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I. Preliminarii 

Modulul ” Seminologia și pepiniere silvice” face parte din componenta unităţior de curs 

fundamentale şi se oferă în regim obligatoriu, include 120 de ore, dintre care 75 de ore constituie contact 

direct și 45 de ore –studiul individual. Se studiază în anul II, semestrul IV de studii. Evaluarea finală - 

examen. 

Scopul studierii acestui modul constă în formarea și dezvoltarea competenţelor în cunoaşterea, 

planificarea şi organizarea lucrărilor silvotehnice de recoltarea, prelucrarea şi pregătirea pentru semănat a 

seminţelor speciilor forestiere, precum şi creşterea puieţilor în pepiniere. 

Condiţii prealabile: Studierea cursurilor: G01O001 Fiziologie vegetală, F03O0011 Botanica forestieră, 

F04O0012 Pedologia, F05O0014 Dendrologia. 

 

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 
 
 

Analizarea rolului disciplinei se reliefează prin prisma domeniului de utilizare - cunoştinţele de 

Seminologie şi pepeniere  sunt foarte utile în domeniul de specialitate, deoarece ajută la identificarea 

seminţelor, modul de creștere, dezvoltare, intreținere, colectare, recoltare și valorificare. 

Evoluţia oricărui specialist în mediul concurenţial specific economiei de piaţă, nu se poate produce 

decît în condiţiile acumulării şi însuţirii unor informaţii în timpul instruirii şcolare, transformate ulterior, în 

instrumente de valorizare profesională. 

 Vieţuind într-un mediu dinamic şi chiar agresiv, spcialiştii din domeniul şi-au însuşit cunoştinţe 

economice care le-au asigurat cererea pe piaţa forţei de muncă în această etapă de tranziţie continuă pe 

care o strabate societatea contemporană. 

Curriculumul propus are scopul să explice un şir de noţiuni, legi şi concepte specifice domeniului, pe 

care ulterior studenţii vor fi apţi să le aplice în practică. 

Temele de bază care sunt atenţionate:Măsurile organizatorice care se iau la recoltarea semințelor, 

prelucrarea fructelor şi seminţelor forestiere. Păstrarea, ambalarea şi transportul seminţelor forestiere. 

Calitatea seminţelor forestiere. Producerea seminţelor de calitate superioară în rezervaţii de seminţe şi 

plantaje de seminţe. Pregătirea seminţelor pentru semănat. pregătirea pepinierei pentru cultură. 

Înființarea culturilor in pepiniere. Îngrijirea culturilor în pepiniere. Identificarea etapelor în pregătirea 

materialului pentru plantat, etc. 

Prin studierea concretă a itemilor, studenții vor însuşi particularităţile caracteristice modului de 

diferențiere, creștere, dezvoltare, întreținere, înmulțire, colectare, valorificare a materialului săditor 

apreciind desinestătător necesitatea studierii acestui material. Competenţele formate şi dezvoltate în 

cadrul disciplinei vor putea fi utilizate pentru aplicarea lor in practica de specialitate. 
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III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 
 

1. Explicarea esenţei principalelor noţiuni de profil; 
2. Identificarea caracteristicilor biologice ale seminţelor principalelor specii de valoare economică ridicată 
utilizate în crearea culturilor silvice în Rep.Moldova; 
3. Analiza metodologiilor moderne aplicate la producerea şi colectarea materialului săditor; 
4. Stabilirea principalelor modalități optime de amplasare a culturilor forestiere în amenajările silvice; 
5. Argumentarea selectării unui anumit asortiment de specii în dependență de factorii biotici și abiotici; 
6. Elaborarea proiectelor de înființare a culturilor forestiere. 
 

IV. Administrarea disciplinei 
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Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

IV 120 50 25 45 Examen  4 

 
 

V. Unităţile de învăţare 
 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Operaţiile necesare pentru obţinerea seminţelor forestiere 

• Metode de recoltare a conurilor, fructelor şi 
seminţelor forestiere 

• Metode de evaluare a recoltei de seminţe 

• Lucrări de prelucrare a conurilor, fructelor şi 
seminţelor forestiere 

• Metode de depozitare şi păstrare a seminţelor 
foretiere 

• Metode de pregătire a seminţelor forestiere pentru 
semănat 

• Mijloace manuale şi mecanizate folosite la 
recoltarea, prelucrarea şi pregătirea seminţelor 
forestiere pentru semănat 

• Evaluarea recoltei de seminţe 
• Recoltarea conurilor, fructelor şi seminţelor 
forestiere 
• Prelucrarea conurilor, fructelor şi seminţelor 
forestiere 
• Depozitarea şi păstrarea seminţelor foretiere 
• Pregătirea seminţelor forestiere pentru 
semănat 
• Recoltarea, prelucrarea şi pregătirea pentru 
semănat a seminţelor forestiere folosind 
mijloace mecanizate. 

2. Determinarea calității seminţelor forestiere 

•  Însuşirile fizice şi germinative ale seminţelor 
forestiere. 

• Metode de determinare a capacităţii germinative a 
seminţelor forestiere. 

• Realizarea probelor pentru determinarea 
calităţii seminţelor forestiere 

• Precizarea însuşirilor fizice şi germinative ale 
seminţelor forestiere 

• Stabilirea capacităţii germinative a 
seminţelor forestiere 

3. Lucrări de producere a puieţilor în pepiniere 

• Lucrări premergătoare pregătirii solului 

• Lucrări de pregătire a solului 

• Lucrări de ameliorare a solului în pepinieră 

• Sisteme de asolament 

• Lucrări de instalare a culturilor în pepiniere 

• Condiţii speciale de obţinere a puieţilor în pepiniere 

• Ameliorarea solului în pepinieră 
• Instalarea culturilor în pepiniere 
• Obţinerea puieţilor în pepiniere în 
condiţii speciale 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

 
VII.  Studiu individual ghidat de profesor 

 

• Mijloace manuale şi mecanizate folosite la lucrările 
de obţinere a puieţilor în pepinierele forestiere 

4. Lucrări de îngrijire a culturilor din pepiniere 

• Factori dăunători în pepinierele forestiere 

• Lucrări de întreţinere a culturilor din pepiniere 

• Mijloace manuale şi mecanizate folosite la 
lucrările de întreţinere a culturilor în pepinierele 
forestiere 

• Identificarea factorilor dăunători în 
pepinieră 

• Executarea lucrărilor de întreţinere a 
culturilor în pepiniere 

• Identificarea mijloacelor manuale şi 
mecanizate folosite la lucrările de 
întreţinere a culturilor în pepinierele 
forestiere 

5. Lucrări de scos, sortare şi depozitare a materialului destinat împăduririlor 

• Scosul puieţilor din pepinieră 

• Metode şi criterii de sortare a puieţilor 

• Metode de depozitare şi păstrare a puieţilor 

• Metode de ambalare şi transport a puieţilor 
 

• Aplicarea lucrărilor de scos a puieţilor din 
pepinieră 

• Aplicarea lucrărilor de sortare şi depozitare 
a materialului destinat împăduririlor 

• Aplicarea lucrărilor de ambalare şi 
transport a materialului destinat 
împăduririlor 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Operaţiile necesare pentru obţinerea seminţelor 
forestiere  

30 12 6 12 

2. Determinarea calității seminţelor forestiere  18 8 4 6 

3. Lucrări de producere a puieţilor în pepiniere 30 12 6 12 

4. Lucrări de îngrijire a culturilor din pepiniere 25 10 5 10 

5. Lucrări de scos, sortare şi depozitare a 
materialului destinat împăduririlor 

17 8 4 5 

 Total 120 50 25 45 

Material pentru studiul individual ghidat 
Produse de 

elaborat 

Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Operaţiile necesare pentru obţinerea seminţelor forestiere 

1.1. Fenofazele creşterii vegetative  Prezentare 
power point 

Derularea prezentării Săptămâna 2 

 

 
1.2. Fenofazele de reproducere și periodicitatea 

fructificaţiei al arborilor și arbuștilor. 
Referat Prezentarea 

referatului 

1.3. Evaluarea fructificației la speciile de stejar. Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 3 

1.4. Recoltarea fructelor şi seminţelor forestiere. Prezentare 
power point 

Derularea prezentării 
Săptămâna 4 
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VIII. Lucrările practice recomandate 
 

1. Alegerea arboretelor surse de semințe 
2. Prognozarea fructificicației 

3. Tipurile de fructe și semințe 
4. Indicii calitativi a semințelor 
5. Pregătirea semințelor pentru semănat 
6. Folosirea rațională a terenului. Asolamentul 

7. Aplicarea îngrățămintelor în pepinierile silvice 

8. Lucrările de pregătirea solului în pepinieră 

9. Avantajele și dezavantajele producerii puieților din semințe 

10. Avantajele producerii puieților pe cale vegetativă 

11. Lucrările tehnice de îngrijire a culturilor din pepinieră 

12. Controlul pepinierilor privind prezența insectelor și dăunătorilor 

13. Scosul, sortarea și conservarea puieților 

1.5. Prelucrareaconurilor, fructelorşiseminţelor. Fișa de 
evaluare 

Completarea fișei de 
evaluare Referat 

1.6. Manipularea, transportul semințelor Referat Prezentarea 
referatului 

2. Determinarea calității seminţelor forestiere 

2.1. Însușirile biologice ale seminţelor și indicii 
calitativi ai seminţelor. 

Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 5 
2.2. Formarea loturilor de analiză şi luarea probelor. Referat Prezentarea 

referatului 

2.3. Condiţii generale necesare pentru menţinerea 
capacităţii germinative a seminţelor. 

Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 6 

2.4. Menţinerea facultăţii germinative. Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 7 

2.5. Particularităţile conservării seminţelor. Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 8 

2.6. Tratareaseminţelorpentrustimulareagerminaţiei.  Referat Prezentarea 
referatului 

3. Lucrări de producere a puieţilor în pepiniere 

3.1. Combaterea dăunătorilor biotici.  Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 9 

3.2. Alegerea terenului pentru pepinieră. Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 

10 
3.3. Organizarea terenului din pepinieră. Prezentare 

power point 
Derularea prezentării 

3.4. Înmulţirea generativă. Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 

11 
3.5. Înmulţirea vegetativă. Prezentare 

power point 
Derularea prezentării 

4. Lucrări de îngrijire a culturilor din pepiniere 

4.1. Îngrijirea culturilor înainte de răsărire. Referat Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 

12 

 4.2. Îngrijirea culturilor după răsărire. Referat Prezentarea 
referatului 

5. Lucrări de scos, sortare şi depozitare a materialului destinat împăduririlor 

5.1. Împachetarea, depozitarea. Prezentare 
power point 

Derularea prezentării Săptămâna 

13 

 5.2. Ambalarea şi transportul puieţilor. Referat Prezentarea 
referatului 

5.3. Inventarierea materialului de reproducere din 
pepiniere 

Referat Prezentarea 
referatului 
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IX. Sugestii metodologice 
 

Componentele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea-învăţarea Curriculumului disciplinar, 

pentru învățămîntul profesional tehnic, Seminologie și pepiniere silvice sunt: 

1. Formarea de competenţe profesionale ale elevilor din învăţămîntul profesional tehnic. 

2. Utilizarea metodelor active de instruire, centrate pe elev. 

Prezentul Curriculumul serveşte ca bază pentru proiectarea şi organizarea procesului instructiv, în 

cadrul învățămîntului profesional tehnic la disciplinele conexe domeniului dat. 

În procesul de predare – învăţare elevul va fi pus permanent în situaţii de problemă, de descoperire a 

noutăţilor pentru sine; va fi stimulată munca independentă. Accentul va fi pus pe dezvoltarea capacităţilor 

mintale şi a aptitudinilor esenţiale, necesitând astfel o antrenare sistematică şi utilizarea unor metode 

active de învăţare. 

Pentru a obţine rezultate bune la formarea gândirii logico – raţionale, profesorul va îmbina şi va folosi 

adecvat şi creator metodele didactice, va pune accentul pe învăţământul formativ – dezvoltativ, individual 

şi cel de grup. 

Pe parcursul procesului de predare – învăţare – evaluare vor fi utilizate cele mai eficiente metode, 

procedee şi mijloace de învăţare în dependenţă de capacităţile individuale ale elevilor. 

Pentru însuşirea mai profundă a materialului se utilizează următoarele tehnologii de predare: 

- instruirea problematizată; 

- instruirea euristică; 

- instruirea demonstrativă; - simularea. 

Pentru formarea gândirii logico – creative: 

- asimilarea cunoştinţelor de către elevi în baza actelor normative și a instrucțiunilor; 

 - întocmirea referatelor. 

Caracterul aplicativ impune folosirea sistemelor informaționale în domeniu: 

- simularea diferitor studii de caz;  

În cursul predării disciplinei, motodele de predare – învăţare utilizate în timpul orelor sunt: 

Activitate frontală, Activitate în grup, Observarea dirijată, Explicaţie, Revizuirea circulară, Graficul T, Știu-

Vreau să știu-Am învăţat, Eu cercetez, Ciorchinele, Găsesc pe cineva care ș.a. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 

Evaluarea este actul didactic complex, integrat întregului proces de învăţămînt, care asigură 

evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobîndite şi valoarea (nivelul, performanţele şi eficienţa) acestora la 

un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare.  

Dintre multiplele aspecte ale evaluării, evaluarea şcolară reprezintă un ansamblu de activităţi în 

funcţie de anumite intenţii, care transpun datele imediate, raportîndu-le la o serie de funcţii şi scopuri 

bine determinate. Scopul evaluării nu este de a obţine anumite date, ci de a perfecţiona procesul 

educativ. Nu este vorba numai de a stabili o judecată asupra randamentului şcolar, ci de a institui acţiuni 

precise pentru a adapta necontenit strategiile educative la particularităţile situaţiei didactice, la cele ale 

elevilor, la condiţiile economice şi instituţionale existente etc. Plecînd de la evaluare, ar trebui să se 

determine de fiecare dată în ce măsură putem transforma situaţia educaţională într-o realitate 

convenabilă, adecvată obiectivelor propuse.  
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Evaluarea reprezintă un proces de obţinere a informaţiilor despre elev, profesor, program sau 

sistem educaţional în ansamblu, cu ajutorul unor instrumente de evaluare, în scopul elaborării unor 

judecăţi de valoare care sunt raportate la criteriile propuse asupra acestor informaţii în vederea elaborării 

unor aprecieri pe baza cărora se vor lua o serie de decizii (privind conţinutul, metodele, strategiile, 

demersul sau produsul etc.). 

Pe scurt, prin procesul de evaluare ne pronunţăm asupra stării unui fapt sau proces la un anumit 

moment, din perspectiva informaţiilor pe care le selectăm cu ajutorul unui instrument, ce ne permite să 

măsurăm în raport cu o anumită normă. 

În cadrul predării disciplinei “Seminologie și pepiniere silvice ” formele de evaluare a 

cunoştinţelor sunt:  

1. Monitorizarea curentă – vizează comportamentul elevilor în timpul lecţiei, modalitatea prin care ei 

participă la îndeplinirea sarcinilor de învăţare. Pe baza celor constatate, profesorul îşi formează o 

imagine asupra fiecărui elev, remarcînd reuşitele sau dificultăţile cu care se confruntă;  

2. Chestionarea orală – este interogarea elevilor frontal sau combinat, pe diferite subiecte aferente 

temei propuse pentru acasa, unde se urmăreşte determinarea volumului şi a calităţii cunoştinţelor 

însuşite. Aici se realizează o comunicare directă între profesor şi elevi, fapt ce favorizează dezvoltarea 

capacităţii de exprimare a elevilor;  

3. Probe scrise – permit verificarea obiectivă şi simultană a tuturor elevilor din grupă, avînd posibilitatea 

să-şi etaleze în mod independent cunoştinţele şi capacităţile, fără intervenţia directă a profesorului. 

Ele pot fi:  

• lucrări curente – conţinutul lor constă din cîteva întrebări esenţiale, urmărindu-se astfel 

verificarea cunoştinţelor acumulate predate la lecţia anterioară, timp de 15 – 30 minute. 

Aceste lucrări nu se anunţă din timp, elevii fiind obişnuiţi în acest fel să înveţe şi să se 

pregătească sistematic de ore;  

• lucrări de recapitulare – se efectuiază la încheerea unui capitol şi conţine întrebări referitoare 

la conţinutul capitolului studiat, timp de 50 – 60 minute. Se fac pentru verificarea şi 

aprecierea gradului de realizare a obiectivelor propuse în capitolul respectiv şi sunt anunţate 

prealabil;  

• lucrări practice - sunt prevăzute pentru formarea deprinderii practice individuale. Ele au drept 

scop de a întări materialul teoretic expus în prelegeri şi sunt prevăzute după finalizarea temei 

respective. Rezultatele se apreciază cu „notă”.  

Nota finală la disciplina Seminologie și pepiniere silvice  se constitue media aritmetică de la nota 

semestrială şi nota de la examen, conform formulei de mai jos. Nota finală = 60 % x Nota semestreală + 40 

% x Nota examen. Nota semestrială se calculează ca media aritmetică a notelor obţinute în cadrul orelor 

teoretice, practice atît de la contact direct cît şi la studiul individual. 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

În procesul de predare a disciplinei Seminologie și pepiniere silvice orele teoretice şi orele 

practice vor fi desfăşurate în sala de curs.  

Se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime: 

• Documentaţie de specialitate: Manuale, pliante, reviste de specialitate, broşuri, cataloage, 

normative, material informative cu suport electronic, proiecte, filme etc. 

• Materiale conductoare:  Videoproiector, laptop. 

• Colecţii de material naturalizat: seminţe, puieţi; 

• Suprafaţă de cultură didactică; 



9/9 
 

• Colecţii de fotografii, imagini video, prezentări Power – Point; 

• Unelte şi echipamente de lucru specifice pepinierelor silvice. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. crt. Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1.  
 

Ministerul Agriculturii și Silviculturii Direcția generală a gospodăriei silvice 
,,Tehnica culturilor silvice II Pepiniere”, manual, Editura Agro-Silvică de Stat, 
RA-Bucureşti, 1955. 

Bibliotecă 

2.  Pepiniere silvice (ghid practic) Agenția moldsilva Chișinău 2011G. Iachim Bibliotecă 

3.  ******* : Norme tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de 
regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate , Bucureşti, 
2000. 

Bibliotecă 

4.  Damian I. Împăduriri. Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică, 1978, 427p. Bibliotecă 

5.  Cuza P. Recomandări privind crearea bazei seminciere în fondul forestier de 
stat din Republica Moldova – Chişinău, 2002 – 40 p. 

Bibliotecă 

6.  http://www.scoaladepuieti.ro/wp-content/uploads/2014/12/Modul-1-
Seminte-si-pepiniere.pdf 

Internet 

7.  http://www.silvic.usv.ro/cursuri/impaduriri.pdf Internet 

8.  http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=269&t=/Activitati/S
eminologie-i-pepinierit 

Internet 

 

 


