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I. Preliminarii 

Modulul ”Tehnica culturilor silvice” face parte din componenta unităţior de curs 

fundamentale şi se oferă în regim obligatoriu, include 120 de ore, dintre care 88 ore constituie 

contact direct și 32 de ore –studiul individual. Se studiază în anul IV, semestrul VII de studii . 

Evaluarea finală - examen. 

Scopul studierii acestui modul constă în formarea și dezvoltarea competenţelor în 

cunoaşterea și aplicarea unui ansamblu de probleme legate de instalarea vegetației forestiere 

pe cale artificială. Pentru a crea culturi forestiere de o productivitate ridicată și de orezistență 

sporită la adversități este necesar să se facă o alegere și o asociere judicioasă a speciilor în 

corespundere cu potențialul productiv al stațiunii forestiere. 

Condiţii prealabile: Studierea cursurilor: G.01.O.001 Fiziologie vegetală, F.02.O.0010 

Topografie forestieră și desen topografic, F.03.O.0011 Botanica forestieră, F.04.O.0012 

Pedologia, F.04.O.0013 Seminologia și pepinierele silvice, F.05.O.0014 Dendrologia. 

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Analizarea rolului disciplinei se reliefează prin prisma domeniului de utilizare - 

cunoştinţele referitoare la Tehnica culturilor silvice sunt foarte utile în cunoaşterea creării 

culturilor silvice. O importanţă semnificativă teoretică şi practică pentru înţelegerea în ultimă 

instanţă a alcătuirii şi funcţionării pădurilor, cele mai complexe ecosisteme terestre în sens 

larg, tehnica culturilor silvice include o mulțime de preocupări privind instalarea și îngrijirea 

vegetației forestiere. Reușita culturilor este influiențată de lucrările solului, de condițiile 

staționale și de biologia speciei instalate. 

Tehnica culturilor silvice este stiința care pune la îndemâna celor ce activează în acest 

domeniu cunoștințele și metodele necesare instalării vegetației forestiere (creării culturilor 

silvice și a perdelelor foretiere de protecție) 

Curriculumul propus are scopul să explice un şir de noţiuni, proprietăți şi concepte 

specifice domeniului silvic, pe care ulterior studenţii vor fi apţi să le aplice în practică. 

Prin studierea concretă a itemilor, elevii vor însuşi particularităţile caracteristice ale 

împăduririlor, apreciind desinestătător necesitatea studierii acestui material. Competenţele 

formate şi dezvoltate în cadrul disciplinei vor putea fi utilizate pentru realizarea lucrărilor de 

laborator, precum şi aplicarea lor în prectica de specialitate. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 
 

1. Capacitatea de a fundamenta din punct de vedere tehnic instalarea vegetatie 

forestiere 

2. Capacitatea de a prezenta şi explica particularităţile controlului anual al regenerărilor 

precumşi capacitatea de a aplica prevederele normelor tehnice în vigoare referitoare 

la controlulregenerărilor 

3. Capacitatea de a explica, argumenta şi interpreta lucrările de impădurire 
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4. Capacitatea de a utiliza şi aplica metodele şi tehnicile specifice culturii speciilor 

lemnoase 

5. Elaborarea unui proiect tehnic de împădurire cu elemente de reconstrucţie ecologică 

aarboretelor 

 

IV. Administrarea disciplinei 
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Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

VII 120 48 40 32 Examen  4 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Funcțiile și principiile de proiectare, compoziția speciilor  

1.1. Explicați categoriile lucrărilor de împădurire. 
1.2. Alegeți şi asociați specii pentru culturile forestiere. 
1.3. Alcătuiți formule și scheme de împădurire 

1.1. Categoriile lucărilor de împădurire  
1.2. Criterii folosite la alegerea speciilor 
Principii privind asocierea speciilor 
1.3. Formule și scheme de împădurire 

2. Pregătirea și organizarea terenului pentru instituirea culturilor silvice 

2.1. Aprecierea necesității de pregătire a terenului pentru 
culturi forestiere 
 

2.1. Lucrarea solului pe toată suprafața 

2.2. Lucrarea parțială a solului 

3. Elemente de bază și metode de lucru în tipologia tehnicii culturilor silvice 

3.1. Descrierea metodelor de instalare a culturilor forestiere 
prin semănături 
3.2. Descrierea metodelor de instalare a culturilor forestiere 
prin plantări 

3.1.Regenerarea artificială prin 
semănături 
3.2. .Regenerarea artificială prin plantări 
 

4. Metodologia proiectării lucrărilor de îngrijire a culturilor silvice 

4.1. Descrierea operațiilor de îngrijire a culturior 
4.2. Descrierea lucrărilor de întreținere și combaterea 

chimică a vegetației silvice 
4.3. Masuri de seuritatea 

4.1.Urmărirea și controlul culturilor 
Receparea puieților, Reglarea desimii  
Tăierile de formare și stimulare 
4.2. Combaterea chimică a vegetației 
Fertilizarea solurilor 
Irigarea culturilor 

5. Ameliorarea terenurilor degradate 

5.1. Constituirea perimetrelor de ameliorare 
Ameliorarea terenurilor erodate de apă 

5.1.Combaterea eroziunii de suprafață 
5.2.Combaterea eroziunii în adîncime 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Funcțiile și principiile de proiectare, 

compoziția speciilor 
32 12 10 10 

2. Pregătirea și organizarea terenului pentru 

instituirea culturilor silvice  
18 6 6 6 

3. Elemente de bază și metode de lucru în 

tipologia tehnicii culturilor silvice  
28 10 10 8 

4. Metodologia proiectării lucrărilor de 
îngrijire a culturilor silvice  

26 12 10 4 

5. Ameliorarea terenurilor degradate 16 8 4 4 

 Total 120 48 40 32 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de 
elaborat 

Modaități de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

Funcțiile și principiile de proiectare, compoziția speciilor  

• Descrierea generală a unităţii de 
producţie. Localizarea geografică. Studiul 
condiţiilor staţionale şi al vegetaţiei  

Prezentare în 
power point 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 2 

• Fundamentarea soluţiilor de împăduriri. 
Identificarea şi caracterizarea unităţilor de 
cultură forestieră. Necesitatea şi 
oportunitatea intervenţiei cu lucrări de 
împădurire. 

Studiu de caz Prezentarea 
studiului de 
caz 

Săptămâna 3 

 

• Stabilirea intervenţiilor pe categorii de 
lucrări de împădurit 

Referat Prezentarea 
referatului 

• Alegerea speciilor şi justificarea lor 
silvoeconomică. Stabilirea compoziţiilor 
de regenerare şi împădurire. 

Referat Prezentarea 
referatului Săptămâna 4 

 • Stabilirea şi descrierea metodelor şi 
procedeelor de împădurire, cu justificarea 
soluţiilor adoptate. 

Referat Prezentarea 
referatului 

• Scheme de împădurire. Dispozitive de 
instalare. Desimea culturilor. 

Referat Prezentarea 
referatului 

Pregătirea și organizarea terenului pentru instituirea culturilor silvice  

• Planificarea lucrărilor de prelucrare a 
solului cu scopul împăduririi 

Prezentare în 
power point 

Derularea 
prezentării Săptămâna 5 

Elemente de bază și metode de lucru în tipologia tehnicii culturilor silvice  

• Alegerea metodelor de instalare 
artificială a culturilor 

Referat Prezentarea 
referatului Săptămâna 6 

Metodologia proiectării lucrărilor de îngrijire a culturilor silvice  
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• Urmărirea şi controlul lucrărilor de 
împădurire. Întreținerea și controlul 
culturilor forestiereProiectul și caietele de 
sarcini 

Prezentare în 
power point 

Derularea 
prezentării Săptămâna 8 

Ameliorarea terenurilor degradate 

Influiența ameliorativă a plantațiilor 
forestiere de protecție 

Referat 
Prezentare în 
power point 

Derularea 
prezentării Săptămâna 9 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 
 

1. Caracterizarea și aplicarea categoriilor de lucrări  
2. Proiectarea unei parcele aplicînd formule și scheme  
3. Efectuarea lucrărilor necesare pentru pregătirea terenului 
4. Avantajele și dezavantajele metodelor de semănt 
5. Avantajele și dezavantajele metodelor de plantat 

Tematica proiectului de curs : Proiectarea lucrărilor de împădurire în cadrul unui Ocol silvic. 

Conținutul recomandabil :Planul lucrărilor de regenerare, Borderoul, Harta UP 

 

IX. Sugestii metodologice 
 

Componentele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea-învăţarea Curriculumului 

disciplinar, pentru învățămîntul profesional tehnic, Tehnica culturilor silvicesunt: 

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; 
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- 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. 

 

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.  

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 “Tehnica culturilor silvice” formele de evaluare a 

cunoştinţelor sunt:  
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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 Tehnica culturilor silvicese 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 Tehnica culturilor silviceorele 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. 

 Materiale semiconductoare:  Calculatoare de tip tabletă, telefoane inteligente. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ procurată resursa 

1. Damian, I., 1978, Impăduriri. Ed. Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti 

Bibliotecă 

2. Ciortuz I., Ameliorații silvice București, 1978 Bibliotecă 

3. Florescu, Gh., Abrudan I.V., 1998, Împăduriri. Principii şi 
soluţii de proiectare. LitografiaUniversităţii din Braşov 

Bibliotecă 

4. Florescu, Gh., 1992, Împăduriri. Principii şi soluţii de 
proiectare. Litografia Universităţii din Braşov. 

Bibliotecă 

5. Nicolescu N.V. silvicultura. Îndrumar de lucrări practice Bibliotecă 

6. IoanMilescu – Cartea-silvicultorului Bibliotecă 

7. Silvicultura. Tehnica culturilor silvice A Marian 1990 Bibliotecă 

8. Pădurea rădăcina- sufletului L. Hlib 1998 Bibliotecă 

9. Tehnica culturilor silvice. Împăduriri S.Radu 1978 Bibliotecă 

10. https://ru.scribd.com/document/39531159/Curs-
Impaduriri 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


