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I. Preliminarii 

 

Disciplina ”Botanica forestieră”face parte din componenta unităţior de curs fundamentale 

şi constituie un suport ştiinţific elocvent ce presupune determinarea şi cunoaşterea structurii 

plantelor la diferite etape de dezvoltare de la monocelulare până la pluricelulare, a organelor 

vegetative şi generative, procesului de formare a sămînţei şi a fructului,  a necesității păstrării 

şi ocrotirii plantelor spontane, importanței  rezervaţiilor naturale. 

Scopul studierii acestui disciplini constă în formarea și dezvoltarea competenţelor 

profesionale specifice prininstruirea teoretică și practică a elevilor privitor la cunoașterea 

bazelor teoretice ale botanicii forestiere, noţiunilor generale despre structura celulei vegetale 

şi a principalelor ţesuturi din organismul plantei,  familiarizarea cu metodele de studiere a 

structurii interne şi externe a organelor vegetative şi generative, aplicarea cunoştinţelor 

obţinute în activitatea de determinare a particularităţilor morfobiologice a plantelor.  De 

aceea, una din sarcinile primordiale a botanicii este elaborarea bazelor ştiinţifice de ocrotire a 

resurselor naturale şi vegetale. Se acordă o atenţie deosebită studierii şi ocrotirii speciilor pe 

cale de dispariţie, întroduse în Cartea Roşie. 

Condiţiiprealabile:   Pentru însuşirea disciplinei sunt necesare cunoştinţe temeinice  

acumulate în baza studiilor gimnaziale la următoarele discipline: biologie, chimie,  geografie, 

fizică, desen, informatică, matematică etc. 

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 

Disciplina „Botanica forestieră„ are un rol esențial atăt în formarea inițială , căt și cea 

continuă a specialistului din domeniul silviculturii. Astfel, prin studierea situaţiilor concrete, 

elevii vor însuşi diferite metode  de analiză, apreciind desinestătător realitatea.  Cursul propus 

prezintă o iniţiere în terminologia silvică şi în problemele silvice, iar competenţele formate   în 

cadrul disciplinei vor putea fi utilizate în continuare la studierea altor discipline silvice şi 

aplicate in practica de formare profesională.  

Rolul disciplinei se reliefează prin prisma domeniului de utilizare - cunoştinţele obținute la 

„Botanica forestieră„ sunt foarte utile în domeniul de specialitate, deoarece ajută la 

identificarea speciilor vegetale, cunoaşterea modului de studiu morfologic a acestora la nivel 

individual și de ecosistem pe care actualmete îl ocupă patrimoniul verde al planetei. 

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

domeniului silvic, pe care ulterior elevii vor fi apţi să le aplice în practică după absolvirea 

colegiului. 

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 

Competenţe profesionale specifice disciplinei: 

1. Cercetarea structurii celulei și țesutului vegetal;  

2. Distingerea elementelor structurii anatomice primare și secundare a organelor vegetative 

și generative; 

3. Recunoaşterea caracteristicilor organelor vegetative și generative ; 

4. Identificarea speciilor de plante forestiere caracteristice țării noastre; 
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IV. Administrarea disciplinei 

 

Semestrul 
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Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

III 150 60 30 60 Examen 5 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unități de competență/Unități de 
competență 

Unități de conținut 

1. Constituente structurale elementare ale plantelor 

UC1. Distingerea constituientelor structurale 
elementare ale plantelor 

 Definirea principalelor noţiuni de profil; 

 Distingereaconstituientelor structurale 
ale celulei vegetale. 

 Identificarealocalizării și funcțiilor 
țesuturilor vegetale; 

 Compararea țesuturilor  vegetale 
meristematice și definitive 

 Argumentarea rolului țesuturilor 
meristematice pentru creșterea și 
dezvoltarea plantelor;  

 Identificrea roluluițesuturilor definitive 
în viața plantelor 

1.Botanica – ca știință biologică 
2. Trăsăturile distinctive ale celulei vegetale. 
3.Nucleulcelular. Diviziunea celulară. 
4.Clasificarea țesuturilor vegetale 
5. Rolul țesuturilor meristematice în 
creșterea și dezvoltarea plantelor. 
6. Caracteristicile țesuturilor definitive. 

2. Caracterizarea organelor vegetative 

UC2.Identificarea elementelor de structură 
morfologică și anatomica a organelor 
vegetative 

 Explicarea elementelor constituiente ale  
tipurilor de rădăcini și sisteme radiculare; 

 Distingerea tipurilor de tulpini după 
aspectul morfologic, orientarea în spațiu 

 Clasificarea mugurilor în funcție de 
diferite criterii; 

 Operarea cu formule în funcțiile de 
fotosinteză și respirație ; 

 Enumerarea formelor de limb foliar; 

 Distingerea tipurilor de nervațiuni foliare 

1.Tipuri de rădăcini și sisteme radiculare. 
2.Tulpina. Mugurii. Lăstarii. Structura 
primară și secundară a tulpinii 
3.Frunza: funcțiile, structura, tipurile de 
limb, nervațiunile 
 

3. Caracterizarea organelor generative.Reproducerea  plantelor. 

UC3.Identificarea elementelor  de structură 
morfologică și anatomica a organelor 
generative 

1.Floarea: structura florii. Tipuri de flori după 
sexualitate. 
2. Structura staminei și a ovulului. Tipuri de 
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 Explicarea particularităţilormorfologice și 
anatomice ale organelor generative; 

 Înțelegereatipurilorde organe generative; 

 Identificareafactorilor polenizării în 
tranziția polenului pe stigmat; 

 Recunoașterea tipurilor de fructe în 
funcție de consistență; 

 Identificarea tipurilor de reproducere a 
plantelor;  

ovule. 
3.Inflorescențele și însemnătatea lor 
biologică. 
4.Polenizarea și fecundația.  
5.Funcțiile, originea, structura și importanța 
biologică a fructului. 
6. Structura săminței la plantele 
dicotiledonate și monocotiledonate. 
7.Reproducerea sau înmulțirea sexuată a 
plantelor. 
8. Reproducerea sau înmulțirea asexuată a 
plantelor. 

4. Sistematica plantelor 

UC4. Aplicarea unităților taxonomice în 
clasificarea plantelor și diferențierea 
trăsăturrilor distinctive ale plantelor la nivel 
de regn, filum și clasă 

 Identificarea principalelor unități 
taxonomice; 

 Explicarea unităților taxonomice în 
clasificarea plantelor; 

 Reprezentarea grafică a ciclului vital la 
principalii reprezentanți de plante 
inferioare și superioare; 

 Identificarea trăsăturilor distinctive  
caracteristice plantelor inferioare și 
superioare; 

 Argumentareaimportanței biologice și 
economice a plantelor inferioare și 
superioare; 

 Explicarea evoluției complexității 
structurale și a organelor de reproducere 
la plantele cu flori;  

 Stabilirea adaptărilor plantelor cu flori și a  
tipurilor de reproducere a plantelor cu 
flori la diferite condiții de existență pe 
Terra;  

 Argumentarea rolului plantelor în natură 
și în viața omului; 

 Proiectarea acțiunilor de ocrotire a 
plantelor. 

1.Diversitatea lumii organice. Unitățile 
taxonomice. Bacteriile. Virusurile. Structura, 
nutriția. 
2.Particularitățile distinctive ale algelor. 
Structura și ciclul vital. 
3.Trăsăturile distinctive ale Divz. Mycota. 
Ciupercile inferioare și superioare. 
4. Trăsăturile distinctive ale lichenilor și 
briofitelor. 
5. Trăsăturile distinctive și ciclul vital al ferigii 
comune. 
6. Particularitățile distinctive și ciclul vital al 
gimnospermelor 
7. Evoluția complexității structurale și a 
organelor de reproducere a gimnospermelor 
8. Caracteristica generală și trăsăturile 
distinctive ale magnoliofitelor.  
9. Adaptările plantelor cu flori la diferite 
condiții de existență pe Terra și motivația 
predominării lor în regnul vegetal. 
10. Clasa dicotiledonatelor. Trăsături 
distinctive. 
11. Reprezentanții tipici ai familiilor 
principale: areale de răspîndire și 
importanțalor biologică. 
12. Clasa monocotiledonatelor. Familiile 
Poaceae, Liliaceae, Alliaceae. 
13. Recapitulare/Evaluare sumativă 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

Nr. 

crt. 

 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total Contact direct Studiul 
individual Prelegeri Lucrări 

practice  

1.  Constituiente structurale elementare 
ale plantelor 

16 12 4 12 
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2.  Caracterizarea organelor vegetative 12 6 6 6 

3.  Caracterizarea organelor 
generative.Reproducerea  plantelor. 

22 16 6 14 

4.  Sistematica plantelor  40 26 14 28 

 TOTAL ORE 90 60 30 60 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

 
Materii pentru studiul individual 

Produse de 
elaborat 

Modalităţi de 
elaborare 

Termeni de 
realizare 

1. Constituiente structurale elementareale plantelor 

Rolul plantelor în viața omului. Comunicare Prezentarea 
informației 

Săptămâna 1. 

Speciile de plante rare și pe cale de 
dispariție de pe teritoriul  RM 

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 1 

Celula – unitate structurală și 
funcțională. 

Prezentare 
grafică 

 

Prezentarea 
schemei, 

materialelor 

Săptămâna 2. 

Organitele specifice celulei vegetale. 
Ontogeneza celulei vegetale 

Comunicare Prezentarea 
informației 

Săptămâna 2 

Țesuturile vegetale și funcțiile lor. Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 3 

Țesuturile vegetale meristematice, de 
protecție, asimilatoare, mecanice și 
conducătoare.  

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 3 

2.Caracterizarea organelor vegetative 

Substanțele și elementele chimice 
necesare pentru nutriția plantelor. 

Rezumat scris Prezentarea 
rezumatului  

Săptămâna 4 

Durata vieții tulpinilor. Comunicare Prezentarea 
informației 

Săptămâna 4 

Formarea frunzelor.  Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 5 

Morfologia și structura anatomică a 
frunzei. 

Săptămâna 5 

3. Caracterizarea organelor generative. Reproducerea  plantelor. 

Structura și funcțiile florii. Prezentare 
grafică 

 

Prezentarea 
schemei, 

materialelor 

Săptămâna 6 

Inflorescențe monopodiale și 
simpodiale. 

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 6 

Formarea sacului embrionar. Comunicare Prezentarea 
informației 

Săptămâna 7 

Structura săminței la plantele mono- și 
dicotiledonate. 

Prezentare 
grafică 

 

Prezentarea 
schemei, 

materialelor 

Săptămâna 7 

Clasificarea fructelor.  Poze de fructe, 
materiale 

Prezentarea și 
comunicarea 
materialelor 

Săptămâna 8 

Importanța biologică a fructelor. Rezumat scris Prezentarea 
rezumatului  

Săptămâna 8 
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Diseminarea. Studiu de caz Prezentarea 
studiului de 

caz 

Săptămâna 9 

Importanța biologică a reproducerii la 
plante 

Test rezolvat Testare scrisă Săptămâna 9 

1. Sistematica plantelor 

Diversitatea lumii vegetale. Comunicare Prezentarea 
informației 

Săptămâna 10 

Rolul pozitiv și negativ al bacteriilor în 
viața omului. 

Argumentare 
scrisă 

Prezentarea 
documentului 

Săptămâna 10, 
11 

Rolul algelor în viața omului. Comunicare Prezentarea 
informației 

Săptămâna 11 

Rolul ciupercilor în natură și în viața 
omului. 

Poze de 
ciuperci, 
materiale 

Prezentarea și 
comunicarea 
materialelor 

Săptămâna 12 

Lichenii- bioindicatori ai purității 
aerului. 

Rezumat scris Prezentarea 
rezumatului  

Săptămâna 12 

Diversitatea, răspîndirea și ocrotirea 
pteridofitelor. 

Rezumat scris Prezentarea 
rezumatului  

Săptămâna 13 

Ciclul vital al gimnospermelor . 
Reprezentanții tipici. 

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 13 

Colectarea irațională a plantelor 
medicinale. 

Rezumat scris Prezentarea 
rezumatului  

Săptămâna 14 

Diversitatea, răspîndirea și ocrotirea 
plantelor medicinale. 

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 14 

Diversitatea  plantelor forestiere în 
Republica Moldova. 

Prezentare în 
PowerPoint 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 15 

Test rezolvat Testare scrisă Săptămâna 15 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

 

1. Părţile componente   ale   celulei   vegetale. Ontogeneza celulei vegetale. 

2. Structura, localizarea şi funcţiile ţesuturilor vegetale. 

3. Structura anatomică primară şi secundară a rădăcinii. Zonele rădăcinii. Rădăcini 

metamorfozate. 

4. Ramificarea tulpinii. Structura anatomică a tulpinii lemnoase. 

5. Structura anatomică a frunzei. Metamorfoze foliare. 

6. Structura androceului şi gineceului. Tipuri de inflorescenţe. 

7. Germinaţia săminţelor. Condiţiile de încolţire a săminţelor. 

8. Clasificarea fructelor. Importanţa biologică şi utilizarea fructelor. 

9. Algele pluricelulare – înmulţirea, răspîndirea, însemnătatea economică. Reprezentanţii 

tipici. 

10. Particularităţile structurale ale principalelor clase de fungi. Reprezentanţii tipici, ciclul 

vital, importanţa biologică şi practică. 

11. Organele generative ale briofitelor. Muşchii hepatici frunzoşi- particularităţi 

structurale, ciclul vital. 

12. Evoluţia complexităţii structurale şi a organelor de reproducere la feriga comună. 

Diversitatea, răspîndiea şi ocrotirea. 
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13. Diversitatea gimnospermelor . Reprezentanţii principali şi importanţa lor economică. 

14. Diversitatea angiospermelor . Reprezentanţii principali de plante dicotiledonate: 

caracteristica şi importanţa lor economică. 

15. Familiile Poaceae, Liliaceae, Alliaceae:reprezentanții tipici și caracteristica lor. 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Componențele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea-învăţarea Curriculum 

disciplinar, pentru învățămîntul profesional tehnic, la Botanica forestieră 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, ia 

Pentru formarea gândirii logico – creative se folosește: asimilarea cunoştinţelor de 

către elevi în baza actelor normative și a instrucțiunilor; întocmirea referatelor. 

Caracterul aplicativ impune folosirea sistemelor informaționale în domeniu prin: 

simularea diferitor studii de caz; analizarea datelor din raporturi. 

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

sunt: 

 

Unități de conținut Metode de predare - învățare 

1.Constituiente structurale elementare ale plantelor 

1.Botanica – ca știință biologică 
2.Analiza trăsăturilor distinctive ale celulei 
vegetale. 
3.Nucleul celular. Diviziunea celulară. 
4. Clasificarea țesuturilor vegetale 
5. Rolul țesuturilor meristematice în creșterea și 
dezvoltarea plantelor. 
6. Identificaea țesuturilor definitive. 

Prelegere 
Explicaţie 

Activitate frontală 
Observarea dirijată 

Lucru în grup 
 

2.Caracterizarea organelor vegetative 

1. Tipuri de rădăcini și sisteme radiculare.  
2.Tulpina. Mugurii. Lăstarii. Structura primară și 

Explicaţie 
Prezentare PowerPoint 
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secundară 
3.Frunza: funcțiile, structura, tipurile de limb, 
nervațiunile 

Stiu, Vreau sa stiu, Am învăţat 
Graficul T 

Conversaţie 
Eu cercetez 

3. Caracterizarea organelor generative. Reproducerea  plantelor. 

1.Floarea: structura florii. Tipuri de flori după 
sexualitate 
2. Structura staminei și a ovulului. Tipuri de ovule. 
3.Inflorescențele și însemnătatea lor biologică. 
4.Polenizarea și fecundația.  
5.Structura săminței la plantele dicotiledonate și 
monocotiledonate. 
6.Funcțiile, originea, structura și importanța 
biologică a fructului. 
7.Reproducerea sau înmulțirea sexuată și asexuată 
a plantelor. 

Activitate frontală 
Activitate în grup 

Conversaţie  
Observarea dirijată 

Expunere 
Explicaţie 

Cubul 
Prezentare PowerPoint 

Stiu, Vreau sa stiu, Am învăţat 
Bulgărele de zăpadă 

Ciorchinele 
 

4.Sistematica plantelor 

1.Diversitatea lumii organice. Unitățile taxonomice. 
Bacteriile. Virusurile. Structura, nutriția. 
2.Particularitățile distinctive ale algelor. Structura 
și ciclul vital 
3.Trăsăturile distinctive ale Divz. Mycota. Ciupercile 
inferioare și superioare. 
4. Trăsăturile distinctive ale lichenilor și briofitelor. 
5. Trăsăturile distinctive și ciclul vital al ferigii 
comune. 
6. Particularitățile distinctive și ciclul vital al 
gimnospermelor 
7. Evoluția complexității structurale și a organelor 
de reproducere a gimnospermelor 
8. Caracteristica generală și trăsăturile distinctive 
ale magnoliofitelor.   
9. Adaptările plantelor cu flori la diferite condiții de 
existență pe Terra și motivația predominării lor în 
regnul vegetal. 
10. Clasa dicotiledonatelor. Trăsături distinctive. 
11. Reprezentanții tipici ai familiilor principale de 
plante dicotiledonate: areale de răspîndire și 
importanțalor biologică. 
12. Clasa monocotiledonatelor. Familiile Poaceae, 
Liliaceae, Alliaceae. 

Activitate frontală 
Activitate în grup 

Explicaţie 
Prezentare PowerPoint 

Stiu, Vreau sa stiu, Am învăţat 
Graficul T 

Conversaţie 
 Observarea dirijată 

Eu cercetez 
Prezentare PowerPoint 

 

 

VII. 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.  
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          Activitățile de evaluare vor fi orientate spremotivarea elevilor și obținerea unui feeback 

continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare, stimularea 

autoevaluării și a evaluării reciproce, evidențierea succeselor, implementarea evaluării 

selective sauu individuale. 

         Pentru a eficientiza procesul de evaluare, înaintea demarării acestora, cadrul didactic va 

informa elevii despre lucrare, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de evaluare) și despre 

condițiile de realizare a fiecărei evaluări. 

  În cadrul predării disciplinei „Botanica forestieră„ formele de evaluare a cunoştinţelor 

sunt variate.  

         Evaluarea curentă/formativă  se va realiza prin diverse modalități: observarea 

comportamentului elevului, analiza rezultatelor activității elevului, discuția/conversația, 

prezentarea proiectelor individuale de activitate.  

Prin evaluare curentă/formativăcadrele didactice informează elevul despre nivelul de 

performanță; îl motivează să se implice în dobăndirea competențelor profesionale. Pe baza 

celor constatate, profesorul îşi formează o imagine asupra fiecărui elev, remarcînd reuşitele 

sau dificultăţile cu care se confruntă. 

Portofoliul reprezintă o metodă complexă de evaluare în care un rezultat al acesteia este 

elaborat pe baza aplicării unui asamblu variat de probe și instrumente de evaluare.  Portofoliul 

este realizat pe o perioadă mai îndelungată și va cuprinde: lucrări practice, investigații, referate 

și proiecte, studiul individual, autoevaluarea elevului, chestionare de atitudini etc.  

          Alegerea elementelor ce formează portofoliul este realizată de către profesor (astfel 

încât acestea să ofere informații concludente privind pregătirea, evoluția, atitudinea elevului) 

sau de către elev (pe considerente de performanță, preferințe etc). Realizarea evaluării sub 

formă de portofoliu etse utilă, atât pentru profesor, cât și pentru elev sau părinții acestuia. 

         Pentru a realiza o evaluare în baza portofoliului profesorul: 

 Va comunica elevilor intenția de a realiza un portofoliu, adaptând instrumentele de 

evaluare ce constituie centrul de greutate a cestuia raportat la specificul unității de 

învățare; 

 Va alege componentele ce formează portofoliul, oferind totodată și elevului posibilitatea 

de a adăuga elemente pe care le consideră relevante pentru activitatea sa; 

 Va evalua separat fiecare element al portofoliului și va sigura și un sistem de criterii pe 

baza cărora va realiza evaluarea finală a acestuia; 

 Va putea urmări evoluția elevului, particularitățile de exprimare și de raportare a acestuia 

la conținuturi;  

 Va integra rezultatul evaluării portofolilui în sistemul general de notare. 

       Nota finală la disciplina „Botanica forestieră„ 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 

 

          Pentru formarea și dezvoltarea competențelor în cadrul unității de curs „Botanica 

forestieră„este necesar să se creze un mediu educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat 
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pe elev . Orele teoretice vor fi desfăşurate în sala de curs, iar orele practice în  cabinetul de 

Silvicultură, care va fi dotat cu instrumente, aparate și materiale necesare în realizarea 

lucrărilor practice.  

Aparate: proiector, calculator portabil, microscoape. 

Instrumente și materiale: manuale, determinatoare, atlas botanic, preparate permanente 

și temporare, riglă, creion, radieră, seturi de plante ierbarizate, plante naturale, placate. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Atlas botanic. L.Popovici. 1994 Biblioteca Colegiului de 
Ecologie 

2 

2. Botanica agricolă și  forestieră ,Ion 
Comanici, A. Palancean, Chişinău, 2002 

Biblioteca Colegiului de 
Ecologie 

10 

3. Botanica generală, V. Grati, Ch.:1999 Biblioteca Colegiului de 
Ecologie 

1 

4. Determinator de plante din flora 
R.Moldova. A.Negru, Ch.: 2007 

Biblioteca Colegiului de 
Ecologie 

7 

5 http://www.academia.edu/1225480/ 
Botanica_I._Vol._1_Morfologia__Anato

mia_plantelor 

Internet  
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