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I. Preliminarii 

 

Modulul ”Exploatarea pădurilor”prevede studierea ansamblului activităţilor prin care 
se extrage şi se pune în valoare masa lemnoasă, face parte din componenta unităţior de curs 
de specialitate în formarea profesională şi se oferă în regim obligatoriu. 

Importanța studierii exploatării pădurii ține de diversele funcții ale acesteia: ecologice, 
sociale, tehnico-economice și industriale. Studierea conținuturilor aplicative este necesară 
pentru realizarea lucrărilor de doborâre, fragmentare, transportare a materialului lemnos, 

precum și întocmirea și completarea actelor necesare pentru exploatarea masei lemnoase 
dintr-un parchet, care ulterior vor asigura condiţii optime de dezvoltare şi regenerare a 
arboretelor.Conţinuturile modulului sunt destinate studierii conceptelor despre modul de 

recoltare și colectare a lemnului, amenajare a platformelor de exploatare, pregătirea tehnico-

organizatorică a unui şantier de exploatare a lemnului, punând bazele cunoştinţelor teoretice 

şi practice pentru studierea următoarelor unităţi de curs de specialitate. 

Studierea disciplinei "Exploatarea pădurilor" contribuie la formarea competențelor 
profesionale de gestionare eficientă a tehnicilor de extragere a lemnului aplicate fondului 

forestier. Pentru formarea competențelor specifice disciplinei în cauză, elevul trebuie să dețină 
cunoștințe și abilități achiziționate la disciplinele de cultură generală și unităţile de curs de 
specialitate în formarea profesională. 

Unităţile de curs ce în mod obligatoriu trebuie certificate pînă la demararea procesului 
de instruire la modulul în cauză: 

F.02.O.010 Topografie forestieră şi desen topografic,  
F.03.O.011 Botanica forestieră,  
F.04.O.012 Pedologia,  

F.04.O.013 Seminologia şi pepiniere silvice,  
F.05.O.014 Dendrologia,  

F.06.O.015 Staţiuni forestiere. 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

 

Disciplina "Exploatarea pădurilor" are un rol esențial în formarea continuă a specialistului 
din domeniul silviculturii. Toate conceptele silvice au la bază elemente din știința despre 
extragerea lemnului (recoltare, colectare, transport etc.). La fel, specialistul competent face, 

aplică metode şi tehnici de doborâre, fasonare, sortare, depozitare pentru a folosi într-un mod 

optimal resursele forestiere în scopul planificării şi dezvoltării fondului forestier național ori a 
afacerii sale. 

Știința și tehnica modernă permit extragerea masei lemnoase din parchete în cantități 
mari, cu efecte favorabile pentru sporirea capacității de producere, însă, uneori, intervenția 
omului poate avea rezultatenegative. De aceea, specialiștii care lucrează în silvicultură trebuie 

să dețină competențele necesarepentru implicarea efectivă în activitatea de producere. 
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Studiul acestei discipline va contribui la formarea competenței profesionale de 
identificare a particularităţilor caracteristice procesului de organizare și desfășurare a lucrărilor 
de exploatare, precum și punerea în valoare a produselor lemnoase. De asemenea, elevii se 

vor familiariza cu termenii şi conceptele indispensabile parcurgerii altor discipline din planul de 
învăţământ: Silvicultura, Amenajarea pădurilor, Dendrometria şi auxologia forestieră.  

Disciplina oferă elevului oportunități de a face față situațiilor cotidiene concrete, de a 
soluționaprobleme și situații de lucru, de a se integra profesional. Atitudinile și 
comportamentele caracteristiceviitorului specialist, formate în cadrul acestei discipline, vor 

contribui la desfășurarea unei activitățiindependente și la o carieră de succes. 

 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

 

1. Manipularea procesului de producție al exploatării pădurilor; 
2. Evaluarea cerințelor silviculturale în raport cu tehnica de execuție a exploatărilor 

forestiere; 

3. Stabilirea și aplicarea metodelor și mijloacelor pentru recoltare și colectare a 
lemnului; 

4. Monitorizarea procesului tehnlogic din platformele primare; 

5. Întocmirea și verificarea documentației necesare pentru exploatarea masei 
lemnoase dintr-un parchet; 

 

IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 
de credite 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual 
Prelegeri 

Practică/ 

Seminar 

VII 120 50 27 43 Examen  4 
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V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Procesul de producţie al exploatării lemnului 

UC1. Distingerea tipurilor de procese specifice 
procesului de producție. 

UC2. Utilizarea metodelor de exploatare a lemnului. 

UC3. Sortarea biomasei lemnoase în funcție de 
produsele exploatării. 

 

  

1. Structura procesului de producţie al 
exploatăriilemnului: 

procese de bază, 
procese auxiliare,  

procese de deservire,  

procese anexe. 

2. Metode de exploatare a lemnului: 

metoda de exploatare în sortimente definitive, 

metoda de exploatare în trunchiuri şi catarge, 
metoda de exploatare în arbori şi părţi de 

arbori, 

metoda de exploatare în tocătură. 

3. Resursele de biomasă lemnoasă 
destinatăexploatării: 
produse principale, 

produse secundare, 

produse de igienă, 

produse accidentale. 

4. Sortarea biomasei lemnoase exploatate: 

sortarea silvică, 

sortarea industrială, 

sortarea tehnologică. 

A1. Distingerea structurii procesului de producţie 
al exploatării lemnului; 

A2. Identificarea sortimentelor de lemn brut; 

A3. Întreţinereaşi repararea mijloacelor de muncă; 

A4. Aprovizionarea, controlul produselor, 

transportul netehnologic, conducerea tehnico-

organizatorică şi financiară a masei lemnoase; 

A5. Doborârea arborilor; 

A6. Aplicarea metodelor de exploatare a lemnului; 

A7. Estimarea cantitățiiresurselor de biomasă 
lemnoasă destinată exploatării; 

A8. Inentificarea volumului brut pe picior, 

volumului utilizabil și a celui comerciabil; 
A9. Analizarea consumurilor tehnologice în cadrul 

operaţiilor de transformare a lemnului; 

A10. Mangalizarea buturilor greu despicabile şi a 
crăcilor; 

A11. Executarea sortării lemnului exploatat; 

A12. Identificarea speciei (sau grupa de specii) de 

exploatat; 

A13. Punerea în valoare a masei lemnoase; 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

2. Cerinţe silviculturale privind procesul de exploatare a lemnului 

UC4. Extragerea masei lemnoase în urma aplicării 
lucrărilor silviculturale. 

UC5. Aplicarea prevederilor normelor tehnice privind 
perioadele de exploatare. 

5. Exploatarea biomasei lemnoase rezultate din 
rărituri: 

 tehnica de aplicare a intervenției, 
 stadiul păriș, 
 stadiul codrișor, 
 stadiul codru mijlociu. 

 
6. Tratamente cu tăieri progresive şi succesive: 

 tehnica de aplicare a intervenției, 
 regenerarea naturală, 
 regenerarea artificială. 

7. Tratamentele tăierilor rase cu regenerare 
artificială. 

8. Tăieri aplicate în regimul crîngului. 

9. Tăierile de produse accidentale şi de igienă. 

10. Epoci, termene şi durate de exploatare. 

A14. Alegerea metodei de exploatare; 

A15. Aplicarea metodelor mixte de exploatare; 

A16. Marcolarea arborilor de viitor; 

A17. Alegerea direcţiei tehnice de cădere a 
arborilor; 

A18. Protejarea arborilor de valoare rămaşi pe 
picior şi a seminţişului utilizabil; 

A19. Realizarea în parchet a unei reţele de căi de 
colectare; 

A20. Netezirea suprafeţelor cioatelor rezultate prin 
doborâre; 

A21. Doborâreapentru drajonare prin tăierea 
rădăcinilor groase; 

A22. Selectarea duratelor maxime de exploatare a 

parchetelor; 

A23. Identificarea și respectarea epocilor şi 
termenelor de recoltare şi colectare a 
lemnului; 

3. Recoltarea și colectarea lemnului 

UC6. Aplicarea metodelor de doborâre a arborilor. 

UC7. Selectarea utilajelor necesare fragmentării 
pieselor de arbori. 

11. Doborârea arborilor: 

 doborârea în cioată, 

 doborârea în scaun, 

A24. Selectarea tehnicii de doborîre a arborilor; 

A25. Alegerea mijloacelor de doborîre, curățare de 
crăci și secționare a arborilor; 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

UC8. Realizarea lucrărilor de amenajare necesare 
procesului de colectare a materialului lemnos. 

 

 doborârea prin căzănire, 

 doborârea prin dezrădăcinare. 

12. Curăţirea de crăci a arborilor. 

13. Secţionarea arborilor: 

 stabilirea locurilor de secţionare pe 

trunchiul arborelui doborât, 

 îndepărtarea obstacolelor, 

 asigurarea stabilităţii pieselor, 

 efectuarea tăieturilor de secţionare. 
14. Colectarea lemnului: 

 prin corhănire, 

 cu atelajele, 

 cu tractoare, 

 cu instalaţii cu cablu. 

A26. Monitorizareatehnicii de execuție a operaţiei 
de doborâre a arborilor; 

A27. Monitorizarea tehnicii de execuție a lucrărilor 

de curățire de crăci a arborilor doborâți; 
A28. Monitorizarea tehnicii de execuție a lucrărilor 

de secționare a arborilor doborâți; 
A29. Măsurarea şi marcarea tăieturilor; 
A30. Deplasarea sarcinilor de lemn; 

A31. Realizarea colectării lemnului prin corhănire; 

A32. Adunarea masei lemnoasela locurile de 

concentrare a materialului lemnos; 

A33. Amenajarea căilor de scos; 
A34. Amenajarea căilor de apropiat; 
A35. Stabilirea distanței de deplasare a lemnului; 

A36. Monitorizarea tehnicii de execuție a lucrărilor 
de colectare a lemnului; 

A37. Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului; 

A38. Folosirea tractoarelor la colectarea lemnului; 

A39. Selectarea instalațiilor cu cablu în vederea 
colectării lemnului. 

4. Procesul tehnologic din platformele primare 

UC9. Realizarea lucrărilor de amenajare a 
platformelor primare. 

UC10. Stabilirea mijloacelor necesare procesului 

15. Amnajarea platformelor primare. 

16. Fasonarea lemnului rotund: 

 manipularea, 

A40. Îndepărtarea obstacolelor şi nivelarea 
terenului; 

A41. Realizarea unor şanţuri pentru scurgerea apei 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

tehnologic de stivuire. 

 

 stivuirea, 

17. Fasonarea lemnului de steri: 

 secţionarea, 
 despicarea, 

 manipularea, 

 stocarea, 

18. Fasonarea crăcilor în snopi. 

din precipitaţii; 
A42. Delimitarea şi semnalizarea poziţiei 

platformelor primare; 

A43. Descărcarea sarcinilor de la mijlocul de 

apropiat; 

A44. Concentrarea materialului lemnos; 

A45. Manipularea lemnului rotund de la locul de 

secționare la cel de stocare; 

A46. Stivuirea lemnului rotund pe rampe; 

A47. Secționarea, manipularea și stocarea lemnului 
de steri; 

A48. Secţionarea, manipularea şi stivuirea crăcilor 
în snopi; 

A49. Alegerea mijloacelor de fasonare; 

A50. Calcularea suprafeței rampei de stocare a 
lemnului. 

5. Pregătirea tehnico-organizatorică a unui şantier de exploatare a lemnului 

UC11. Întocmirea documentației necesare pentru 
exploatarea masei lemnoase dintr-un parchet. 

UC12. Verificarea actelor necesare pentru 
exploatarea masei lemnoase dintr-un parchet. 

UC13. Aplicarea mărcii (ciocanului) la constituirea 
secțiunilor și postațelor. 

19. Obligaţii procedurale şi relaţii cu unităţile silvice 
în organizarea şi desfăşurarea procesului de 
exploatare a lemnului. 

20. Constituirea şi marcarea secţiunilor şi postaţelor. 
21. Întocmirea documentaţiei tehnico-economice: 

 stabilirea soluţiei tehnologice pentru 
exploatarea lemnului dintr-un parchet, 

A51. Obţinerea documentelor necesare începerii 

exploatării şi verificarea corectitudinii punerii 

în valoare a materialului lemnos; 

A52. Organizarea şantierului de exploatare; 

A53. Delimitarea şi marcarea secţiunilor şi 
postaţelor; 

A54. Întocmirea documentaţiei tehnico-economice; 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 determinarea volumului de material 

lemnos corespunzător fiecărui mijloc de 
colectare, 

 analiza tehnico-economică, 

 calculul necesarului de utilaje şi forţă de 
muncă, 

 planificarea lucrărilor. 

A55. Execuţiacăilor de colectare; 

A56. Amenajarea platformelor primare; 

A57. Stabilirea şi execuţia traseelor de colectare; 

A58. Verificarea în teren a traseelor căilor de 
colectare; 

A59. Adoptarea variantei tehnologice de 

exploatare; 

A60. Evaluarea şi compararea mărimii prejudiciilor 
silviculturale, randamentului utilajelor și a 

consumului de carburanţi; 
A61. Asigurarea condiţiilor de cazare a muncitorilor 

şi de depozitare amaterialelor, mijloacelor de 
muncă, combustibililor şi a pieselor de schimb; 

A62. Pregătirea şantierului de exploatare din punct 
de vedere al normelor de protecţie a muncii; 

A63. Eşalonarea etapelor din cadrul procesului 

deexploatare. 
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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.  Procesul de producţie al exploatării 
lemnului 

30 12 9 9 

2.  Cerinţe silviculturale privind procesul de 
exploatare a lemnului 

12 10 - 2 

3.  Recoltarea și colectarea lemnului 28 10 8 10 

4.  Procesul tehnologic din platformele 
primare 

20 6 4 10 

5.  Pregătirea tehnico-organizatorică a unui 
şantier de exploatare a lemnului 

30 12 6 12 

 Total 120 50 27 43 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

1. Procesul de producţie al exploatării lemnului 

1.1. Factorii care influenţează 
condiţiile de lucru la 
exploatarea lemnului 

1.2. Sortimentele din lemn 
pentru mangalizare şi 
combustibil 

1.1. Studiu de caz  
 
 

1.2. Investigaţia  

Prezentarea studiului de caz  
 
 
Prezentarea investigației 
 

Săptămîna 2 
 
 

Săptămîna 3 
 

2. Cerinţe silviculturale privind procesul de exploatare a lemnului 

2.1. Tratamentul tăierilor 
grădinărite 

1.1. Prezentare în PPT 

 

Derularea prezentării Săptămîna 3 

3. Recoltarea și colectarea lemnului 

3.1. Echipamente şi dispozitive 
anexe folosite la doborârea 
arborilor 

3.2. Utilaje şi agregate speciale 
pentru recoltarea lemnului 

3.3. Colectarea lemnului cu 
mijloace alternative 

3.4. Criterii de alegere a 
mijloacelor de colectare 

3.1. Tabel 
 
 

3.2. Referat  
 

3.3. Prezentare în PPT 
 
3.4. Fișă 

Tabel completat 
 
 
Prezentarea referatului 
 
Derularea prezentării 
 
Fișa completată 
 

Săptămîna 4 
 
 
Săptămîna 4 
 
Săptămîna 5 
 
Săptămîna 5 
 

4. Procesul tehnologic din platformele primare 

4.1. Tocarea lemnului 
4.2. Mangalizarea lemnului 
4.3. Cojirea lemnului 

5.1. Demonstraţie 
5.2. Prezentare în PPT 
5.3. Prezentare în PPT 

Prezentarea demonstrației 
Derularea prezentării 
Derularea prezentării 

Săptămîna 6 
Săptămîna 6 
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Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

4.4. Instalaţii de despicare a 
lemnului 

4.5. Instalaţii de secţionare 

5.4. Investigaţia  
 

5.5. Studiu de caz 

Prezentarea investigației 
 
Prezentarea studiului de caz 

Săptămîna 7 
Săptămîna 7 
Săptămîna 8 

5. Pregătirea tehnico-organizatorică a unui şantier de exploatare a lemnului 

5.1. Norme de protecţie a 
muncii pentru transportul 
lemnului 

5.1. Studiu de caz Prezentarea studiului de caz Săptămîna 10 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Lucrările practice vor fi efectuate în teren – Întreprinderea Silvică Chișinău: 

1. Marcarea arborilor. 

2. Amenajarea platformei primare. 

3. Recoltarea resurselor de biomasă. 
4. Exploatarea arborilor în sortimente definitive. 

5. Fragmentarea arborilor doborâţi. 
6. Transportul materilului lemnos. 

7. Întocmirea Fișei tehnologice a parchetului. 

8. Întocmitera Actului de punere în valoare a masei lemnoase (APV). 

9. Calcularea volumului de masă lemnoasă exploatat și fasonat. 
10. Completarea Actului de primire-predare a parchetului. 

 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Tehnologiile 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. La selectarea 

metodelor și tehnicilor de predare – învățare - evaluare se va promova o abordare specifică, 
bazată în esență pe stimulare, pe individualizare, pe motivarea elevului şi dezvoltarea 
încrederii în sine. 

La alegerea strategiilor didactice se va ține cont de următorii factori: scopurile și 
obiectivele propuse; conținuturile stabilite; resursele didactice, nivelul de pregătire inițială și 
capacitățile elevilor, competențele ce trebuie dezvoltate. Se recomandă o abordare didactică 
flexibilă, care lasă loc adaptării la particularitățile de vîrstă şi individuale ale elevilor, conform 

opțiunilor metodologice ale fiecărui cadru didactic. Profesorul va utiliza următoarele metode, 
procedee și tehnici de predare-învățare: prelegerea, explicația, conversația euristică, dialogul 
etc., precum și forme de lucru: frontal, individual şi în echipă. 

În proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul 
curriculum, atîtla compartimentul competențe, cît și la conținuturile recomandate. În 
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corespundere cu cerințele didactice, profesorul va planifica ore de sinteză şi evaluare, precum 
și activități practice. 

Cadrul didactic va stabili coerența între competențele specifice disciplinei, conținuturi, 
activități de învățare, resurse, mijloace şi tehnici de evaluare. De asemenea, în cadrul lecțiilor, 
profesorul va utiliza mijloace instrucționale de tipul: Evocare, Realizarea sensului, Reflecție, 

Extindere sau proiectarea fișelor tenologice ale parchetului de exploatat. 

Varietatea metodelor de predare – învățare - evaluare va asigura asimilarea mai lesne a 

materiei și servește ca instrument de stimulare a interesului elevilor față de disciplină și 
specialitate și în mod obligatoriu, se va asigura respectarea cu stricteţe a documentelor 
tehnice şi recomandaţiile de uz intern din cadrul Întreprinderii Silvice. 

Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conținut, 
propunîndu-le elevilor în acest scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor 

interactive de lucru cu elevii, cum ar fi discuția, comunicarea reciprocă, prezentarea. 

Elementul de bază al Curriculumului sînt competenţele ce trebuie formate şi dezvoltate în 
procesul de formare profesională. Acestea vor fi formate prin organizarea eficientă a 
procesului de instruire. Pentru aceasta sunt necesare două condiţii: 

1. Organizarea activităţilor. Pentru buna organizare a procesului didactic ambii participanţi 
necesită de a-şi organiza activităţile. De modul cum sunt organizate acestea depinde în 
mare măsură nivelul de formare a competenţelor. În această ordine de idei, în procesul 
de organizare a activităţilor se vor asigura: 

− condiţii optime pentru buna colaborare dintre elev şi profesor;  
− un set de procese care duc la îmbunătăţirea relaţiilor dintre părţi;  

− un nivel de implicare a părţilor acţionînd în baza unor reguli şi acţiuni prestabilite. 

2. Selectarea adecvată a metodelor de instruire. Se recomandă utilizarea metodelor de 
instruire precum: 

Simularea şi modelarea. Simularea este utilizată pentru prezentarea la faza iniţială a unor 
concepte, oferind posibilitatea de ghidare a activităţii studentului în bază de situaţii practice. 
Prin intermediul acestei metode se pot reda, prin analogie, diverse situaţii, raţionamente, care 
pot să reprezinte relaţii dintre obiecte, fenomene, procese etc. Această metodă se recomandă 
pentru predarea-învăţarea-evaluarea următoarelor unităţi de conţinut: 

 Recoltarea și colectarea lemnului 
 Pregătirea tehnico-organizatorică a unui şantier de exploatare a lemnului 

Problematizarea mai poate fi denumită şi predare prin rezolvare de probleme sau predare 
productivă de probleme. Conform acestei metode instruitul este pus în faţa unor dificultăţi 
create în mod deliberat, şi prin depăşirea lor învaţă ceva nou. „Punctul forte” al metodei îl 

constituie situaţia-problemă. Din această cauză este necesar de a formula corect situaţia. La 
crearea situaţiei de tip problemă se va ţine cont de următoarele caracteristici:  

A. Situaţia trebuie să prezinte o dificultate pentru instruit, iar pentru a găsi soluţia, acesta 
se va confrunta cu efort de gîndire;  

B. Situaţia trebuie să prezinte interes, astfel încît acesta să acţioneze spre a rezolva 
problema;  
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C. Situaţia trebuie să orienteze activitatea instruitului spre a rezolva problema şi de al 
cointeresa pe acesta de a dobîndi noi cunoştinţe; 

D. Rezolvarea situaţiei nu va fi posibilă fără a apela la resurselor recent dobîndite. 

Prin intermediul situaţiei create, instruitul este cointeresat de a studia, analiza şi a 
participa la rezolvarea problemei. Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea a patru 

etape: 

1. Formularea problemei – este descrisă situaţia problemă, explicarea, după necesitate a 
diferitor puncte cheie, care ar permite  instruitului să perceapă problema;  

2. Studierea problemei – se lucrează în mod independent, sunt reactualizate anumite 
resurse;  

3. Determinarea soluţiei – în cadrul acestei etape sunt pregătite resursele necesare, se 
descoperă mijloacele care duc la rezolvarea problemei şi este analizat modul de aplicare a 
acestora în determinarea soluţiei;  

4. Obţinerea rezultatului final – se analizează rezultatul obţinut şi formate anumite 
concluzii. 

Această metodă se recomandă pentru predarea-învăţarea-evaluarea următoarelor unităţi 
de conţinut: 

 Recoltarea și colectarea lemnului 

 Procesul tehnologic din platformele primare 

 Pregătirea tehnico-organizatorică a unui şantier de exploatare a lemnului 

Algoritmizarea reprezintă o metodă de predare-învăţare bazată pe utilizarea şi 
valorificarea algoritmilor în procesul de instruire. Algoritmul de instruire se reprezintă sub 
forma unui grup de scheme, unui set de operaţii, iar prin parcurgerea lor într-o ordine bine 

stabilită duce la rezolvarea unui set de probleme caracteristice unei familii de situaţii. În 
rezultatul aplicării acestei metode se va oferi posibilitatea studentului de a elabora treptat 

propriile scheme, aplicabile în diferite circumstanţe didactice. 
Această metodă se recomandă pentru predarea-învăţarea-evaluarea următoarelor unităţi 

de conţinut: 
 Procesul de producţie al exploatării lemnului 
 Recoltarea și colectarea lemnului 
 Pregătirea tehnico-organizatorică a unui şantier de exploatare a lemnului 

Metoda studiul de caz valorifică o situaţie reală care se analizează şi se rezolvă. Aşa cum 
problemele rezolvate în stilul orientat pe obiecte au un grad sporit de dificultate, sunt cazuri 

cînd este necesar de a prezenta studentului probleme deja rezolvate. Avantajul metodei, 

constă în faptul că fiecare dintre student îşi va aduce aportul la analiza şi rezolvarea problemei. 
În utilizarea acestei metode se conturează cîteva etape: 1) Selectarea şi prezentarea cazului; 2) 
Organizarea echipelor de lucru; 3) Prelucrarea şi conceptualizarea; 4) Structurarea finală a 
studiului. 

Această metodă se recomandă pentru predarea-învăţarea-evaluarea următoarelor unităţi 
de conţinut: 

 Procesul de producţie al exploatării lemnului 
 Procesul tehnologic din platformele primare 

 Pregătirea tehnico-organizatorică a unui şantier de exploatare a lemnului 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea 
evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în 
evaluări formative şi evaluări sumative (finale) ce țin de interpretarea creativă a informațiilor şi 
de capacitatea de a rezolva situațiile de problemă.  

Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obținerea unui 
feedback continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare, 
stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidențierea succeselor, implementarea 
evaluării selective sau individuale.  

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul 
didactic va aduce la cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare 

(bareme/grile/criterii de notare) şi condițiile de realizare a fiecărei evaluări. 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor 
cognitive sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor 
cognitive sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Produse pentru 

măsurarea competenței Criterii de evaluare a produselor 

1.  Exercițiu rezolvat  Înțelegerea enunțului exercițiului. 
 Corectitudinea formulării ipotezelor. 
 Corectitudinea raționamentelor. 
 Corectitudinea testării ipotezelor. 
 Corectitudinea strategiei rezolutive. 

 Corectitudinea rezultatelor. 

 Modul de prezentare a rezultatelor. 

 Modul de interpretare a rezultatelor. 

2.  Problemă rezolvată  Înțelegerea problemei. 
 Documentarea in vederea identificării informațiilor 

necesare in rezolvarea problemei. 

 Formularea și testarea ipotezelor. 
 Stabilirea strategiei rezolutive. 

 Prezentarea si interpretarea rezultatelor. 

3.  Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 
 Adecvarea la conținutul surselor primare. 
 Coerența și logica expunerii. 
 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate și de noutate. 
 Nivelul de erudiție. 
 Modul de structurare a lucrării. 
 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 
4.  Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză. 
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 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic. 
 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 

cauză. 
 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 

din textul inițial. 
5.  Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Textul rezumatului este concis și structurat logic. 
 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 

cauză. 
 Fidelitatea: înțelegerea esențialului și reproducerea 

lui, nu trebuie să existe contrasens. 
 Coerența: rezumatul are o unitate și un sens evidente, 

lizibile pentru cei care nu cunosc textul sursă. 
 Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea 

argumentelor sunt clare şi evidente. 
 Angajamentul autorului, aptitudine critică corect 

evaluată şi transpusă. 
 Respectarea modalităților de enunțare a textului 

sursă: rezumatul este o oglindă micșorată dar fidelă 
textului sursă. 

 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este 
un colaj de citate. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 
din textul inițial. 

 Stăpînirea normelor sintactice la nivel de prezentare 
logică a ideilor, 

 frazelor, paragrafelor textului. 

 Text formatat citeț, lizibil. plasarea clară în pagină. 
6.  Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 
acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 
rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 
 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 
 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 

analizat de caz. 

 Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și 
formularea. 

 Logica sumarului. 

 Referință la programe. 
 Completitudinea informației și coerența între subiect 

și documentele studiate. 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 
 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 
 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 

adaptarea conținutului. 
 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 
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 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 
 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 
 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 
rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 
 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 

analizat de caz. 

7.  Documente completate  Corespunderea termenilor de referinţă. 
 Corespunderea sarcinilor tehnice. 

 Corespunderea standardelor şi normativelor în 
vigoare. 

 Corectitudinea calculelor. 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Completitudinea setului de documente. 

 Ţinuta lingvistică. 
 Ţinuta grafică. 
 Respectarea termenilor de elaborare. 

 Productivitatea. 

8.  Investigaţia  Definirea şi înţelegerea problemei investigate. 

 Folosirea diverselor procedee pentru obţinerea 
datelor necesare.  

 Colectarea şi organizarea datelor obţinute.  
 Formularea şi verificarea ipotezei cu privire la 

problema luată în studiu.  
 Alegerea şi descrierea metodelor folosite pentru 

investigaţie. 
 Prezentarea metodelor de cercetare/laborator în 

ordinea în care au fost utilizate.  

 Comentariul comparativ al surselor de documentare.  

 Descrierea observaţiilor.  
 Interpretarea personală a rezultatelor cercetării;  
 Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele.  

 Selectarea şi oportunitatea surselor bibliografice.  
 Rezumarea celor constatate intr-o concluzie exprimată 

succint şi raportată la ipoteza iniţială.  
 Modul de prezentare. 

9.  Măsurări  Relevanţa. 
 Veridicitatea. 

 Corectitudinea. 

 Completitudinea. 

 Respectarea codului deontologic. 

 Productivitatea. 

10.  Harta tehnologică a 
parchetului 

 Localizarea corectă a elementelor hărții. 
 Organizarea corectă a informației despre parchet. 
 Nivelul de detaliere a hărții. 
 Acuratețea hărții elaborate. 
 Originalitatea expunerii conținutului hărții. 
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XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 
 

Cerințe față de sălile de curs/ sălile de practica:  
Dotarea cu: 

 Tablă interactivă sau proiector multimedia; 
Mijloace de învăţămînt: 

Figurative (imagistice): 

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

Mijloace tehnice: 

 Instrumente pentru măsurat: clupă, dendrometru, rejanță, călăreț, ruletă. 
 Unelte şi scule: motoferestrău, topor, pană, ferstrău manual. 
 Combustibili: benzină, ulei. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 
procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 

disponibile 

1.  Bazele exploatării lemnului, S. Horodnic, ed. 
Universitații Suceava, 2003 

Biblioteca personală 4 

2.  Exploatarea pădurilor, I.Vlad, 1990 Biblioteca Instituției 1 

3.  Exploatări,transporturi și  construcții 
forestiere, Gh.lonescu,1988 

Biblioteca Instituției 3 

4.  Rețele de drumuri forestiere, R.Berziuc, 1987 Biblioteca Instituției 1 

5.  Utilaje și instalații pentru construcții 
forestiere, Gh.lonescu, 1978 

Biblioteca Instituției 4 

6.  Drumuri forestiere, R.Berziuc, 1980 Biblioteca Instituției 2 

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

Biblioteca Instituției 1 

8.  silvic.usv.ro/cursuri/exploatare.pdf Internet   

9.  https://ru.scribd.com/doc/136186106/Exploat
area-padurilor 

Internet  

10.  https://ru.scribd.com/document/71476569/E
XPLOATAREA-PADURILOR-I 

Internet  

11.  https://ru.scribd.com/doc/57354464/COL
ECTAREA-LEMNULUI 

Internet   

https://ru.scribd.com/doc/136186106/Exploatarea-padurilor
https://ru.scribd.com/doc/136186106/Exploatarea-padurilor
https://ru.scribd.com/document/71476569/EXPLOATAREA-PADURILOR-I
https://ru.scribd.com/document/71476569/EXPLOATAREA-PADURILOR-I
https://ru.scribd.com/doc/57354464/COLECTAREA-LEMNULUI
https://ru.scribd.com/doc/57354464/COLECTAREA-LEMNULUI
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12.  https://ru.scribd.com/doc/216962370/Cu
rs-exploatare-forestier%C4%83 

Internet  

13.  http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=3
69&idb=  

Internet  

14.  https://arxiv.org/pdf/1601.06191 Internet  

15.  http://lex.justice.md/index.php?action=vi
ew&view=doc&id=311740 

Internet  

 

 

https://ru.scribd.com/doc/216962370/Curs-exploatare-forestier%C4%83
https://ru.scribd.com/doc/216962370/Curs-exploatare-forestier%C4%83
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=369&idb
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=369&idb
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=369&idb
https://arxiv.org/pdf/1601.06191
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311740
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311740

