelor: vernalizarea; fotoperiodismul; fazele successive ale dezvoltării 

plantelor. 

Rezistenţa plantelor la factori nefavorabili abiotici: rezistenţa la ger şi iernare, rezistenţa la 

secetă, rezistenţa la arşiţă. 

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% 

 

Persoana de contact 

Prof. univ. dr. Carmenica Doina Jităreanu 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407350, fax: 0040 232 219175  

E-mail: doinaj@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 


