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I. Preliminarii 

 

Modulul ”Silvicultura” face parte din componenta unităţior de curs de specialitate în 

formarea profesională şi se oferă în regim obligatoriu . 

Unitatea de curs constituie un suport ştiinţific elocvent şi presupune determinarea şi 

cunoaşterea întreg ansamblului de preocupări privind cunoaşterea pădurii, crearea şi îngrijirea 

acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale, precum şi organizarea şi 

conducerea întregului proces de gospodărire, de unde şi derivă cele două mari părţi 

constitutive ale acesteia. 

Silvobiologia, este parte a silviculturii, care se ocupă cu studiul ecosistemului de 

pădure sub raport morfologic, fiziologic, evolutiv şi sistematic. În acest context, avem în vedere 

studiul elementelor constitutive şi modul lor de organizare, ecologia, legile şi procesele ce au 

loc în viaţa pădurii şi distribuţia vegetaţiei forestiere. 

Silvotehnica sau silvicultura aplicată studiază metodele biotehnice folosite în 

întemeierea, conducerea-îngrijirea arboretelor şi exploatarea-regenerarea pădurii în 

conformitate cu natura acesteia şi sarcinile gospodăriei, elaborând fundamentele teoretice ale 

acestor metode şi tehnicile specifice de aplicare. 

Include150 de ore, dintre care 99 de ore constituie contact direct și 51 de ore –studiul 

individual. Se studiază în anul IV, semestrul VII de studii . Evaluarea finală - examen. 

Condiţii prealabile: Studierea cursurilor: F.03.O.011 Botanica forestieră, G.01.O.001 

Fiziologie vegetală, F.05.O.014 Dendrologie. 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

 

Silvicultura este una dintre cele mai importante discipline din cadrulSpecializării de 

Silvicultură. Cursul este structurat în două părţi, Silvobiologia şi, respectiv, Silvotehnica.  

În prima parte, studenţilor le este prezentat studiul ecosistemului pădure sub raport 

morfologic, fiziologic, evolutiv şi sistematic. Un aspect aparte îl reprezintă studiul arboretului, 

elementul definitoriu în cadrul pădurii cultivate.  

Iar în a doua sunt studiate metodele biotehnice utilizate la întemeierea, îngrijirea şi 

conducerea arboretelor, respectiv exploatarea şi regenerarea pădurii. Spre finalul cursului sunt 

abordate aspecte privind reconstrucţia ecologică, măsuri de gestionare durabilă a fondului 

forestier naţional.  

La lucrările practice se aprofundează noţiunile dobândite la curs, acestea desfăşurându-se 

atât în pădurile din împrejurimile Chișinăului, în suprafeţe experimentale de durată, cât şi 

păduri proprietatea statului.  
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Cunoştinţele dobândite de studenţi în cadrul disciplinei de Silvicultură le conferă şi 

capacitatea înţelegerii şi punerii în valoare a produselor lemnoase şi a influenţelor bioecologice 

ale pădurii, conform intereselor social-economice; de asemenea, studenţii se familiarizează cu 

termenii şi definiţiile indispensabileparcurgerii altor discipline din planul de învăţământ. 

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

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 

arborilor precum și a arboretelor, apreciind desinestătător necesitatea studierii acestui 

material. Competenţele formate şi dezvoltate în cadrul disciplinei vor putea fi utilizate pentru 

realizarea lucrărilor practice, precum şi aplicarea lor în practica de specialitate. 

 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

 

1. Însuşirea cunoştinţelor despre alcătuirea şi funcţionarea ecosistemului forestier; 

2. Identificareametodelor de regenerare a pădurii; 

3. Descrierea arboretului şi înţelegerea aprofundată a funcţionării pădurii; 

4. Însuşireacunoştinţelor privind tehnicile şi tehnologiile aplicate în pădurea cultivată; 

5. Stabilirea măsurilor silvotehnice adecvate şi organizarea lucrărilor de îngrijire şi 

conducereîntr-o unitate silvică administrativă (UP, OS). 

 

 

IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 
evaluare 

Numărul de 
credite 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual 
Prelegeri 

Practică/ 
Seminar 

VII 150 60 39 51 Examen  5 
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V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Bazele silvobiologiei și a silvotehnicii 

UC1. 1. Însuşirea 
cunoştinţelor despre 
alcătuirea şi 
funcţionarea 
ecosistemului 
forestier;  

1.1. Arborele – element de 
bază al pădurii 

1.2. Organizarea structurală 
a ecosistemului 
forestier 

1.3. Diagnoza structural – 
funcţională a 
arboretelor 

1.4. Diagnoza calitativă a 
arboretelor 

1.5. Interelaţiile între 
factorii ecologici şi 
pădure 

A.1.1.Estimarea poziţională şi calitativă a 
arborilor 
A.1.2. Schițarea ecosistemului forestier 
A.1.3. Schematizarea biotopului sau mediului 
forestier 
A.1.4. Distingerea modului de acțiune a legilor 
ecologiei forestiere 
A.1.5. Stratificarea spaţială a fitocenozei 
forestiere 
A.1.6. Estimarea rolului diagnozei structural – 
funcţionale a arboretelor 
A.1.7. Analizarea caracteristicilor structurale în 
plan orizontal și vertical 
A.1.8. Evaluarea impactului factorilor ecologici 
în relaţia cu pădurea 

2. Regenerarea pădurii 

UC2.Identificarea 
metodelor de 
regenerare a pădurii; 

2.1. Regenerarea pădurii 
2.2. Regenerarea pădurii 

naturale 
2.3. Regenerarea pădurii 

cultivate 
2.4. Determinarea reuşitei 

regenerărilor naturale 

A.2.1. Alegerea modurilor de regenerare a 
pădurii cultivate 
A.2.2. Estimarea rolului factorilor interni și 
externi care contribuie la favorizarea 
regenerării 
A.2.3. Realizarea regenerării în pădurea 
cultivată 
A.2.4. Executarea controlului anual al 
regenerărilor 

3. Procesele ecosistemice caracteristice arboretelor 

UC3. Descrierea 
arboretului şi 
înţelegerea 
aprofundată a 
funcţionării pădurii; 

3.1. Constituirea stării de 
masiv.  

3.2. Dezvoltarea arboretelor 
3.3. Succesiunea vegetaţiei 

forestiere 
3.4. Măsuri silvotehnice de 

dirijare a succesiunilor 
 
 

A.3.1. Monitorizarea elementelor care 
contribuie la constituirea stării de masiv 
A.3.2. Identificarea etapelor de dezvoltare a 
arborilorși arboretelor 
A.3.3. Determinarea modului de distribuire a 
fazelor de dezvoltare în arboretele echiene 
respectiv în cele pluriene 
A.3.4.Stabilireacauzelor,etapelor și sensul 
succesiunilor 
A.3.5. Aplicarea măsurilor silvotehnice de 
dirijare a succesiunilor 
A.3.5. Specificarea modului de producere a 
succesiunilor în pădurile din Republica Moldova 

4. Tehnici şi tehnologii aplicate în pădurea cultivată 

UC4. Însuşirea 
cunoştinţelor privind 
tehnicile şi tehnologiile 
aplicate în pădurea 
cultivată; 

4.1. Lucrări de ingrijire a 
regenerărilor 

4.2. Lucrări de îngrijire şi 
conducere a pădurii 

4.3. Regime și tratamente 
4.4. Tratamente cu 

regenerare pe teren 
decoperit 

4.5. Tratamente cu tăieri 

A.4.1.Aplicarea îngrijirilor regenerărilor 
A.4.2. Alegerea lucrărilor de asigurare şi îngrijire 
a regenerării naturale 
A.4.3. Implementarea premisele biologice, 
tehnice și economice ale lucrărilor de îngrijire și 
conducere a arboretelor 
A.4.4. Diferențierea lucrărilor de îngrijire și 
conducere 
A.4.5.Clasificarea regimelor și tratamentelor 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

repetate și regenerare 
sub masiv 

4.6. Tratamente cu tăieri 
continui 

4.7. Tratamente aplicate în 
regimul crângului 

A.4.6. Aplicarea tratamentelor cu regenerare pe 
teren decoperit 
A.4.7. Aplicareatratamentelor cu tăieri repetate 
și regenerare sub masiv 
A.4.8. Alegereatratamentelor cu tăieri continui 
A.4.9. Executareatratamentelor aplicate în 
regimul crângului 

5. Măsuri silvotehnice şi lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor 

UC5. Stabilirea 
măsurilor silvotehnice 
adecvate şi 
organizarea lucrărilor 
de îngrijire şi 
conducere într-o 
unitate silvică 
administrativă (UP, 
OS). 

5.1. Proiectarea și 
organizarea lucrărilor 
de ingrijire și conducere 

5.2. Stabilirea intensivităţii și 
alegerea tratamentelor 

5.3. Lucrări de conservare și 
reconstrucţie a unor 
ecosisteme forestiere 

A.5.1. Calcularea intensităților operaţiunilor 
culturale 
A.5.2.Programarea periodicității operaţiunilor 
culturale 
A.5.3. Planificarea  lucrărilor de executat pe 
deceniu 
A.5.4. Stabilirea urgenţelor de intervenţii 
A.5.5.Amplasarea de suprafeţe demonstrative 
A.5.6.Deschiderea căilor tehnologice de acces 
A.5.7.Punerea în valoare a produselor 
secundare 
A.5.8.Aplicarea lucrărilor de conservare 
A.5.9.Executarea lucrărilor de conversiune 
A.5.10.Utilizarea lucrărilor de transformare spre 
grădinărit 
 

 

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.  Bazele silvobiologiei și a silvotehnicii 30 16 - 14 

2.  Regenerarea pădurii 20 8 6 6 

3.  Procesele ecosistemice caracteristice 
arboretelor 

30 14 4 12 

4.  Tehnici şi tehnologii aplicate în pădurea 
cultivată 

40 14 14 12 

5.  Măsuri silvotehnice şi lucrări de îngrijire şi 
conducere a arboretelor 

30 8 15 7 

 Total 150 60 39 51 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

1. Bazele silvobiologiei și a silvotehnicii 

1.1. Principiile gospodăririi 
pădurilor 

1.2. Date sintetice privind evoluţia 
silviculturii ca ştiinţă 

1.3. Metoda de cercetare în 
silvicultură 

1.4. Date sumare privind resursele 
forestiere 

1.5. Importanţa și funcțiile pădurii 

1.1. Referat 
 

1.2. Eseu structurat 
 

1.3. Prezentare în 
powerpoint 

1.4. Prezentare în 
powerpoint 

1.5. Studiu de caz 

Prezentarea referatului 
Prezentarea eseului 
 
Derularea prezentării 
 
Derularea prezentării 
 
Prezentarea studiului de 
caz 

Săptămâna 1 
 
 

Săptămâna 1 
 

Săptămâna 2 
 

Săptămâna 2 

2. Regenerarea pădurii 

2.1. Periodicitatea fructificaţiei 
2.2. Intensitatea fructificaţiei 

 
2.3. Regenerarea pădurii virgine 

2.1. Tabel 
2.2. Prezentare în 

powerpoint 
2.3. Studiu de caz 

Tabel completat 
Derularea prezentării 
 
Prezentarea studiului de 
caz 

Săptămâna 3 
Săptămâna 3 
 
Săptămâna 4 

3. Procesele ecosistemice caracteristice arboretelor 

3.1. Fazele succesiunii 
3.2. Dezvoltarea pădurii 

 
3.3. Producereasuccesiunilor în 

pădurile din Republica 
Moldova 

3.4. Tipuri de pădure 
3.5. Tipuri de ecosisteme forestiere 

3.1. Referat 
3.2. Prezentare în 

powerpoint 
3.3. Referat 

 
 

3.4. Tabel 
3.5. Rezumat scris 

Prezentarea referatului 
Derularea prezentării 
 
Prezentarea referatului 
 
 
Tabel completat 
Prezentarearezumatului 

Săptămâna 4 
Săptămâna 5 
 
Săptămâna 5 
 
 
Săptămâna 6 
Săptămâna 6 

4. Tehnici şi tehnologii aplicate în pădurea cultivată 

4.1. Definirea şi apariţia sistemelor 
silvotehnice 

4.2. Componentele sistemului 
silvotehnic 

4.3. Elementele de interferenţă 
dintre silvotehnică şi alte 
ştiinţe 

4.4. Diferenţierea sistemelor 
silviculturale 

4.5. Descrierea regimelor și 
tratamentelor 

4.1. Prezentare în 
powerpoint 

4.2. Grafic  
 

4.3. Referat 
 
 

4.4. Prezentareorală 
 

4.5. Prezentare în 

powerpoint 

Derularea prezentării 
 
Prezentarea graficului 
 
Prezentarea referatului 
 
 
Evaluareaprezentării 
 
Derularea prezentării 

Săptămâna 7 
 
Săptămâna 7 
 
Săptămâna 8 
 
 
Săptămâna 8 
 
Săptămâna 9 
 

5. Măsuri silvotehnice şi lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor 

5.1. Consideraţii privind aplicarea 
tratamentelor în fondul nostru 
forestier 

5.1. Proiect în grup Prezentareaproiectului. Săptămâna 11 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Lucrările practice vor fi efectuate sub formă de vizite de studiuîn teren – 

Întreprinderea Silvică Chișinău și proiect de curs: 

1. Executarea semănaturilor directe la adăpostul arboretului matur și a 

plantărilor pe teren descoperit. 

2. Provocarea drajonării în scopul regenerării vegetative a arboretului. 

3. Dirijareasuccesiunilor. Extragereaprin tăieri pregătitoare a speciilor 

nedorite. 

4. Executarea operaţiunilor culturale. Degajările. Curăţirile. Răriturile. 

5. Executarea lucrărilor de îngrijire speciale. 

6. Aplicarea tratamentelor cu tăieri succesiveprogresive. 

7. Aplicarea tratamentelor crângului simplu. 

 

Tematica proiectului de curs:Proiectarea lucrărilor de îngrijire și 

conducere într-o unitate silvică administrativă (UP, OS). 

1. Prezentarea obiectivelor generale ale proiectului de lucrări silvotehnice. Calcule 

generale pentru completarea capitoleleor preliminare ale proiectului. 

2. Întocmirea „Planului decenal de aplicare a lucrărilor de îngrijire”. 

3. Calculul volumului de recoltat prin rărituri de deceniu; calculul posibilităţii 

decenalede produse secundare. 

4. Calculul Actului de punere în valoare pentru o lucrare de răritură (de parcurs în 

primul an al deceniului), pornind de la date iniţiale culese din teren. 

5. Întocmirea Actului de punere în valoare pentru lucrarea de răritură. 

 

 

IX. Sugestii metodologice 

Demersului educaţional va fi centrat pe elev, în care elevul, viitorul expert, nu mai este 

perceput ca un subiect pasiv în procesul de educare şi instruire, ci este considerat partener al 

cadrului didactic în construirea cunoaşterii, este parte activă în realizarea activităţilor 

instructiv-educative și reprezintă un şir de demersuri, ce conduc la formarea şi dezvoltarea 

competenţelor profesionale și personalității libere, armonioase.  

Orele de contact direct prevăd activitatea profesorului într-un mod creativ, utilizând 

diferite strategii didactice şi mijloace de învăţământ moderne, interactive, diferite tipuri de 

lecţii (de predare a noului material, de comunicare, de control tematic,etc.) avînd ca scop niște 

rezultate scontate, ce reflectă ceea ce se aşteaptă de la elev să cunoască, să înţeleagă şi să fie 

capabil să execute la finalizarea programului de pregătire profesională. 

Strategiile didactice aplicate în procesul instructiv-educativ vor fi indicate explicit în 

proiectele didactice elaborate de fiecare profesor în funcţie de nivelul de pregătire şi progresul 

demonstrat atât de grupa de elevi în ansamblu, cât şi de fiecare elev în parte, orientate la 

eficienţă maximă în procesul de învăţare, vor stimula gândirea logică, cauzală, analitică, cât şi 

imaginaţia spațială şi creativitatea elevilor. Se recomandă utilizarea sarcinilor individualizate, 

situațiilor de integrare simulate /autentice, implicarea elevilor în proiectarea reală. 
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Strategii didactice care au ca obiectiv formarea bazei de cunoştinţe teoretice şi capacității 

de analiză: conversaţia euristică, brainstorming-ul cu idei /schiţe, prelegeri problematizate, 

cercetări experimentale, algoritmizare, prezentare logică şi deductivă, explicaţia, studiul de 

caz, rezolvarea situații probleme, demonstraţia, vizite de studiu, etc. 

Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări nu numai dezvoltarea 

abilităţilor individuale, dar şi a celor de lucru în echipă. În activităţile individuale, accentul se va 

pune pe studiere, analiza și sistematizarea materialului teoretic și practic în scopul îndeplinirii 

sarcinilor de lucru individual. Acestea vor fi prezentate în formă de portofolii, proiecte, sarcini 

specifice etc. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, organic 

integrată în procesul de învăţământ, având rolul de diagnosticare, reglare, optimizare, 

eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea elevilor este centrată la evaluarea competenţelor formate la diferite etape 

de studiu şi include: 

Evaluarea inițială obligatorie a elevilor la începutul cursului. 

Forma recomandată: test scris/oral. 

Evaluare curentă (formativă) în baza termenilor stabiliţi de proiectul didactic de lungă 

durată. 

Metode de evaluare recomandate pentru ore de la contact direct: probe scrise/orale şi 

probe practice, aplicative, de ex.: teste cu itemi diferiţi, evaluarea etapizată a proiectelor, etc. 

Evaluarea curentă a materialului studiat individual se va face în baza dezbaterii în grup 

a temelor și a prezentărilor. 

Notele de la studiul individual vor fi luate în calcul cu notele acumulate de la contactul 

direct pentru obținerea notei finale la disciplină. 

Exigenţele privind evaluarea proiectelor : 

- Corectitudinea și originalitatea de realizare a sarcinii; 

- Corectitudinea de elaborarea desenelor (menținerea scării desenului, cotarea, semne 

convenţionale, construirea perspectivelor, etc.); 

- Calitatea graficii de reprezentare; 

- Gradul de realizare a sarcinii; 

- Gradul de implicare al elevului în procesul de proiectare şi de cooperare cu 

profesorul; 

Punctajul oferit pentru fiecare criteriu, precum și baremul de notare se elaborează de 

către profesor în funcție de sarcini înaintate. 

Evaluarea sumativă: la sfârşitul semestrului prin: Examenul 

Pentru a avea dreptul de a sustine examenele și pentru a obține nota de trecere, elevii 

trebuie să îndeplineasca următoarele condiţii: 

- Participarea la orele de contact direct, implicit, la activităţile propuse de cadrele 

didactice; 

- Efectuarea integrală a temelor de studiu individual indicate; 

- Progresul înregistrat de fiecare elev; 

- Consultarea surselor bibliografice obligatorii; 
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Creditele se alocă integral dacă elevul îndeplineşte volumul de muncă pretins sub toate 

formele prevăzute şi realizează condiţia de promovare - minimum nota 5. 

Nota finală la disciplina Silvicultura se constitue din 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 și proiect atît de la contact direct cît şi la 

studiul individual. 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 
 
 

Cerințe față de sălile de curs/ sălile de practica:  

Dotarea cu: 

 Tablă interactivă sau proiector multimedia; 

 Calculator dotat cu softuri necesare; 

 Conectarea la Internet; 

Mijloace de învăţământ: 

Figurative (imagistice): 

a) reprezentări grafice: desene didactice (exemple de lucrări grafice, imagini din cărţi, 

placate, etc) 

b) reprezentări grafice complete: planşe, proiectele de curs şi de diplomă realizate, 

proiectele reale, elaborate de specialişti, etc, 

Reprezentări audio-vizuale: 

 Reprezentări video ce pot fi proiectate pe ecran: imagini şi desene din cărţi pentru 

reproiecţii, video, cursuri de lecţii elaborate în Power Point, etc. 

 Mixte: cărţi de specialitate, reviste de specialitate, îndrumări metodice, ghiduri 

practice 

 

 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1.  Raportul privind starea sectorului forestier în 
Republica Moldova, Chișinău 2011 

Biblioteca instituției 11 

2.  Raportul privind starea sectorului forestier în 
Republica Moldova perioada 2006-2010, F. 
Botnari, Chișinău 2011 

Biblioteca instituției 10 

3.  Instructiuni de protecție a muncii in 
silvicultură, Moldsilva, 2003 

Biblioteca Instituției 1 

4.  silvic.usv.ro/cursuri/silvobiologie_id.pdf Internet   

5.  silvic.usv.ro/cursuri/silvotehnica_id.pdf  Internet  
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6.  https://ru.scribd.com/doc/45099430/silvoteh
nica 

Internet  

7.  https://ru.scribd.com/document/47323168/Si
lvicultura 

Internet  

8.  http://www.scritub.com/economie/agricultur
a/silvicultura/SILVOTEHNICA-INGRIJIRII-SI-

CON73937.php 

Internet  

9.  https://ru.scribd.com/document/93472586/sil
votehnica-lucrari 

Internet  

10.  https://ru.scribd.com/doc/84645394/Norma-
Alegere-Si-Aplicare-Tratamente-Silvice-tipar 

Internet  

 

 

https://ru.scribd.com/doc/45099430/silvotehnica
https://ru.scribd.com/doc/45099430/silvotehnica
https://ru.scribd.com/document/47323168/Silvicultura
https://ru.scribd.com/document/47323168/Silvicultura
http://www.scritub.com/economie/agricultura/silvicultura/SILVOTEHNICA-INGRIJIRII-SI-CON73937.php
http://www.scritub.com/economie/agricultura/silvicultura/SILVOTEHNICA-INGRIJIRII-SI-CON73937.php
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