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I. Preliminarii 

 

Modulul ”Protecția pădurilor” face parte din componenta unităţior de curs de 
specialitate în formarea profesională iniţială şi se oferă în regim obligatoriu. 

Unitatea de curs constituie un suport științific elocvent pentru viitorii specialiști în 
silvicultură. Studierea acestui curs v-a asigura viitorilor silvicultori cunoștințe vaste în protecția 
pădurilor, creșterea materialului săditor (a puieților) și semincer de calitate înaltă.Inclusiv și 

cunoștințe necesare pentru determinarea, prognozarea și combaterea bolilor și dăunătorilor la 
arbori, abilități cognitive și practice necesare pentru conceperea soluțiilor în cazul depistării 
focarelor de dăunători sau boli. Acest curs include 120 de ore, dintre care 60 de ore constituie 

contact direct (40 ore teorie și 20 ore practică) și 60 de ore –studiul individual. Se studiază în 
anul IV, semestrul VII și VIII de studii. Evaluarea finală - teză. 

Scopul studierii acestui modul constă în formarea și dezvoltarea competențelor 
profesionale specifice în domeniul protecția pădurilor, cunoașterea și aplicarea integrată a 
metodelor chimice, biologice, silvotehnice, mecanice de combatere a bolilor și dăunătorilor la 
arbori. 

Modulul contribuie la cunoașterea activității de bază, a protecției pădurilor, ce 
cuprinde un complex de acțiuni (analize, prognoze, metode, tehnologii etc.) folosite în scopul 
îmbunătățirii stării de sănătate a pădurilor, sporirii rezistenței la boli și dăunători a masivelor 
forestiere, a pepinierelor silvice, plantațiilor, culturilor silvice, produselor pădurii şi 
altor obiecte ale gospodăriilor silvice.  

Condiţii prealabile: Studierea cursurilor: F03O0011 Botanica forestieră, G01O001 
Fiziologie vegetală, F05O0014 Dendrologie. 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

 

Analizarea rolului disciplinei se reliefează prin prisma domeniului de utilizare - 

cunoștințele din protecția pădurilor sunt foarte utile, deoarece ajută la depistarea speciilor de 

insecte dăunătoare și a bolilor la culturile forestiere, dar șimodul de aplicare a metodelor de 

combatere a acestora. Astfel însușirea și aplicarea acestor cunoștințe din domeniu are o mare 
importanță, nu doar pentru protecția pădurilor dar și dezvoltarea economico-socială a țării. 

Evoluția oricărui specialist în mediul concurenţial specific economiei de piaţă, nu se 

poate produce decât în condițiile acumulării și însușirii informațiilor în timpul instruirii 

profesionale, devenind ulterior, un specialistcu aptitudini deo mare valoare profesională. 
Activând într-un mediu dinamic și interesant, specialiștii din domeniul silvic 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. 

http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=216&t=/Viata-padurii/Sanatatea-padurii
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Curriculumul propus are scopul să explice un şir de noţiuni, proprietăți şi concepte 

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

Temele de bază care sunt atenționate ,, Scopul, sarcinile,importanta disciplinei”, „Bolile 

arborilor. Profilaxia și combaterea lor”, „Dăunătorii arborilor forestieri și combaterea lor”.Aceste 

teme pregătesc studenții spre o înțelegere mai bună a terminologiei, precum şi a domeniului 
de activare profesională ulterioară. 

Prin studierea concretă a itemilor, elevii vor însuși scopul, sarcinile de bază a protecției 
pădurilor, particularitățile biologice și ecologice a speciilor dăunătoare, simptomele specifice 

ale bolilor și metodele de prevenire și combatere a acestora. Competenţele formate şi 
dezvoltate în cadrul disciplinei vor putea fi utilizate pentru realizarea lucrărilor de laborator, 

precum şi aplicarea lor în practica de specialitate. 

 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 
 

1. Utilizarea noțiunilor specifice disciplinei; 
2. Utilizarea limbii latine la determinarea speciilor dăunătoare; 
3. Clasificarea factorilor vătămători ai pădurilor; 
4. Clasificarea bolilor la arbori; 

5. Clasificarea dăunătorilor la arborii după diferite criterii; 
6. Determininarea tipurilor de boli și speciile de dăunători ai arborilor; 
7. Aplicarea corectă a metodelor de combatere a bolilor și dăunătorilor arborilor forestieri în 

conformitate cu regulamentul în vigoare; 

8. Aprecierea stării fitosanitare a pădurilor. 
 

 

 

IV. Administrarea modulului 
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V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Introducere. Scopul, sarcinile, importanta disciplinei 

UC1. Aplicarea în 
practică a scopul, 
sarcinilor și importanta 
disciplinei. 

1.1.Scopul, sarcinile și 
importanța disciplinei.  
 

A.1.1. Definirea noțiunii de pădure. 
A. 1.2. Identificarea scopului protecției 
pădurilor. 
A.1.3. Identificarea sarcinilor protecției 
pădurilor.  
A.1.5. Argumentarea necesității protecției 
pădurilor și a spațiilor verzi. 

2. Bolile arborilor, metodele de prevenire  și combatere a acestora. 

UC2.Depistarea bolile 
arborilor, aplicarea 
metodelor de 
prevenire  și 
combatere a acestora. 

2.1.Noţiuni generale de boli 
ale plantelor. Clasificarea 
bolilor. Carantină 
fitosanitară. 
2.2. Metode de combatere a 
bolilor și dăunătorilor 
arborilor. 
2.3.Bolile seminţelor 
2.4.Boli de rădăcină. 
2.5. Boli ale tulpinilor, 
lujerilor și ramurilor. 
2.6. Boli ale frunzelor. 
2.7. Prognoza bolilor si 
dăunătorilor arborilor. 
2.8. Protecţia pădurilor de 
incendii. 

A.2.1. Definirea noțiunii de plantă. 
A.2.2. Definirea noțiunii de boală. 
A.2.3. Clasificarea bolilor după diferite criterii.  
A.2.4. Definirea noțiunii de carantină 
fitosanitară.  
A.2.5. Aplicarea integrată a metodelor de 
prevenire și combatere a bolilor și dăunătorilor. 
A.2.6. Aplicarea metodelor de prevenire și 
combatere a bolilor la semințe. 
A.2.7. Aplicarea metodelor de prevenire și  
combatere a bolilor la rădăcină. 
A2.8. Aplicarea metodelor de prevenire și  
combatere a bolilor la tulpină. 
A.2.9. Aplicarea metodelor de prevenire și  
combatere a bolilor la ramuri. 
A.2.10. Aplicarea metodelor de prevenire și 
combatere a bolilor la frunze. 
A.2.11. Aptitudinea de a depista în teren și a 
prognoza răspândirea bolilor la arbori.  
A.2.12. Aplicarea metodelor de prevenire și 
combatere a incendiilor. 

3. Dăunătorii arborilor forestieri. Depistarea și metodele de combatere. 

UC3. Monitorizarea 
dăunătorilor arborilor 
forestieri. Depistarea și 
metodele de 
combatere. 

3.1. Noțiuni generale de 
entomologie. Sistematizarea 
insectelor. 
3.2. Morfologia și anatomia 
insectelor. 
3.3. Biologia insectelor. 
3.4. Dăunătorii polifagi. 
3.5. Insecte care atacă 
rădăcina. 
3.6. Defoliatorii foioaselor. 
3.7. Defoliatorii 
rășinoaselor. 
3.8. Dăunătorii tulpinilor în 
plantații. 
3.8.Dăunătorii scoarței și 
lemnului la foioase. 
3.9. Dăunătorii scoarței și 
lemnului la rășinoase. 
3.10. Dăunătorii lemnului la 
foioase.  

A.3.1. Definirea noțiunii de entomologie. 
A.3.2. Clasificarea insectelor. 
A.3.3. Analiza morfologiei și anatomiei 
insectelor. 
A.3.4. Distingerea particularităților biologice a 
insectelor. 
A.3.5. Cunoașterea dăunătorilor polifagi. 
Prevenirea și combaterea acestora. 
A.3.6. Aplicarea metodelor de prevenire și 
combatere a dăunătorilor la rădăcină. 
A.3.7. Aplicarea metodelor de prevenire și 
combatere a dăunătorilor la foioase. 
A.3.8. Aplicarea metodelor de prevenire și 
combatere a dăunătorilor la tulpină în plantații. 
A.3.9. Aplicarea metodelor de prevenire și 
combatere a dăunătorilor scoarței și lemnului la 
foioase. 
A.3.10. Aplicarea metodelor de prevenire și 
combatere a dăunătorilor scoarței și lemnului la 
rășinoase. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

3.11. Dăunătorii fructelor și 
semințelor.  
3.12. Ecologia insectelor. 

A.3.11. Aplicarea metodelor de prevenire și 
combatere a dăunătorilor fructelor și 
semințelor. 
A.3.12. Utilizarea cunoștințelor despre 
particularitățile ecologice a insectelor pentru a 
menține populațiile dăunătoare sub control 
biologic. 

 

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. Introducere. Scopul, sarcinile și  importanța 
disciplinei. 

8 2 _ 6 

2. Bolile arborilor, metodele de prevenire  și 
combatere a acestora. 

50 16 8 24 

3. Dăunătorii arborilor forestieri. Depistarea 
și metodele de combatere. 

62 20 12 30 

 Total 120 40 20 60 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

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

realizare 

1. Elemente de identificare a stucturii și defectelor lemnului 

1.1. Introducere. Scopul, sarcinile și  
importanța disciplinei. 

1.1. Referat Prezentarea referatului Săptămâna 2 

2. Proprietățile și rezistențele lemnului 

2.1. Noţiuni generale de boli ale 
plantelor. Clasificarea bolilor. 
Carantină fitosanitară. 

2.2. Metode de combatere a bolilor și 
dăunătorilor arborilor. 

2.3. Protecția pădurilor de incendii. 

2.1. Studiu de caz 
 

2.2. Prezentare în 
powerpoint 

2.3. Studiu de caz 

Prezentarea studiului de 
caz 
Derularea prezentării 
 
Prezentarea studiului de 
caz 

Săptămâna 3 
 
Săptămâna 5 
 
Săptămâna 7 

3. Tehnologia conservării şi ameliorării lemnului 

2.1. Noţiuni generale de entomologie. 
Sistematizarea insectelor.  

2.2. Dăunătorii polifagi. 
2.3. Ecologia insectelor. 

3.1. Prezentare în 
powerpoint 

3.2. Referat 
3.3. Referat 
 

Derularea prezentării 
 
Prezentarea referatului 
Prezentarea referatului 

 

Săptămâna 9 
 
Săptămâna 10 
Săptămâna 12 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

 

1. Studierea microorganismelor  fitopatogene.  Simptomele  de manifestare a bolilor pe 

organele plantelor atacate; 

2. Entomofagii naturali și rolul lor în combaterea dăunătorilor pădurii. Metoda microbiologică. 
3. Tehnica preparării zamei bordeleze și a soluțiilor de pesticide, utilizate în combaterea bolilor 

și dăunătorilor; 
4. Studierea bolilor semințelor și plantulelor. Studierea bolilor de rădăcină la arborii forestieri; 

5. Studierea bolilor tulpinilor, lujerilor si ramurilor la diferite specii de arbori. Studierea bolilor 

frunzelor la speciile forestiere; 

6. Studierea morfologiei insectelor: tipuri de aparate bucale, tipuri de antene, tipuri de 

picioare la diferite specii de insecte. Studierea biologiei insectelor. Tipuri de larve, 

pupe; 

7. Studierea dăunătorilor polifagi. Studierea insectelor dăunătoare care atacă rădăcina 
arborilor; 

8. Studierea dăunătorilor defoliatori la speciile de foioase. Studierea dăunătorilor 
scoarţei și lemnului la speciile de foioase. 

9. Studierea dăunătorilor defoliatori la speciile de răşinoase. Studierea dăunătorilor scoarţei 
şi lemnului la speciile de răşinoase; 

10. Studierea dăunătorilor fructelor şi seminţelor; 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Una dintre condiţiile esenţiale ale predării este învăţarea.Prin procesul de instruire 
reflectăm acţiunea de învăţare şi rezultatul ei cu cultivarea unor norme de menire instructiv-

educaţională spre înfăptuirea unui scop concret.  

Metodele de învățământ reprezintă modalitățile sistematice de lucru de care se pot 

servi profesorii în activitatea de instruire şi elevii în cea de învăţare,capabile să conducă la 
rezolvarea obiectivelor pedagogice propuse.  

Pentru profesor,metodele de învăţămînt servesc la organizarea şi conducerea unei 
acţiuni sistematice prin care elevii vor realiza obiectivele pedagogice,arătîndu-i de asemenea 

ce să facă? şi cum să acţioneze?. Alegerea uneia sau alteia din metode de către 
profesor,depinde de mai mulţi factori subiectivi sau obiectivi,cum ar fi:  

-personalitatea profesorului;  

-imaginaţia şi puterea lui de adaptare; 

-competenţa profesională  

-capacitatea de reflexie pedagogică şi de analiză.  
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Pentru elev,metodele de învăţamînt au rolul de al sprijini să parcurgă calea spre 
cunoaştere,spre dobîndirea de noi comportamente care îi sporesc valoarea personalităţii.  

În sens restrîns, metoda este o tehnică de care profesorul şi elevii se folosesc pentru 
efectuarea acțiunii de predare-învățare,ea asigură realizarea practică a unei activităţi conform 
unei strategii didactice.  

În cursul predării disciplinei,motodele de predare – învăţare utilizate în timpul orelor 
sunt: Activitate frontală, Activitate în grup, Observarea dirijată, Explicaţie, Graficul T, Cubul, 
Știu-Vreau să știu-Am învăţat, Bulgărele de zăpadă, Ciorchinele. 

 

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. Plecând 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 “Protecția pădurilor” 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 
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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 Protecția pădurilor se constitue media aritmetică de la nota 
semestrială şi nota de la teză, conform formulei de mai jos. Nota finală = 40 % x Nota 

semestrială + 60 % x Nota teză. 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 studii 
 

În procesul de predare a disciplinei Protecția pădurilor orele teoretice și orele practice 

vor fi desfăşurate în sala de curs.  

În cazul utilizării microscopului, din laborator, trebuie de lucrat atent și doar cu 

participarea profesorului, luând în considerație regulile de utilizare și păstrare a microscopului 
sau altor aparate optice și măsurile de protecție a muncii. În cazul depistării a unor defecte în 
instrumente, elevul e obligat să anunţe profesorul pentru înlocuirea instrumentelor defectate 
sau repararea lor.  

Se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime:  

Cărți de specialitate; 

Reviste de specialitate; 

Calculator;  

Planșe,material informativ,filme;  
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Materiale video;  

Marchere,hârtie (A1, A3, A4 şi colorată);  

Microscop optic;  

Lupă;  

Lăptop.  
 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 
procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 

disponibile 

1. Adam Simionescu dr. ing., Ion Dițu dr. ing., 
Protecția pădurilor, Editura didactică și 

pedagogică București 1990. 195 p. 

Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova  

1 

 

 


