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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 
Instituţia de 

învăţământ superior 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Știința mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Ecologie si protectia mediului 

2. Date despre disciplină 
Denumirea disciplinei ECOFIZIOLOGIE VEGETALĂ 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604S03I020 obligatoriu  II III 5 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei  

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Examen DF 

Titular activităţi curs Conf. univ. dr. Alexandra Zamfir 

Titular activităţi laborator  Asist. univ. dr. Mihai Crăciunaș 

3. Timpul total estimat 
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

2 - 2 - 4 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

28 - 28 - 56 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 17 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  22 

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

Tutoriat:   4 

Examinări:   8 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  69 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 125 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
De curriculum Biochimie, Biologie vegetală 

De competenţe - 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
De desfăşurare a cursului   Sală, proiector 

De desfăşurare a laboratorului 
  Laborator de fiziologie vegetală (microscop, reactivi, ustensile şi 
aparatură specifice, surse de apă, gaz, curent, proiector, calculator, 
material biologic proaspăt şi conservat, planşe) 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

 Demonstrarea caracterului unitar al organismelor vegetale; 

 Modificarea proceselor fiziologice în diferite condiţii de mediu, 
mecanismele de reglare şi autoreglare; 

 Să folosească metode şi mijloace adecvate pentru a aduce argumente 
practice în observarea fiziologiei plantelor în condiţii de optim fiziologic şi 
de stres. 

Competenţe transversale 

 Aplicarea strategiilor de munca eficienta si responsabila, de punctualitate, 

seriozitate si raspundere personala, pe baza principiilor, normelor si a 

valorilor codului de etica profesionala. 

 Aplicarea tehnicilor de munca eficienta in echipa multidisciplinara, pe 

diverse paliere ierahice. 

 Documentarea in limba romana si cel putin intr-o limba straina, pentru 

dezvoltarea profesionala si personala, prin formare continua si adaptarea 

eficienta la noile descoperiri stiintifice. Progresul in domeniu. 

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

Înţelegerea noţiunilor legate de fiziologia plantelor, a proceselor fiziologice 
care se desfășoară în organismele vegetale în condiții optime și de stres. 
Studierea mecanismelor metabolice pe baza cărora acestea tolerează şi 
rezistă la variaţiile minime şi maxime ale factorilor de mediu.  

 
Obiectivele specifice -Informarea studenţilor cu noţiuni teoretice şi practice necesare profesorilor 

de biologie, biochimistilor în laborator, agentilor de mediu etc. Prin 

capacităţile primite de studenţi în laboratorul de ecofiziologie se pun bazele 

unei protecţii conştiente a florei şi faunei, dar şi a mediului ambiant de care 

acestea sunt dependente. 

-Identificarea  reacţiilor biochimice ale fotosintezei, respiraţiei etc. 

-Cunoaşterea produşilor biochimici secundari ai metabolismului vegetal cu 

rol în răspândirea geografică a plantelor, precum şi rezistenţa lor la factorii 

"vitregi" ai mediului. 

-Formarea unor atitudini pozitive faţă de un comportament cât mai adecvat 

de respectare a normelor de ocrotire a vegetaţiei, pe baza cunoaşterii rolului 

acesteia în ecosisteme. 

-Înţelegerea noţiunii de stres ca o deviaţie de la condiţia optimă pentru 

plantă. Studierea mecanismelor metabolice vegetale pe baza cărora  acestea 
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tolerează şi rezistă la variaţiile minime şi maxime ale factorilor de mediu.  

-Dezvoltarea capacităţii de investigare/cercetare a proceselor fiziologice şi de 

adaptare a plantelor la mediu. 

-Formarea deprinderilor de observare şi experimentare prin care plantele 
sunt supuse unor factori normali sau nocivi, rezultaţi din poluarea mediului. 

8. Conţinuturi 
Curs Nr. 

ore 

Curs 1-2 Introducere în ecofiziologia plantelor. Noţiuni de fiziologie celulară:  

- metabolismul celulei vegetale;  
- fiziologia organitelor celulare;  

rolul elementelor minerale în metabolismul celulei. Introducere. Obiectivele 
disciplinei. 

4 

Curs 3-4 Rolul unor factori ecologici în viaţa plantelor 

Rolul apei în viaţa plantelor 

- plantă - apă: - absorbţia 
                 - conducerea 

                 - eliminarea 

                 - rezistenţa la stress 

                       - rolul factorilor de mediu 

4 

Curs 5-6 Rolul  sărurilor minerale în viaţa plantelor 

    - nutriţia minerală 

    - eliminarea 

    - acumularea 

          - adaptări ecofiziologice 

4 

Curs 7-9 Rolul luminii în viaţa plantelor                           

- fotosinteza/generalităţi                    

- etapele  fotosintezei 

- factorii ecologici ai fotosintezei 

6 

Curs 10-12 Energeneza  

- rolul respiraţiei în producerea de energie 
- coeficientul respirator 
- factorii ecologici ai respiraţiei 

adaptări ale respiraţiei la condiţii de anaerobioză 

6 

Curs 13 Mişcarea plantelor 2 

Curs 14 Interrelaţii alelopatice între plante 2 

Total ore curs: 28 

  

Laborator  Nr. 
ore 

Lab. 1-2 Celula vegetală ca sistem osmotic 

- osmoza 

 
 

 
4 
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- plasmoliza, turgescenţa 
forţa de sucţiune a celulei 

fizic și online 
 

Lab. 3 Absorbţia apei 

- rolul rădăcinii în absorbţie 
- rolul altor organe ale palntelor în absorbţie  
- mecanismele absorbţiei 
- factorii ecologici ce influenţează absorbţia 

conducerea apei în corpul plantelor 

 
 
 
online 
 
 

 
 

2 

Lab. 4 Transpiraţia şi factorii ecologici online 2 

Lab. 5-6 
Nutriţia minerală a plantelor 

- conţinutul ţesuturilor vegetale în minerale 
medii nutritive artificiale 

 
fizic și online 
 
 

 
4 

Lab. 7-9 
Fotosinteza 

- extragerea pigmenţilor  
- sinteza de amidon şi alte substanţe organice –  
punerea lor în evidenţă 
- factorii ecologici ai fotosintezei 

 
fizic și online 
 
 
 
 

 
6 

Lab. 10-
12 

Respiraţia şi influenţa factorilor ecologici 
fizic și online 
 

6 

Lab. 13 
Germinaţia, creşterea şi dezvoltarea plantelor 

- factorii ecologici ai germinaţiei şi creşterii 
- evidenţierea rolului hormonilor de creştere 

online 
 
 
 

 
2 

Lab. 14 Rezistenţa plantelor la factori poluanţi online 
 

2 

Total ore seminar/laborator 28 

Metode de predare 

Prelegerea, explicaţia, conversaţia, modelarea Observaţia şi experimentul  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

1. Trifu, M., Bărbat, I., 1997, Fiziologia plantelor, Ed. Viitorul Românesc 

2. Zamfir Alexandra, 2000, Noţiuni de fiziologie şi ecofiziologie vegetală, Ed.Alma Mater 

Sibiu 

3. Zamfir Alexandra, 1993, Ecofiziologia plantelor, Îndrumător de lucrări practice, Ed. 
Univ. ”Lucian Blaga” Sibiu 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

1. Atanasiu, L., 1984, Ecofiziologia plantelor, Ed. Şt. şi Encicl., Bucureşti 

2. Boldor, O., Trifu, M., Răianu, O., 1981, Fiziologia plantelor, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti 

3. Neamţu G., 1983, Biochimie ecologică, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 
Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 
Alegerea principiilor şi stabilirea metodelor ştiinţifice şi experimentale adecvate rezolvării problemelor 
aferente Biologiei. 
  Alegerea noţiunilor şi instrumentelor adecvate din cadrul disciplinelor conexe pentru susţinerea rezolvării 
adecvate a unei situaţii date pentru Biologie. 
  Realizarea metodologiilor de lucru care să permită parcurgerea tuturor etapelor necesare unui proces de 
investigare complet (realizarea de măsurători/ calcule, prelucrare date, interpretare).  
  Evaluarea critică şi constructivă a demersului de cercetare specific programului de studiu Biologie. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs 
Evaluare pe parcurs Test scris 25%  

Examen final Examen oral 50%  

Laborator 
Colocviu laborator Referat 25%  

    

Standard minim de performanţă 

    Promovarea colocviului de laborator 
    Îndeplinirea cerințelor pentru nota 5 
    Studentul să definească, să scrie ecuațiile reacțiile chimice, să pună în evidență și să specifice condițiile de 
desfășurare ale procesele de respirație și de fotosinteză 
 
 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 21 09 2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 
 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină 
  Conf.univ.dr. Alexandra Zamfir      
  Asist.univ.dr. Mihai Crăciunaş 

 

Director de departament    Lector univ.dr. Voichița Gheoca  

  


