PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ
superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/calificarea

Universitatea Ştefan cel Mare
Silvicultură

Silvicultură şi Protecția Mediului
Silvicultură
Licenţă, zi
Silvicultură

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Împăduriri II
Titularul activităţilor de curs
Ciprian PALAGHIANU
Titularul activităţilor de laborator
Cătălina BARBU
Anul de
III
Semestrul
6
Tipul de evaluare
studiu
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate,
DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere),
DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
Laborator
I a) Număr de ore pe săptămână
4 Curs 2 Seminar I b) Totalul de ore din planul de
Laborator
56 Curs 28 Seminar învăţământ

Colocviu
DD
DO

2

Proiect

-

28

Proiect

-

II Distribuţia fondului de timp
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi
pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Competenţe
-

28
100
4

ore
12
3
12
1
16
-
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5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
Desfăşurare Seminar
aplicaţii
Laborator
Proiect
6. Competenţe specifice acumulate
C3 Elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de reconstrucţie
ecologică a ecosistemelor
- Colectarea, analiza, evaluarea şi interpretarea datelor specifice activităţii de reconstrucţie
ecologică a ecosistemelor
- Crearea de planuri profesionale de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor prin utilizarea
unor principii şi metode consacrate
- Crearea unui portofoliu de metode şi tehnici specifice şi aplicarea acestora în proiectele
Competenţe de reconstrucţie ecologică
profesionale C4 Aplicarea masurilor de protecție, ameliorare si creștere a productivității
ecosistemelor forestiere
- Descrierea metodelor utilizate în protecţia ecosistemelor forestiere şi a tehnologiilor
aplicate pentru creşterea productivităţii acestora
- Elaborarea de programe şi proiecte pentru protecţia ecosistemelor forestiere şi pentru
ameliorarea productivităţii acestora, cuprinzând bugete şi proceduri specifice
- Evaluarea eficienţei metodelor şi a tehnologiilor utilizate prin monitorizare
permanentă şi efectuarea ajustărilor în funcţie de necesităţi
Competenţe CT2 Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activităţile specifice
transversale muncii în echipă; asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor
diviziunii muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
• Cunoaşterea şi aprofundarea noțiunilor privitoare la producerea şi
disciplinei
utilizarea materialului forestier de reproducere.
• Cunoaşterea şi aprofundarea noțiunilor privind metodele şi
tehnicile de împădurire, de implementare şi monitorizare a
proiectelor de reconstrucţie ecologică.
Obiectivele specifice
• Cunoaşterea noţiunilor legate de înfiinţarea şi conducerea
lucrărilor în pepiniere precum şi a particularităţilor culturii unor
specii forestiere de interes major.
• Cunoaşterea şi aprofundarea noțiunilor privind tehnicile de
regenerare artificială a vegetaţiei forestiere şi reconstrucţie
ecologică.
8. Conţinuturi
Nr.
ore

Curs
Partea a II-a Pepiniere

•

Îngrijirea culturilor în pepinieră

•

Recoltarea puieţilor

•

Cultura speciilor în pepinieră

Partea a III-a Metode şi tehnici de instalare a vegetaţiei

•

Împăduririle – necesitate şi oportunitate

Metode de
predare

2

expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare

2

expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare

2
2

expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare
expunere sistematică,
problematizare

Observaţii
expuneri orale
dublate de prezentări
PowerPoint
expuneri orale
dublate de prezentări
PowerPoint şi
material video
expuneri orale
dublate de prezentări
PowerPoint
expunere orală şi
prezentare ppt
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•

Alegerea şi asocierea speciilor lemnoase
2

•

Pregătirea terenului şi lucrarea solului

•

Instalarea vegetaţiei lemnoase prin metoda
plantaţiilor

4

•

Instalarea vegetaţiei lemnoase prin metoda
semănăturilor directe şi a butaşilor

2

•

Îngrijirea şi controlul culturilor forestiere

•

Reconstrucţia arboretelor degradate, slab
productive

•

Perdele forestiere de protecţie

2

4
4
2

expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare,
demonstraţie
expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare,
expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare
expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare
expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare
expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare
expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare

expuneri orale
dublate de prezentări
PowerPoint şi
material video
expuneri orale
dublate de prezentări
PowerPoint
expuneri orale
dublate de prezentări
PowerPoint
expuneri orale
dublate de prezentări
PowerPoint
expuneri orale
dublate de prezentări
PowerPoint
expuneri orale
dublate de prezentări
PowerPoint
expuneri orale
dublate de prezentări
PowerPoint

Bibliografie
Abrudan, I.V., 2006 - Împăduriri, Ed. Univ. Transilvania Braşov
Ciortuz, I. , 1981 – Amelioraţii silvice , Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti
Damian, I. , 1978 – Împăduriri, Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti
Enescu , V., şi colaboratorii, 1994 – Înmulţirea vegetativă a arborilor forestieri, Ed. Ceres Bucureşti
Florescu, Gh., 1994 – Împăduriri. Universitatea Transilvania Braşov
Florescu, Gh., 1996 – Împăduriri. Seminţe forestiere. Univ. Transilvania Braşov
Negruţiu, F., 1980 – Spaţii verzi , Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti
Negruţiu, F., Abrudan, I., 2003 – Culturi forestiere de interes cinegetic, Universitatea Transilvania Braşov
Popescu, I., 1999 – Mecanizarea lucrărilor silvice., Univ.Transilvania Braşov
Roşu, C. ,1997 – Staţiuni forestiere, Universitatea Suceava
Rubţov, St., 1961 – Cultura speciilor lemnoase în pepinieră, Ed. Agro-Silvică
Rusu, O., 1986 – Refacerea arboretelor din subzona stejarului prin plantaţii de puieţi de talie mijlocie. Ed. Ceres
Bucureşti
* * * 2000 – Norme tehnice 1 - privind compozitii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a
terenurilor degradate
* * * 2000 – Norme tehnice 7 - pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor
* * * 1988 – Instrucţiuni privind producerea, utilizarea şi controlul genetic al materialelor forestiere de
reproducere., Ministerul Silviculturii Bucureşti
* * * 1994 – Pepiniere. Recomandări tehnice., Ministerul Apelor, pădurilor şi protecţiei mediului Bucureşti
* * * 1997 Norme de timp şi de producţie unificate pentru lucrările de silvicultură. Ministerul Apelor, pădurilor şi
protecţiei mediului Bucureşti
* * * STAS 1808/2004 Seminţe de arbori şi arbuşti pentru culturi forestiere. Reguli de eşantionare
* * * STAS 1908/2004 Seminţe de arbori şi arbuşti pentru culturi forestiere. Metode de analiză
* * * STAS 1347/2004 Puieţi forestieri cu talie mică, semimijlocie şi mijlocie

Bibliografie minimală
Abrudan, I.V., 2006 - Împăduriri, Ed. Univ. Transilvania Braşov
Ciortuz, I. , 1981 – Amelioraţii silvice , Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti
Damian, I. , 1978 – Împăduriri, Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti
Popescu, I., 1999 – Mecanizarea lucrărilor silvice., Univ.Transilvania Braşov
* * * 2000 – Norme tehnice 1 - privind compozitii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a
terenurilor degradate
* * * 2000 – Norme tehnice 7 - pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Întocmirea proiectului de împăduriri
•

Descrierea generala a ocolului silvic şi a
unităţii de producţie în care se vor executa
lucrări de împădurire.

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii

expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare,

prezentare orală
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•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Situaţia suprafeţelor de regenerat.
Identificarea unităţilor de cultură forestieră
Necesitatea şi oportunitatea intervenţiilor cu
lucrări de împădurire. Eşalonarea lucrărilor.

2

Stabilirea intervenţiilor pe categorii de lucrări
de împădurit.
Alegerea speciilor şi justificarea lor silvoeconomică. Stabilirea compoziţiilor de
regenerare şi împădurire.
Stabilirea şi descrierea metodelor şi
procedeelor de împădurire, cu justificarea
soluţiilor adoptate.
Scheme de împădurire. Dispozitive de
instalare. Desimea culturilor.

2

Pregătirea terenului şi a solului în vederea
efectuării lucrărilor de împădurire.
Urmărirea şi controlul lucrărilor de
împădurire. Stabilirea lucrărilor de îngrijire
necesare.
Deplasare în teren pentru activități practice
de împădurire
Planificarea lucrărilor şi determinarea
costurilor (antemăsurătoarea şi devizul)

2

Indicatori tehnico-economici şi eficienţa
economică a investiţiei
Întocmirea schiţei unităţii de producţie, cu
indicarea suprafeţelor de împădurit
Predarea şi susţinerea proiectelor (test scris).

2

2

2
2
2

2
2
2

2
2

expunere sistematică,
problematizare,
expunere sistematică,
conversaţie,
problematizare,
expunere sistematică,
exerciţiul,
expunere sistematică,
conversaţie,
exerciţiul,
expunere sistematică,
problematizare,
exerciţiul,
expunere sistematică,
problematizare,
exerciţiul,
expunere sistematică,
exerciţiul,
expunere sistematică,
conversaţie,
exerciţiul,
problematizare,
exerciţiul,
expunere sistematică,
problematizare,
exerciţiul,
expunere sistematică,
exerciţiul,
expunere sistematică,
exerciţiul,
conversaţie

prezentare orală
prezentare orală
prezentare orală
prezentare orală

prezentare orală

prezentare orală
prezentare orală
prezentare orală
deplasare în teren
prezentare orală
prezentare orală
prezentare orală
Test scris

Bibliografie
Abrudan, I.V., 2006 - Împăduriri, Ed. Univ. Transilvania Braşov
Damian, I. , 1978 – Împăduriri, Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti
Florescu, Gh., 1994 – Împăduriri. Universitatea Transilvania Braşov
* * * 1994 – Pepiniere. Recomandări tehnice., Ministerul Apelor, pădurilor şi protecţiei mediului Bucureşti
* * * 2000 – Norme tehnice 1 - privind compozitii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a
terenurilor degradate
* * * 2000 – Norme tehnice 7 - pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor

Bibliografie minimală
Abrudan, I.V., 2006 - Împăduriri, Ed. Univ. Transilvania Braşov
* * * 1994 – Pepiniere. Recomandări tehnice., Ministerul Apelor, pădurilor şi protecţiei mediului Bucureşti
* * * 2000 – Norme tehnice 1 - privind compozitii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a
terenurilor degradate
* * * 2000 – Norme tehnice 7 - pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor
* * * 1997 Norme de timp şi de producţie unificate pentru lucrările de silvicultură. Ministerul Apelor, pădurilor şi
protecţiei mediului Bucureşti

•

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
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.
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10. Evaluare
Tip
activitate
Curs

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din
nota finală

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

50%

-

-

-

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

50%

-

-

Seminar
Laborator

Proiect
Standard minim de performanţă
•
•
•
•
•

•
•

însuşirea principalelor noţiuni, idei şi teorii privitoare la pepiniere, principalele categorii de lucrări de
împădurire şi caracteristicile celor mai importante specii forestiere
cunoaşterea problemelor de bază în proiectarea lucrărilor de instalare a vegetaţiei forestiere în unităţile de
cultură forestieră;
abilităţi, cunoştinţe şi capacitate de argumentare privitoare la pepiniere, principalele categorii de lucrări
de împădurire;
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

10 septembrie 2014

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic

Semnătura decanului

