
 

 
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  

  
 

1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Ştefan cel Mare 

Facultatea Silvicultură 
Departamentul Silvicultură şi Protecţia Mediului 
Domeniul de studii Ştiinţa mediului 
Ciclul de studii Licenţă, zi 
Programul de studii/calificarea Ecologia şi protecţia mediului 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Genetică ecologică       
Titularul activităţilor de curs Liviu FĂRTĂIŞ 
Titularul activităţilor de seminar Liviu FĂRTĂIŞ 

Anul de 
studiu 

II Semestrul 4 Tipul de evaluare Colocviu 

Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate,  
DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere),  
DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar - Laborator 1 Proiect - 
I b) Totalul de ore din planul de 
învăţământ 

42 Curs 28 Seminar - Laborator 14 Proiect - 

 
II Distribuţia fondului de timp ore 
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 
pe teren 

2 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
II d) Tutoriat   
III Examinări 16 
IV Alte activităţi: - 
 
 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 14 
Total ore pe semestru  (I+II+III+IV) 72 
Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum - 
Competenţe - 

 
 
 



Programa analitică / Fişa disciplinei 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 Desfăşurare a cursului - 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar - 
Laborator - 
Proiect - 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1 Definirea principiilor şi legilor aplicabile în Ecologie şi protecţia mediului 
 pentru abordarea problemelor specifice Ecologiei şi protecţiei mediului 
-  Însuşirea conceptelor fundamentale ale geneticii ecologice şi cel al sistemului  
genetic 
- Aprofundarea mecanismelor specifice ce stau la baza diversificării genetice ale  
organismelor vii şi noţiuni de bază privind conservarea fondurilor valoroase  
de germoplasmă. 
- Cunoaşterea în detaliu a factorilor specifici interacţiunii genotip x mediu în  
scopul evaluării stabilităţii ecosistemelor. 

Competenţe 
transversale 

CT2 Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice  
muncii în echipă; asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor  
diviziunii muncii. 
 

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

Obiectivele specifice - Prin problematica abordată, această disciplină se adresează, în 
egală măsură, atât studenţilor facultăţii de silvicultură, specializarea 
Ecologia şi protecţia mediului, cât şi specialiştilor angrenaţi, sub o 
formă sau alta, în activitatea complexă de protecţie a mediului. 
- Disciplina de Genetică ecologică contribuie decisiv la cunoaşterea 
de către viitorii specialişti în domeniul ştiinţei mediului a 
mecanismelor şi principiilor care stau la baza interacţiunii genotip x 
mediu, evoluţiei populaţiilor naturale în cadrul diferitelor nişe 
ecologice şi stabilitatea unui ecosistem.  
- Cunoaşterea şi aprofundarea principalelor metode de investigare a 
variabilităţii genetice inter şi intrapopulaţionale şi a unor probleme 
practice legate de conservarea biodiversităţii, constituie problematici 
majore de mare actualitate, de care viitorii specialişti în ştiinţa 
mediului trebuie sa ţină cont în activitatea desfăşurată în producţie 
sau cercetare. 

 
 
8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 

Legile mendeliene şi teoria cromozomială a 
eredităţii. 4 

expunere sistematică, 
conversaţie, 

problematizare 

expuneri orale 
dublate de prezentări 

PowerPoint 
Rolul genei şi implicarea acesteia în fenomene 
genetice fundamentale (replicaţia, transcripţia, 
translaţia genetică), codul genetic. 

4 
expunere sistematică, 

conversaţie, 
problematizare 

expuneri orale 
dublate de prezentări 

PowerPoint 

Mutaţia / mutageneză şi implicaţii în echilibrul 
genetic al ecosistemelor forestiere. 4 

expunere sistematică, 
conversaţie, 

problematizare 

expuneri orale 
dublate de prezentări 

PowerPoint 
   Concepte fundamentale ale geneticii ecologice: 
ecosistem, populaţii, nişă ecologică. 

4 
expunere sistematică, 

conversaţie, 
expuneri orale 

dublate de prezentări 
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problematizare PowerPoint 
 
Consangvinizarea şi heterozisul 4 

expunere sistematică, 
conversaţie, 

problematizare,  

expuneri orale 
dublate de prezentări 

PowerPoint 
Genetica populaţiilor: legea Hardy-Weinberg 

4 
expunere sistematică, 

conversaţie, 
problematizare 

expuneri orale 
dublate de prezentări 

PowerPoint 
Principiile geneticii ecologice şi silvicultura: populaţii 
optime şi suboptime, înmulţire clonală, certificarea 
materialului reproducător, conservarea RGF 

4 
expunere sistematică, 

conversaţie, 
problematizare 

expuneri orale 
dublate de prezentări 

PowerPoint 

Bibliografie 
 
Băra, I., 1999 - Genetica. Edit. Corson, Iaşi. 
Ceapoiu, N., 1976 - Genetica şi evoluţia populaţiilor biologice. Edit. Acad.RSR Bucureşti. 
Cristea, M., 1981 – Genetic ecologică şi evoluţia. Edit.Ceres, Bucureşti. 
Enescu, V., 1985 – Genetica ecologică. Edit. Ceres Bucureşti 
Enescu, V. şi colab., 1997 – Conservarea biodiversităţii. Edit. Agris Bucureşti. 
Enescu, V., Ioniţă, L., 2000 – Genetica populaţiilor. Edit. Bren Bucureşti 
Fărtăiş, L., 2000 – Genetica. Aplicaţii în silvicultură. Edit. Univ. Suceava. 
Fărtăiş, L., 2002 – Genetică şi ameliorarea speciilor forestiere. Edit. Univ. Suceava 
Fărtăiş, L., 2007 – Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere. Ed. Univ. Suceava.  
Fărtăiş, L., 2008 – Ameliorarea genetică a speciilor forestiere. Edit. Univ. Suceava.  
Raicu, P., 1980 - Genetica. Edit.did. şi pedag. Bucureşti. 
Raicu, P., 1992 - Genetica. Edit. enciclop. şi şt. Bucureşti 

 

Bibliografie minimală 
Băra, I., 1999 - Genetica. Edit. Corson, Iaşi. 
Enescu, V., Ioniţă, L., 2000 – Genetica populaţiilor. Edit. Bren Bucureşti 
Enescu, V., 1985 – Genetica ecologică. Edit. Ceres Bucureşti 
Fărtăiş, L., 2007 – Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere. Ed. Univ. Suceava. 
 

 

 
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. 

ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

Aplicaţii privind determinarea frecvenţei genelor şi 
genotipurilor într-o populaţie (completare de la curs). 2 

expunere sistematică, 
conversaţie, 

problematizare,  
prezentare orală  

Metode privind colorarea şi observarea la microscopul 
optic a cromozomilor mitotici la plante 4 

expunere sistematică, 
demonstraţie, 
experimentul 

prezentare orală: 
aplicaţie-observare la 

microscop 
Metode moderne de investigare a diversităţii genetice 
intrasp.:analize electroforetice pentru studierea 
variaţiei alelice în populaţiile naturale de arbori 

4 
expunere sistematică, 

demonstraţie, 
experimentul  

aplicaţie lab. PBF-
electroforeză 

Tehnici ale silviculturii clonale (inclusiv culturi in 
vitro) 4 

expunere sistematică, 
demonstraţie  

 

prezentare orală, 
diapozitive  

Bibliografie 
Cristea, M., 1981 - Resurse genetice vegetale. Edit.Acad.RSR, Bucureşti 
Dorina Cachiţă-Cosma, 1987 – Metode in vitro la plantele de cultură. Edit. Ceres 
Fărtăiş, L., 2000 – Genetica. Aplicaţii în silvicultură. Edit. Univ. Suceava 
Raicu, P., Nachtigal, M.,1969 – Citogenetica. Principii şi metode. Edit.Academiei RSR 
Bibliografie minimală 
Dorina Cachiţă-Cosma, 1987 – Metode in vitro la plantele de cultură. Edit. Ceres 
Fărtăiş, L., 2000 – Genetica. Aplicaţii în silvicultură. Edit. Univ. Suceava 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
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 Noţiunile studiate sunt în concordanţă cu reglementările în vigoare şi sunt compatibile cu
activităţile derulate la nivel naţional pe segmentul de producere, verificare şi control al calităţii
materialului forestier de reproducere.

10. Evaluare
Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere din 
nota finală 

Curs 

Criteriile generale de evaluare (completitudinea 
şi corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, 
fluenţa de exprimare, forţa de argumentare) 
Criterii specifice disciplinei 
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi 
motivaţionale ale activităţii studenţilor 

Evaluare sumativă  
prin examinare orală 60% 

Seminar - - - 

Laborator 

Criteriile generale de evaluare (completitudinea 
şi corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, 
fluenţa de exprimare, forţa de argumentare) 
Criterii specifice disciplinei 
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi 
motivaţionale ale activităţii studenţilor 

verificare scrisă 40% 

Proiect - - - 
Standard minim de performanţă 

 însuşirea principalelor noţiuni, idei şi teorii privitoare la seminţele forestiere, pepiniere, principalele
categorii de lucrări de împădurire şi caracteristicile celor  mai importante specii forestiere

 cunoaşterea problemelor de bază în proiectarea unei pepiniere respectiv a lucrărilor de împădurire în
unităţile de cultură forestieră;

 abilităţi, cunoştinţe şi capacitate de argumentare privitoare la seminţele forestiere, pepiniere, principalele
categorii de lucrări de împădurire şi caracteristicile celor  mai importante specii forestiere;

 capacitatea de analiză a unor exemple date;
 mod personal de abordare, rezolvare şi interpretare a unor probleme specifice;
 parcurgerea bibliografiei;
 standarde referitoare la aspectele atitudinale şi motivaţionale: conştiinciozitatea, frecvenţa şi participarea

activă la cursuri şi laboratoare.

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar 

21.09.2018 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
26.09.2018 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

26.09.2018 


