




 

 

 
I.Preliminarii 

Unitatea de curs Biologia vegetală și animală prevede acumularea cunoştinţelor şi formarea 
capacităţilor necesare în domeniul biologiei. Bazele biologiei se axează pe studierea morfologiei şi 
anatomiei plantelor și animalelor, la fel și a unor grupe sistematice, asociaţii naturale, din diferite 
puncte de vedere: structură, origine, varietate, răspândire. Studiul disciplinei are ca bază cunoştinţele 
elevilor căpătate la disciplinele: biologie, botanică, legumicultură, etc. 
Conceptele de bază ale unității de curs sunt: planta și procesele fiziologice, plante pomicole și 
legumicole, ontogeneza; structura morfo-funcțională a animalelor din diferite grupe sistematice, 
procese fiziologice. 
Scopul studierii unității de curs Biologie vegetală și animală este achiziționarea cunoștințelor și 
formarea competențelor specifice de identificare a particularităților morfologice și biologice ale 
plantelor legumicole și pomicole, ale animalelor; de clasificare a plantelor și animalelor; de examinare 
a proceselor fiziologice și efectuare a analizei ontogenezei la plantele legumicole și pomicole. 
Pentru însușirea unității de curs și formarea competențelor specifice, elevii vor poseda cunoștințe și 
abilități cognitive din disciplina Biologie. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Biologia vegetală și animală, având la bază ştiinţa despre natura vie, în special particularităţile 
morfologice, biologice ale speciilor de plante și animale, constituie un fundament pentru unitățile de 
curs de specialitate, așa ca: pomicultură, legumicultură, silvicultură. Studierea unității de curs Biologia 
vegetală și animală contribuie la formarea competențelor profesionale ale specialistului, capabil să 
distingă compoziția chimică și organitele celulei vii, tipurile de țesuturi și funcțiile acestora; să clasifice 
plantele și animalele conform grupelor sistematice; să aplice metode de ameliorare a plantelor și 
animalelor, precum și să experimenteze unele procese fizilogice ce au loc la nivel de celule vii 

 
III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 
Competența profesională din descrierea Calificării: 
Stabilește structura anatomo-morfo-funcțională a plantelor și animalelor. 
 
Competențe profesională specifice disciplinei: 
 
1.Estimarea importanței cunoașterii obiectului de studiu. 
2.Identificarea compoziției chimice a materiei vii. 
3.Ilustrarea organizării celulare a organismelor vii. 
4.Examinarea proceselor fiziologice a organismelor vii. 
5.Distingerea tipurilor de țesuturi vegetale și animale. 
6.Clasificarea plantelor și animalelor 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 
evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

2 60 20 10 30 examen 2 

 

 



 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă* Unităţi de conţinut 

Biologia știința despre viață 

CS.Estimarea importanței cunoașterii 
obiectului de studiu  
-Alegerea metodelor de cercetare științifice 
în domeniul biologiei. 

1.1Însușirile fundamentale ale materiei vii.  
Metode științifice de cercetare. Ramurile biologiei. 

Compoziția chimică a materiei vii 

CS.Identificarea compoziției chimice a 
materiei vii 
-Ilustrarea compoziției chimice a celulei 
vegetale și animale. 

2.1Substanțele anorganice și organice specifice celulelor 

vegetale și animale. Aminoacizii. 

Organizarea celulară a organismelor vii 2.2 Compoziția chimică a produselor alimentare. 

CS.Ilustrarea organizării celulare a 
organismelor vii 
-Identificarea structurii și funcțiile celulei 
eucariote.  
-Modelarea organitelor celulare . 

3.1 Teoria celulară. Structura și funcțiile componenților 

celulei eucariote. Organitele celulare. Deosebirile dintre 

celula vegetală și animală. Organitele comune și cele 

specifice. Nucleul. 

Principalele funcții vitale ale celulelor 

CS.Examinarea proceselor fiziologice ale 
organismelor vii 
-Experimentarea proceselor fiziologice din 
celulă. 
-Modelarea fazelor reproducerii celulare. 

4.1Importanța fotosintezei în viața plantelor. 

4.2Tipuri de respirație la organismele vii. Importanța 

respirației anaerobe.  

4.3Mecanismul biosintezei proteinelor. 

4.4Tipuri de reproduceri celulare în lumea vie. 

Țesuturile 

CS.Distingerea tipurilor de țesuturi la 
organismele vii 
-Explicarea rolului și funcțiile țesuturilor în 
organismele vii. 
-Ilustrarea țesuturilor vegetale și animale. 

5.1Clasificarea țesuturilor. 

-Țesuturi vegetale. 

-Țesuturi animale. 

-Rolul și funcțiile țesuturilor în organismele vegetale și 

cele animale. 

Principii de clasificare și sistematica organismelor 

CS.Clasificarea plantelor și animalelor 

-Sistematizarea plantelor și animalelor 
conform unităților taxonomice. 

6.1 Regnul Monera, Protista. Protozoarele 

6.2 Regnul Fungi. 

6.3 Regnul Plante. Spermatofitele. Angiospermele. 

6.4 Regnul Animale. 

  

 

 

 



 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 
 

Materii pentru 
 studiul individual 

Produse de 
elaborat 

Modalităţi de evaluare Termene de 
realizare 

1.Compoziția chimică a materiei vii 

1. Substanțele anorganice și organice din 
celula vegetală și animală şi rolul lor în 
celulă. 

Tabel Prezentarea informației 
prin comunicare 

Săptămâna 2 

2.Descrierea aminoacizilor şi importanţa lor 
în alimentaţie. 

Rezumat Prezentarea rezumatului Săptămâna 3 

2.Organizarea celulară a organismelor vii 

1.Deosebirile dintre celula vegetală și 

animală. 

Fișă de lucru 
 

Evaluarea fișelor de lucru. Săptămâna 4 
 

2.Organitele specifice celulei vegetale şi 

animale-incluziunile celulare. 

Imagini 
Desene 
Prezentări PP 

Prezentarea desen/PP Săptămâna 5 

3.Principalele funcții vitale ale celulelor 

1.Însemnătatea fotosintezei şi rolul ei în 
formarea biomasei plantelor de cultură. 

Studiu de caz Prezentarea studiului Săptămâna 6 

2.Tipuri de reproduceri la plantele 
angiosperme, obţinerea hibrizilor la plante. 

Fișa de lucru 
Imagini, desene 

Evaluarea fișelor de lucru. Săptămâna 7 

3.Tipuri de reproduceri în lumea animală. Referat Prezentarea referatului Săptămâna 8 

4.Țesuturile 

1.Rolul țesuturilor în organismele vegetale 
și cele animale 

Fișa de lucru 
Imagini, desene 

Evaluarea fișelor de lucru. 
Evaluarea portofoliului  

Săptămâna 9 
 

2.Asemănari și deosebiri dintre țesuturi 
vegetale și animale. 

Tabel Prezentarea tabelului Săptămâna 10 

5.Principii de clasificare și sistematica organismelor 

1. Protistele. Specii, însemnătate. Referat Evaluarea portofoliului.  Săptămâna 9 

Nr 

d/o 

Denumirea compartimentelor, temelor Total 

 

Contact direct Studiul 

individual Teorie Prelegeri/ 

seminar 

1. Biologia – știința despre viață 2 2 - - 

2. Compoziția chimică a materiei vii 4 - - 4 

3. Organizarea celulară a organismelor vii 8 2 2 4 

4. Principalele funcții vitale ale celulelor 18 8 4 6 

5. Țesuturile 6 2 - 4 

6. Principii de clasificare și sistematica organismelor 22 6 4 12 

 Total  60 20 10 30 

 



 

 

2. Protozoarele, însemnătatea și 
răspândirea lor în natură. 

Fișa de lucru 
 

Evaluarea fișelor de lucru. 
 

Săptămâna 10 

3. Virusurile. 
4. Caracteristica comparativă a claselor 
Dicotilidonate și Monocotilidonate. 

Referat 
Tabel 

Prezentarea referatului 
Prezentarea tabelului 

Săptămâna 11 
Săptămâna 12 

5. Unități taxonomice la plantele 
angiosperme. 

Prezentări PP 
Scheme 

Prezentarea informației Săptămâna 13 

6.Metode de ameliorare a animalelor în 
R.M. 

Proiect de grup Prezentarea proiectului Săptămâna 14 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. Unități de învățare Practică/ 
Seminar 

Lista lucrărilor practice/de laborator 

1. Organizarea celulară a 
organismelor vii 

2 I.Studiul celulei vegetale. Pregătirea 
preparatului temporar. 
a. Analiza microscopică a celulelor vegetale. 
-studierea celuleor de ceapă. 
-studierea cromoplastelor din celulele 
vegetale.  
b. Demonstrarea plasmolizei și deplasmolizei la 
celulele vegetale. 

2. Principalele funcții vitale ale 
celulelor 

2 
 
 

2 

II.Extragerea pigmenților clorofilieni. Punerea 
în evidență a unor factori obligatorii pentru 
desfășurarea fotosintezei. 
III.Punerea în evidență a unor substanțe și a 
energiei ce se elimină la respirație. 

3. Principii de clasificare și 
sistematica organismelor 

2 
 

2 

IV.Analiza microscopică a ciupercii de 
mucegai și a drojdiei de bere. 
V.Organe de înmulțire la plante. 
a)Studierea structurii conurilor masculine și 
femenine de pin. 
b)Studierea florii și a fructului la angiosperme. 

 Total 10  

 

IX. Sugestii metodologice 
La organizarea studierii disciplinei profesorul va folosi cele mai eficiente tehnologii de predare- 

invăţare- evaluare. La alegerea strategiilor didactice se va ține cont de mai mulți factori: scopurile și 

obiectivele propuse; conținuturile stabilite; resursele didactice ; nivelul și capacitățile elevilor, 

competențele ce trebuie dezvoltate. 

Profesorul va utiliza ca metode , procedee și tehnici de predare-învățare : prelegerea, explicația, 

conversația euristică, forme de lucru – frontal. individual și în echipă. 

La formarea gândirii logico-creative profesorul va folosi urmatoarele metode: 

- asimilarea independentă şi dirijată a cunoştinţelor de către elevi în baza  îndrumărilor, 

literaturii ştiinţifice; 

- organizarea lucrului în grupe mici şi mari; 

- eleborarea referatelor ştiinţifice; 

- elaborarea portofoliilor, fișelor de lucru, scheme, desene. 



 

 

 Pentru eficientizarea însuşirii materialului predat profesorul va folosi materiale didactice cele mai 

diverse: scheme, tabele, prezentare electronică.  

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 Evaluarea competențelor profesionale specifice obţinute ajută la o autoapreciere corectă şi 
îmbunătăţire continuă a performanțelor viitorului specialist. Evaluarea se efectuează reieşind din 
obiectivele preconizate și determină în ce măsură fiecare obiectiv al conţinutului stabilit a fost realizat. 
Se recomandă aplicarea următoarelor tipuri de evaluare:  
evaluarea iniţială – la începutul studierii unității de curs, folosind testarea. 
evaluarea curentă – prin folosirea testărilor, analizei rezultatelor activităţii elevului, 

discuţia/conversaţia, prezentarea de către elevi a produselor elaborate.  

evaluarea sumativă se va realiza la finele studierii unității de curs, prin realizarea examenului prin test 

sumativ.  

Testul sumativ. Scorurile însumate la rezolvarea testului vor în corespundere cu baremul de corectare, 

în baza criteriilor de evaluare specifice itemilor, care sunt incluşi în test. 

Criteriile de evaluare vor include:  

 corectitudinea interpretării itemilor propuși spre rezolvare,  

 corespunderea rezolvării propuse de condiţiile indicate în itemi,  

 corectitudinea metodei de rezolvare, 

  corectitudinea selectării răspunsului (pentru itemi cu alegere duală),  

 corectitudinea setului de selecţii (pentru itemi cu alegere multiplă),  

 stabilirea corectă a perechilor corelate (pentru itemii tip asociere), 

 corespunderea răspunsului setului prestabilit de valori, 

 corespunderea răspunsului cerinţelor din enunţul itemului (în cazul itemilor cu răspuns deschis). 

Se recomandă evaluarea produselor elaborate de către elevi la studiul individual prin:  
1. Studiu de caz, unde se va ține cont de corectitudinea interpretării studiului de caz propus, calitatea 
soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora; corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse 
pentru rezolvarea adecvată a cazului analizat, corectitudinea lingvistică a formulărilor, utilizarea 
adecvată a terminologiei, rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de caz, noutatea 
şi valoarea ştiinţifică a informaţiei, exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor, capacitatea de 
analiză şi de sinteză a documentelor, adaptarea conţinutului, originalitatea studiului, a formulării şi a 
realizării. 
2. Scheme elaborate, se va ține cont de respectarea cerințelor față de sistematizarea unităţilor 

taxonomice la plantele angiosperme. 

3. Rezumat scris. Criteriile de evaluare a rezumatului scris se vor referi la: utilizează formulării proprii 

privind însemnătatea aminoacizilor şi importanţa lor în alimentaţie, folosirea unui limbaj bogat, 

adecvat tematicii, înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, înlănţuirea ideilor, prezentarea 

argumentelor clare şi evidente. 

4. Referat, în care se va ține cont de următoarele criterii: corespunderea referatului temei, 
profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei, actualitatea conţinutului, coerenţa şi logica 
expunerii, utilizarea dovezilor din sursele consultate, modul de structurare a lucrării, analiza în detaliu 
a fiecărei surse de documentare. 
5. Proiect în grup. Se va evalua: elaborarea și structura proiectului, acurateţea, rigoarea si coerenţa 
demersului ştiinţific, logica și argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor; calitatea materialului 
folosit în elaborarea unui plan de acțiuni privind metodele de ameliorare a  animalelor în Republica 
Moldova, semnificaţia datelor colectate, creativitatea gradul de noutate pe care-l aduce proiectul în 
abordarea temei sau în soluţionarea problemei. 
 



 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru a realiza cu success formarea competențelor în cadrul unității de curs Biologia vegetală și 
animală  este necesar să se creeze un mediu educational adecvat, calitativ și productiv, centrat pe 
elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare-formare : 

 crearea unui mediu de învățare autentic și relevant intereselor elevilor pentru formarea 
competențelor proiectate, însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și abilități 
personale și profesionale – sală de clasă, laborator. 

 materiale – text informativ, notebook, filme documentare. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată 

1. Oleg Botnaru, Tudor Cozari, Biologia,cl.aX-a,Chișinău,2002. Biblioteca ,sala de lectură 

2. A. Alexeiciuc, Compendiu la biologie, Editura ARC,2004 Biblioteca ,sala de lectură 

3. V.Gh.Hrjanovschi, S.F. Ponomarenko,Botanica,1993. Biblioteca ,sala de lectură 

4. I.Ungureanu, A. Postolache Călugăru, Biologie, cl a X a, 2012 Biblioteca ,sala de lectură 

5. http://www.scritub.com/biologie/animale/AMELIORAREA-

ANIMALELOR61271.php 

Sala de lectură 

6. http://www.rasfoiesc.com/educatie/biologie/botanica/METODELE-

DE-AMELIORARE-A-PLANT27.php 

Sala de lectură 

 
 

 


