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INFORMAŢII CU PRIVIRE LA INSTITUȚIE: 

Denumirea și adresa Colegiul de Ecologie din Chișinău 

Adresa Or.Chișinău, str.Burebista 70 

Descrierea generală a 

instituției 

Colegiul de Ecologie din Chișinău este o instituţie de învăţământ profesional tehnic cu 

programe combinate, o unitate structurală a sistemului de învăţământ din Republica 

Moldova, ce funcţionează în baza Constituţiei Republicii Moldova, Codului Educației al 

RM nr.152 din 17-07-2014, actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării al RM, precum şi în baza reglementărilor şi hotărârilor proprii. 

Calendarul anului de 

studii. 

 

 

Anul 

de 

studii 

Activități 

didactice 

Sesiuni de 

examinare 

Stagii de 

practică 

Vacanțe  

sem. 

I 

sem. 

II 

sem. 

I 

sem. 

II 

sem. 

I 

sem. 

II 

iarnă primăvară vară 

I 15 15 2 2 - 4 2 1 11 

II 15 15 2 2 - 4 2 1 11 

III 15 15 2 2 - 2 2 1 10 

IV 11 10 3 3 4 8 2 1 - 

Lista specialităților 

oferite 

➢ 82100 – Silvicultură  

➢ 52110 - Ecologia și protecția mediului 

➢ 103220 - Servicii antiincendiare 

➢ 53310 - Geodezie, topografie, cartografie 

➢ 53210 - Meteorologie 

➢ 71210 - Gospodărirea și protecția apelor 

➢ 71110- Tehnologia produselor cosmetice și medicinale 

➢ 10150 - Turism 

➢ 83110- Piscicultură și acvacultură 

Procedurile de 

admitere 

Colegiul de Ecologie  instruieşte  elevi cu vârste cuprinse între 15-20 ani la 9 specialităţi, 

ce sunt admişi în bază de concurs. Elevii admişi în baza studiilor gimnaziale pe lângă 

pregătirea profesională mai sunt instruiţi şi la disciplinele de cultură generală,  şi au 

oportunitatea de a susţine examenul de BAC. Numărul de elevi înmatriculaţi la studii cu 

finanţare bugetară precum şi prin contract cu achitarea taxei de studii este reglementat de 

Planul de Admitere elaborat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM. 

Regulamentele 

principale ale 

instituției 

1. REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcționare a instituțiilor de învățămînt 

profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar. (Aprobat prin Ordinul ME 

nr.550 din 10-07- 2015); 

2. REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de 

învăţămînt profesional tehnic postsecundar din R. Moldova (Aprobat prin ordnul ME 

nr. 555 din 12 iunie 2015); 

3. REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învățămîntul preșcolar, 

primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate. (Aprobat prin 

ordinul ME nr.62 din 23 ianuarie 2018); 

4. REGULAMENTUL de organizare a studiilor în  învățămîntul profesional tehnic 

postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii 

Transferabile. (Aprobat  prin ordinul  ME nr.234 din 25 martie 2016); 

5. Regulamentul intern de organizare și funcționare al Consiliului de administrație în 

Colegiul de Ecologie (Aprobat prin Hotărârea Consiliului profesoral, Proces verbal 

nr.13 din 20februarie 2019). 

Coordonatorul 

instituțional ECVET 

Pentru implementarea Sistemului  Credite  de  Studii Transferabile în CEC a fost 

desemnat coordonator instituțional ECVET dna C. Cimbir, director adjunct în domeniul 

instruirii, iar consultanții ECVET sunt desemnați șefii de secții – L. Voloh, L.Gonța, S. 

Beznos. 
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INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 ”TEHNICIAN-SILVIC CERCETARE”: 

Calificarea acordată Tehnician silvic cercetare 

Condiții de admitere Certificat de studii gimnaziale 

Scopuri educaționale și 

profesionale 

Calificarea obținută în cadrul domeniului este relevantă pe piața muncii la nivelul 4 și permite 

specialiștilor să activeze în calitate de tehnician silvic cercetare.Necesitatea calificării pe piața muncii 

rezidă din faptul că tehnicienii silvici sunt solicitați de entități silvice și/sau alte organizații care 

gestionează fondurile forestier și cinegetic, precum și vegetația forestieră din afară, instituții de 

proiectare și cercetare, indiferent de forma de proprietate: publică sau privată. 

Misiunea Specialității„Silvicultură și grădini publice” este formarea unei personalități integre și 

dezvoltarea competențelor profesionale, pentru a face față cerințelor actuale și de perspectivă ale pieței 

forței de muncă prin: 

- cunoașterea bazelor de amenajare a pădurilor; 

- cunoașterea particularităților de organizare a lucrărilor de regenerare a pădurilor, îngrijire și 

conducere a arboretelor,exploatarea pădurilor la entități cu diferite forme de proprietate, bazele 

reglementării normative și  legislative a activității acestora; 

- supravegherea activității de pază, îngrijire, evaluare, recoltare, valorificare și de creștere pe cale 

controlată a speciilor de vânat; 

- analizarea principalelor produse nelemnoase ale pădurii și organizarea activităților de recoltare, 

colectare și valorificare a acestora, precum și organizarea activităților specifice albinăritului și 

obținerii împletiturilor din nuiele; 

- cunoașterea legislației silvice și celei aferente constatării contravențiilor și crime(cod penal); 

- cunoașterea normării și organizării eficiente a muncii, uneltelor si aparatajelor utilizate în 

procesul tehnologic și protecția muncii; 

- folosirea deprinderilor specifice de sistematizare și de generalizare a informației silvice. 

Absolvenții specialității  pot activa în organele administraţiei  publice centrale şi locale, structuri 

publice sau private, agenţi economici, instituții de stat sau private în calitate de: 

• tehnician silvic,  

• pădurar,   

• pădurar de vânătoare,  

• tehnician exploatări forestiere,   

• pepinierist,  

• muncitor de plantaţii şi amenajarea zonelor verzi,  

• tăietor de pădure, etc. 

Având următorul traseu de progres: Tăietor de pădure->pepinierist->muncitor plantaţii şi amenajare 

zonă verde ->controlor la exploatarea forestieră ->pădurar/pădurar de vânătoare ->tehnician silvic. 

Tehnicianul Silvic Cercetare va avea ca obiectiv strategic al cercetării științifice silvice -

fundamentarea managementului durabil al pădurilor pe baza cunoașterii legilor de structurare și 

funcționare a ecosistemelor forestiere și a evaluării efectelor modificărilor globale care au loc la nivelul 

mediului natural, social și economic cu influența asupra pădurilor, în vederea conservării și ameliorării 

biodiversității și a potențialului productiv al acestora. 

Tehnicianul silvic absolvent cu certificat de competenţe profesionale va putea desfăşura sarcini de 

supraveghere, coordonare, execuţie, planificare şi organizare a lucrărilor specifice, de asemenea va 

dobândi abilităţi de coordonare a lucrului în echipă, de verificare a respectării normelor de sănătate şi 

securitate în muncă, de asigurare a calităţii. 

Accesul la studii în 

continuare 

Participarea la concursul de admitere în instituțiile de învățământ universitare din țară și de peste 

hotare. 

 

Schema structurii Planului de studii cu alocarea de credite 

Codul Denumirea unității de curs Nr.de credite 

Anul I de studii 

G01O001 Fiziologia vegetală 3 

G01O002 Decizii pentru modul sănătos de viață 2 

F02O0010 Topografie forestieră şi desen topografic 5 

S02A0024 

S02A0025 

Istoria pădurilor 

Resurse forestiere mondiale 
2 

 Fiziologia vegetală 2 

 Topografie forestieră şi desen topografic 2 

Anul II de studii 

G03O003 Retorica 2 

F03O0011 Botanica forestieră 5 

F04O0012 Pedologia 4 
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F04O0013 Seminologia şi pepiniere silvice 4 

S03A0026 

S03A0027 

Ecologie silvică. Protecția mediului 

Diversitatea biologică a spaţiilor verzi 
2 

S04A0028 

S04A0029 

Floricultura 

Flora indicatoare forestieră 
2 

U03L001 

U03L002 

Tehnologia produselor cosmetice 

Produse nelemnoase forestiere 
2 

F04L003 

F04L004 

Biotehnologia 

Biotehnologia în cosmetologie 
2 

 Botanica forestieră 2 

 Seminologia şi pepeniere silvice 2 

Anul III de studii 

G05O004 Tehnologia informaţiei 2 

U05O006 Filozofia 2 

U06O007 Bazele antreprenoriatului 4 

F05O0014 Dendrologia 5 

F06O0015 Staţiuni forestiere 2 

S06O0017 Studiul lemnului 2 

S05A0030 

S05A0031 

Arboricultura ormanentală 

Reconstrucția ecologiă a arboretului 
2 

S06A0032 

S06A0033 

Genetica şi ameliorarea arborilor 

Managementul şi marketingul forestier 
2 

S05L005 

S05L006 

Fitopreparate în cosmetologie 

Fitopatologie și entomologie forestieră 
2 

S06L007 

S06L008 

Valorificarea cosmetică a produsului vegetal 

Plante medicinale 
2 

 Dendrologia 1 

 Staţiuni forestiere 1 

Anul IV de studii 

G07O005 Limba străină aplicată 3 

U07O008 Etica profesională 2 

U08O009 Legislaţia silvică 3 

F07O0016 Tehnica culturilor silvice 4 

S07O0018 Silvicultura 5 

S07O0019 Exploatarea pădurilor 4 

S08O0020 Amenajarea pădurilor 4 

S08O0021 Protecţia pădurilor şi spaţiilor verzi 4 

S08O0022 Dendrometria şi auxologia forestieră 4 

S08O0023 Arhitectura peisajeră şi proiectarea spaţiilor verzi 4 

S07A0034 

S07A0035 

Mecanizarea lucrărilor silvice 

Introducerea şi aclimatizarea plantelor lemnoase 
2 

S08A0036 

S08A0037 

Cinegetica 

Conservarea biodiversității 
2 

S07L009 

S07L010 

Protecţia muncii 

Economie forestieră 
2 

S08L011 

S08L012 

Monitoring forestier 

Gestionarea deşeurilor 
2 

 Practica de specialitate 4 

 Practica ce precede probele de absolvire 8 

 

 

Examinarea finală Examen complex:  

− Silvicultura,  

− Tehnica culturilor silvice,  

− Dendrometria și auxologia forestieră.  

Susţinerea  lucrării/proiectului de diplomă. 

Reguli de examinare și evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare: 

1. Evaluarea inițială;  

2. Evaluarea curentă; 

3. Evaluarea finală. 

Consultant  Șef secție: Beznos S. 
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DESCRIEREA UNITĂŢILOR DE CURS: 

Denumirea cursului Fiziologia vegetală 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

G01O001 Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale I I 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

3 90 30 60 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe 

profesionale  

specifice acumulate 

1. Utilizarea metodelor şi tehnicilor de memorare, sinteză, generalizare şi comunicare a informaţiei din 

domeniul fiziologiei vegetale; 

2. Stabilirea interdependenţelor structură-funcţie, cauză-efect şi interpretarea concepţiilor fiziologice în 

vederea realizării lucrărilor proprii;  

3. Elaborarea şi aplicarea strategiilor experimentale în scopul determinării structurii şi funcţiei plantelor;  

4. Identificarea direcţiilor prioritare de cercetare în domeniul fiziologiei vegetale. 

Conținutul cursului 1. Definiţia și obiectul fiziologiei vegetale.   

2. Sarcinile fiziologiei vegetale ca știință 

3. Celula – unitate structurală, morfologică, fiziologică și funcțională a organismelor vii. 

4. Organizarea structurală, compoziția chimică și funcțiile peretelui celular. 

5. Rolul apei în viața plantei.  

6. Conținutul și starea apei în plante.  

7. Formele de apă în sol.  

8. Apa accesibilă și inaccesibilă plantelor. 

9. Mecanismul de absorbție și căile de circulație a apei în plante.  

10. Structura frunzei ca organ de transpirație. 

11. Importanța fotosintezei și rolul cosmic al plantelor verzi.  

12. Pigmenții fotosintezei.  

13. Mecanismul fotosintezei. 

14. Noțiuni generale despre respirație. Enzimele respirației.  

15. Mecanismul respirației: glicoloza și Ciclul Krebs. 

16. Importanța elementelor minerale în procesul de nutriție a plantelor.  

17. Metode de cercetare a nutriției minerale. 

18. Noțiunea de creștere și dezvoltare la plante.  

19. Tipuri de creștere la plante.  

20. Factorii endogeni ai creșterii și dezvoltării plantelor. 

21. Noțiunea de rezistență și adaptare la plante.  

22. Factorii nefavorabili  de iarnă-primăvară. 

23. Rezistența plantelor la frig și ger. 

24. Rezistența plantelor la secetă și sărăturare. 

Literatura 

recomandată 

1. Maria DUCA, Fiziologie vegetală, Chișinău,  Editura Știința 2006. 

2. P. TARHON, Fiziologia plantelor, Chișinău, Editura Lumina, 1993. 

3. P. Tarhon, „ Lucrări de laborator la fiziologia plantelor ”, Chişinău, 1993 

4. O. Bolbor, M. Trifu, O. Raianu, „ Fiziologia plantelor ”, Editura didactică, Bucureşti, 1982. 

5. C.I. Milica, N. Dorobanţu, T. Suciu, „ Fiziologia vegetală ”, Editura didactică, Bucureşti, 1982. 

6. https://www.google.com/Fiziologia-Plantelor-Curs -USAMV-IASI 

7. https://www.google.com/Fiziologie-vegetala 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Decizii pentru modul sănătos de viață 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

G01O002 Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale I I 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Turism și științe socio-umane” 

Competenţe 

profesionale 

specifice acumulate 

1. Competenţa de a procesa informaţie relevantă despre serviciile comunitare multisectoriale în 

dependenţă de necesităţile individuale pentru prevenire, tratament şi/sau sprijin social şi juridic. 

2. Competenţa de a analiza consecinţele diferitor opţiuni comportamentale în situaţii de risc pentru 

sănătate. 

3. Competenţa de a corela deciziile cu valorile şi scopurile personale. 

4. Competenţa de comunicare interpersonală pentru fortificarea sănătăţii proprii. 

5. Competenţa de a reduce riscurile de sănătate pentru sine şi pentru cei din jur. 

Conținutul cursului 1. Introducere. Autoevaluarea propriului mod de viaţă. 

2. Stereotipuri de gen şi decizii. 

3. Rolul valorilor în luarea deciziilor. 

4. Decizii pentru prevenirea violenţei. 

5. Abuzul sexual. 

6. Pubertatea și adolescența – vârsta schimbărilor. 

https://www.google.com/Fiziologia-Plantelor-Curs
https://www.google.com/Fiziologie-vegetala
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7. Sănătatea sexual-reproductivă. Prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală. 

8. Prevenirea HIV/SIDA. 

9. Stresul și luarea deciziilor 

10. Tutunul, alcoolul și drogurile 

11. Alimentația și activitatea fizică 
Literatura 

recomandată 

1. Curriculumului la disciplina opțională „ Decizii pentru un mod sănătos de viață” , an de ediție 2010  

2. Ghidul profesorului pentru cursul opțional „ Decizii pentru un mod sănătos de viață” 

3. Caietul elevului pentru cursul opțional „ Decizii pentru un mod sănătos de viață” 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Topografie forestieră şi desen topografic 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

F02O0010 Componenta fundamentală I II 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

5 150 60 90 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Competența creativ-inovativă la studierea instrumentelor topografice moderne și metodelor 

conteporane de măsurare a liniilor și unghiurile orizontale și verticale. 

2. Reflecția critică și constructivă a datelor măsurărilor în registru de măsurare a elementelor de pe 

teren și reliefului prin semne convenționale. 

3. Aplicarea, transferarea și rezolvarea problemelor geodezice directe și indirecte la calcularea 

coordonatelor punctelor poligonului și desenarea lui în scară. 

4. Explicarea și interpretarea unor lucrări de cercetare și implimentare în domeniul evidenței a 

pădurilor în ceia ce privește intinderea și poziția lor și întocmirea amenajamentelor. 

5. Cunoașterea, înlelegerea și utilizarea limbajului specific disciplinei la descrierea lucrărilor 

topografice, scrierea planurilor și hărților topografice, alcătuirea documentelor și dările de seamă. 

Conținutul cursului 1. Planurile și hărțile topografice 

2. Întărirea punctelor geodezice pe teren. Măsurarea liniilor. 

3. Orientarea liniilor pe teren 

4. Instrumentele pentru măsurarea unghiurilor orizontale și verticale 

5. Măsurarea unghiurilor orizontale și verticale. 

6. Calcularea coordonatelor 

7. Calcularea suprafetelor 

8. Nivelmentul geometric 

9. Nivelmentul traseului 

10. Nivelmentul pe patrate 

11. Lucrările topografice silvice 

12. Materiale și rechizite necesare pentru îndeplinirea desenului topografic 

13. Desenarea cu instrumente de desen 

14. Desenarea în tuș cu penița 

15. Caractere topografice și cartografice 

16. Semne convenționale 

17. Desenarea planurilor și hărților topografice 

Literatura recomandată 1. Topografia generală și forestieră, Aurel Russu , București 1954 

2. Topografie - A. Russu -  1962, Ed. Agro - Silvică 

3. Topografie și desen tehnic, Constantin Deaconescu, Editura: Didactică și Pedagogică 

4. Curs de topografie, Gh.I. Constantinescu, Ediția a IV a, 1963, Editura diactică și pedagogică 

5. https://ru.scribd.com/document/49731424/curs-topografie 

6. https://ru.scribd.com/document/334216370/218597070-Curs-Topografie-pdf 

7. https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/alte-domenii/topografie-335900.html 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Istoria pădurilor 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S02A0024 Componenta de cursuri obționale I II 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale 

specifice acumulate 

1.Recunoașterea caracteristicilor pădurii în  perioadele istorice; 

2. Identificarea roluluipăduriiîn toponomia, onomastica, arta și creația literară  romănească; 

3. Aplicarea Legislației silvice și celei de protecție a mediului în conservarea și dezvoltarea durabilă a 

sectorului forestier. 

4. Propunerea strategiilor de gestionare durabilă a sectorului forestier. 

Conținutul cursului 1. Obiectul și poziția disciplinei Istoria  pădurilor  în cadrul celorlalte discipline  

2. Caracterizarea padurii carpato-danubiane in preistorie, în perioada dacilor și daco-romană. 

3. Descrierea retragerii populației băștinașe în interiorul pădurii în timpul invaziilor barbarilor 

https://ru.scribd.com/document/49731424/curs-topografie
https://ru.scribd.com/document/334216370/218597070-Curs-Topografie-pdf
https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/alte-domenii/topografie-335900.html
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4. Descrierea pădurii în secolele XIV-XVIII. 

5. Descrierea istoricului Braniștelor. 

6. Pădurea românească în epoca modernă și contemporană. 

7. Rolul pădurii în dezvoltarea cartografiei. 

8. Padurea in  toponomia și onomastica romănească. 

9. Resursele forestiere și gestionarea durabilă a pădurilor. 

10. Rolul pădurilor în procesele de schimbare a climei pe Terra 

Literatura recomandată 1. Raport privind starea sectorului forestier în R.Moldoa 

2. Pădurea și cultura. Gr.Grigorescu. Phoenix, 2006 

3. Pădurea în contextul dezvoltării durabile. Material didactic pentru profesori și elevi . 

C.Murariu.Chișinău, 2016 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Resurse forestiere mondiale 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S02A0025 Componenta de cursuri obționale I II 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Explicarea esenţei principalelor noţiuni de profil; 

2. Identificarea particularităţilor folosirii resurselor forestiere pe parcursul istoriei; 

3. Reproducerea principalelor concepte, categorii, legităţi, teorii de specialitate; 

4. Identificarea particularităţilor repartiţiei spaţiale a resurselor forestiere pe diferite continente şi ţări 

ale lumii; 

5. Clasificarea  pădurilor după diferite criterii; 

6. Interpretarea materialelor cartografice şi grafice care arată suprafeţe împădurite sau defrişate; 

7. Argumentarea unor concepţii şi teorii despre redresarea resurselor forestiere; 

8. Compararea stării actuale a resurselor forestiere în diferite ţări ale lumii, 

9. Tipizarea pădurilor mondiale după diferite criterii; 

10. Evaluarea rolului factorilor antropici în restabilirea resurselor forestiere ale terrei; 

11. Propunerea unor căi de soluţionare a problemelor pădurilor mondiale. 

Conţinutul cursului 

 

 

 

 

  

1. Pădurea ca resursă naturală Etapele principale ale relaţiilor dintre pădure şi om cu privire la 

utilizarea resurselor forestiere.  

2. Cauzele reducerii suprafeței ocupate de păduri. Situația actuală a resurselor forestiere mondiale  

3. Diferite tipuri de păduri şi repartizarea lor geografică. 

4. Resurse forestiere ale Europei de Nord, Vest, Centrale 2.2. Resursele forestiere ale ţărilor din CSI şi 

a ţărilor Europei  de Est şi de Sud 

5. Resurse forestiere ale Europei de Nord, Vest, Centrale 2.4. Resursele forestiere ale ţărilor  Europei 

de Sud  

6. Resursele forestiere ale ţărilor Asiei de sud-est 

7. Resursele forestiere ale ţărilor Asiei Centrale şi de Est 

8. Caracteristica pădurilor Asiei de Sud. 

9. Resusele şi diversitatea pădurilor subecuatoriale şi ecuatoriale din ţările Asiei 

10. Resursele forestiere ale ţărilor Africane 

11. Diversitatea pădurilor din Australia și Oceania 

12. Resursele forestiere ale ţărilor Nord Americane 

13. Starea actuală a resurselor forestiere ale Americii Centrale și de Sud. 

Literatura recomandată 1. Raport privind starea sectorului forestier în R.Moldoa 

2. Pădurea și cultura. Gr.Grigorescu. Phoenix, 2006 

3. Pădurea în contextul dezvoltării durabile. Material didactic pentru profesori și elevi . 

C.Murariu.Chișinău, 2016 

4. Мировые проблемы лесного хозяйсва» Под ред. Г.И.Ворбъева. М., 1976, 272с. 

5. А.Ф.Правдин «Тропическое и субтропическое лесоводство» М., 1969. 323с. 

6. http://forests.org/ 

7. http://www.efi.int/portal 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Fiziologia vegetală 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

 Stagii de practică I II 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 60 - 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

http://forests.org/
http://www.efi.int/portal
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Competenţe profesionale  

specifice acumulate 1. Respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă. 

2. Sinteza, analiza şi evaluarea datelor cantitative şi calitative, utilizînd metodologia proprie 

fiziologiei vegetale; 

3. Argumentarea necesităţii investigaţiilor moleculare în domeniul fiziologiei vegetale ca un sistem 

de ştiinţe preocupate de cercetarea complexă a mediului; 

4. Utilizarea metodelor şi tehnicilor de memorare, sinteză, generalizare şi comunicare a informaţiei 

din domeniul fiziologiei vegetale. 

Conţinutul cursului 

 

 

 

 

  

AS1. Evidențierea fenomenelor fizico-chimice care stau la baza proceselor vitale. 

- Clasificarea sistemelor de dispersie și evidențierea fiecărui caz; 

- Descrierea fenomenelor de adsorbție și inbibiție. 

AS2. Osmoza și difuziunea. 

- Precizarea rolului osmozei ⁄ difuziunii; 

- Descrierea rolului turgescenţei, plasmolizei şi deplasmolizei în activitatea vitală celulară şi 

în viaţa plantei. 

AS3. Regimul de apă al plantelor. 

- Enumerarea organelor prin care se realizează absorbţia apei; 

- Cunoașterea factorilor interni ce influenţează intensitatea absorbţiei foliare. 

AS4. Studiul conducerii apei în corpul plantelor. 

- Enumerarea: căilor de conducere a apei în corpul plantelor superioare; forţelor care 

determină ascensiunea sevei brute în corpul plantei; 

- Precizarea traseului urmat de apă după absorbţie până la eliminare. 

AS5. Fotosinteza. Metode de evidențiere a fotosintezei. 

- Enumerarea factorilor absolut necesari pentru desfăşurarea acestui proces. 

- Descrierea proprietăţilor pigmenţilor asimilatori. 

AS6. Metodele de studiu ale influenței factorilor externi asupra fotosintezei. 

- Enumerarea factorilor externi care influenţează fotosinteza, studiaţi în cadrul lucrărilor 

practice şi indicarea pentru fiecare factor studiat a efectelor constatate. 

AS7. Determinarea intensității respirației după cantitatea de CO2 eliminat. 

- Identificarea procesului de respirație ca o parte componentă a metabolismului celular și 

calcularea intensității respirației; 

- Cunoașterea enzimelor respiratorii. 

AS8. Nutriția minerală a plantelor. 

- Enumerarea procedeelor de evidenţiere a elementelor minerale prezente în compoziţia 

chimică a plantelor. 

- Identificarea rolului funcțional al diferitor elemente chimice. 

AS9. Determinarea viabilității semințelor. 

- Cunoașterea indicilor de calitate a semințelor. 

- Identificarea mecanismelor de creștere și dezvoltare a plantelor. 

AS10. Determinarea rezistenței plantelor la sărăturare după cantitatea de albumine în frunzele 

verzi. 

- Explicarea efectelor fenomenului de sărăturare; 

- Identificarea mecanismelor de autoreglare ce mențin homeostazia celulară în diverse 

condiții de mediu 

Literatura recomandată  Maria DUCA, Fiziologie vegetală, Chișinău,  Editura Știința 2006. 

 P. TARHON, Fiziologia plantelor, Chișinău, Editura Lumina, 1993.  

P. Tarhon, „ Lucrări de laborator la fiziologia plantelor ”, Chişinău, 1993 

https://www.google.com/Fiziologia_plantelor. _Lucrari_practice 

https://www.google.com/Lucrari-practice-la-fiziologia-vegetala-  

Forma de evaluare 
 

 

Denumirea cursului Topografie forestieră şi desen topografic 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

 Stagii de practică I II 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 60 - 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

https://www.google.com/Fiziologia_plantelor
https://www.google.com/Lucrari-practice-la-fiziologia-vegetala-


9 

 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Utilizarea limbajului tehnologic în comunicarea profesională în echipă, specific topografiei silvice. 

2. Studierea instrumentelor topografice moderne și realizarea măsurărilor în cîmp. 

3. Reflectarea critică și constructivă a datelor măsurate în registrul de măsurare a unghiurilor 

orizontale și nivelmentului geometric. 

4. Aplicarea, transferarea și rezolvarea problemelor geodezice la construirea planului topografic după 

coordonate și construirea cartogramei lucrărilor de sol. 

5. Explicarea și interpretarea lucrărilor de cercetare și implimentare a noilor tehnologii în domeniul 

topografiei silvice. 

6. Organizarea, monitorizarea si evaluarea lucrului individual și în echipă. 

Conţinutul cursului 

 

 

 

 

  

AS1 Divizarea elevilor în echipe.Instructaj pe protecția muncii  

AS2 Primirea și verificarea instrumentelor,materialelor și rechizitelor necesare pentru realizarea 

lucrărilor practice. Lamurirea conținutului lucrărilor practice și graficului de lucru 

AS3 Măsurările de probă 

AS4 Trasarea și măsurarea linilor pe teren. Întărirea vîrfurilor poligonului prin țarușuri. Măsurarea 

unghiurilor orizontale 

AS5 Calcularea unghiurilor de direcție și rumburilor 

AS6 Calcularea creșterii coordonatelor ∆x și ∆y.Calcularea coordonatelor x:y. 

AS7 Divizarea suprafețelor pe pătrate. Întărirea vîrfurilor patratelor prin țărușuri. Măsurarea 

laturilor pătratelor. 

AS8 Nivelmentul vîrfurilor pătratelor. 

AS9 Calcularea cotelor negre,roșii și de lucru.Calcularea volumelor de sol. 

AS10 Desenarea poligonului după coordonatele calculate. Desenarea planului topografic în 

orizontale. 

AS11 Trasarea traseului drumului și întarirea pichetelor 

AS12 Nivelmentul traseului pe pichete. 

AS13 .Susținerea dării de seamă. 

Literatura recomandată 1. Aurel Rusu, ,,Topografia forestieră”. 

2. Curs introductiv în topografie 

3. V.Gama, M.Turculeț ,,Curs introductiv în topografie” Ed.UTM Chișinău 2005. 

4. A.B.Maslov, ,,Geodezie” Ed. ,,Nedr” Moscova1980 

5. N.Cristescu,Topografia inginerească, București Ed. Didactica și Pedagocica, 1978 

6. ,,Manualul inginerului geodesic”București Ed. Tehnica,1974. 

7. A.M.Cizmacov, ,,Geodezia”, Moscova Ed.,,NEDR”, 1977 

8. A.M.Grigoreco, ,,Injineria geodezică”, Moscova, Ed.Vișaia școla, 1988 

9. N.N.Lebedev, ,,Curs injinernoi geodezii”, Moscova Ed.,,NEDR”, 1974 

10. A.V.Muraviov, ,,Ingenernaia geodezia”, Moscova Ed. ,, NEDRA”, 1982 

11. V.L.Assus, ,, Rucovotstva po letnei geodeziceascăi practiche”, Moscova Ed. ,,NEDRA”, 1985 

12. N.I.Socolovan, ,, Bazelegeodeziei”, M1976 

13. V.D.Feldman,D.Ș.Mihalev, ,, Bazelegeodezieiinginerești”, M1983 

Forma de evaluare 
 

 

Denumirea cursului Retorica 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

G03O003 Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale II III 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Limbă șicomunicare” 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1.Elaborarea și susținerea discursurilor in fața publicului pentru a exersa atît mijloace ale retoricii pentru 

a convinge,cît și abilitati de comunicare. 

2.Posedarea capacitate de organizare a discursului,tehnici de comunicare,măiestria rostirii. 

3.Utilizarea corectă,adecvată și eficientă a limbajului pentru a-și susține opiniile. 

4.Utilizarea modalităților accesibile de efiencetizare a discursului rhetoric. 

5.Manifestarea toleranței față de ideile interlocutorilui,acceptarea diferenților. 

Conţinutul cursului 1.Geneza retoricii ca știință.Retorica în Antichitate. 

2.Primele școli de retorică.Personalități marcante. 

3.Evoluția retoricii în Evul Mediul și în epoca Renașterii. 

4.Retorica în spațiul românesc. 

5.Tipurile de discurs-judeciar,politic-social,epidictic,cotidian. 

6.Elaborarea și susținerea diferitor tipuri de discursuri argumentativ,incendativ,seductiv etc. 

7.Pregatirea discursului. 

8.Elemente de bază,structura unui discurs. 

9.Etapele de elaborare a discursului. 
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10.Rostirea discursului. 

11.Tehnici de comunicare orală. 

12.Exprimarea reușită-claritatea ideilor,trezirea interesului,frumusețea stilului. 

13.Dezvoltarea curajului și a încrederii în sine. 

14.Bariere de comunicare și tipologia lor. 

15.Limbajul corpului. 

16.Bunele Maniere in comunicare.  

Literatura recomandată 1.Silvea Grosu ”Retorica note de curs” Chișinău 2009 

2.Ion-Ovidiu Pânișoară”Comunicarea eficientă” ed.a 4-a-Iași:Polirom 2015 

3.ARDOR”Dezbaterea,oratorie și retorică” W Drisoll.2002 

4. Alan și Barbara Pease ”Abilități  de comunicare” București 2013 

5.Alex Miccielli ”Arta de a comunica”Polirom 2015 

6.Informație specifică disciplinei. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Botanica forestieră 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

F03O0011 Componenta fundamentală II III 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

5 150 90 60 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe 

profesionale  specifice 

acumulate 

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. 

Conținutul cursului 

 

 

 

 

 

 

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. 

7. Tipuri de rădăcini și sisteme radiculare. 

8. Tulpina. Mugurii. Lăstarii. Structura primară și secundară a tulpinii 

9. Frunza: funcțiile, structura, tipurile de limb, nervațiunile 

10. Floarea: structura florii. Tipuri de flori după sexualitate. 

11. Structura staminei și a ovulului. Tipuri de ovule. 

12. Inflorescențele și însemnătatea lor biologică. 

13. Polenizarea și fecundația.  

14. Funcțiile, originea, structura și importanța biologică a fructului. 

15. Structura săminței la plantele dicotiledonate și monocotiledonate. 

16. Reproducerea sau înmulțirea sexuată a plantelor. 

17. Reproducerea sau înmulțirea asexuată a plantelor. 

18. Diversitatea lumii organice. Unitățile taxonomice. Bacteriile. Virusurile. Structura, nutriția. 

19. Particularitățile distinctive ale algelor. Structura și ciclul vital. 

20. Trăsăturile distinctive ale Divz. Mycota. Ciupercile inferioare și superioare. 

21. Trăsăturile distinctive ale lichenilor și briofitelor. 

22. Trăsăturile distinctive și ciclul vital al ferigii comune. 

23. Particularitățile distinctive și ciclul vital al gimnospermelor 

24. Evoluția complexității structurale și a organelor de reproducere a gimnospermelor 

25. Caracteristica generală și trăsăturile distinctive ale magnoliofitelor.  

26. Adaptările plantelor cu flori la diferite condiții de existență pe Terra și motivația predominării lor în 

regnul vegetal. 

27. Clasa dicotiledonatelor. Trăsături distinctive. 

28. Reprezentanții tipici ai familiilor principale: areale de răspîndire și importanțalor biologică. 

29. Clasa monocotiledonatelor. Familiile Poaceae, Liliaceae, Alliaceae. 

30. Recapitulare/Evaluare sumativă 

Literatura 

recomandată 

1. Atlas botanic. L.Popovici. 1994 

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

3. Botanica generală, V. Grati, Ch.:1999 

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

5. http://www.academia.edu/1225480/ Botanica_I._Vol._1_Morfologia__Anatomia_plantelor    

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Pedologia 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

http://www.academia.edu/1225480/
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F04O0012 Componenta fundamentală II IV 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

4 120 60 60 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Utilizarea metodelor de cercetare în domeniul pedologiei generale şi pedologiei forestiere. 

2. Evaluarea însuşirilor şi regimurilor solurilor în perspectiva stabilirii pretabilităţii terenurilor pentru 

amenajări silvice. 

3. Sistematizarea ecopedologică a terenurilor în funcţie de pretabilitatea acestora pentru amenajări silvice. 

4. Elaborarea cadrului tehnologic de adaptare a speciilor la condiţiile de staţiune (landşaft). 

Conţinutul cursului 1. Noţiuni introductive. Solul – bază a ecosistemelor terestre şi al amenajărilor silvice 

2. Factorii pedogenetice 

3. Procesul de pedogeneză 

4. Însuşirile fizice ale solului 

5. Însuşirile hidrofizice ale solului 

6. Capacitatea de reţinere a solului 

7. Humusul: locul în managementul ecosistemului 

8. Fertilitatea solului: categorii management 

9. Solurile Republicii Moldova: generalităţi 

10. Solurile brune: geneza, răspândire, însuşiri şi regimuri 

11. Solurile cenuşii: geneză, răspândire, însuşiri şi regimuri 

12. Cernoziomurile: geneza, însuşiri, clasificare, utilizare 

13. Solurile litomorfe 

14. Solurile hidromorfe 

15. Solurile halomorfe  

16. Solurile dinamomorfe 

Literatura recomandată 1. Dicţionar de hidrologie generală, hidrologie, hidrogeologie şi hidrofizica solului. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Seminologia şi pepiniere silvice 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

F04O0013 Componenta fundamentală II IV 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

4 120 75 45 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale 

specifice acumulate 

1. Explicarea esenţei principalelor noţiuni de profil; 

2. Identificarea caracteristicilor biologice ale seminţelor principalelor specii de valoare economică 

ridicată utilizate în crearea culturilor silvice în Rep.Moldova; 

3. Analiza metodologiilor moderne aplicate la producerea şi colectarea materialului săditor; 

4. Stabilirea principalelor modalități optime de amplasare a culturilor forestiere în amenajările silvice; 

5. Argumentarea selectării unui anumit asortiment de specii în dependență de factorii biotici și abiotici; 

6. Elaborarea proiectelor de înființare a culturilor forestiere. 

Conţinutul cursului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evaluarea recoltei de seminţe 

2. Recoltarea conurilor, fructelor şi seminţelor forestiere 

3. Prelucrarea conurilor, fructelor şi seminţelor forestiere 

4. Depozitarea şi păstrarea seminţelor foretiere 

5. Pregătirea seminţelor forestiere pentru semănat 

6. Recoltarea, prelucrarea şi pregătirea pentru semănat a seminţelor forestiere folosind mijloace 

mecanizate. 

7. Realizarea probelor pentru determinarea calităţii seminţelor forestiere 

8. Precizarea însuşirilor fizice şi germinative ale seminţelor forestiere 

9. Stabilirea capacităţii germinative a seminţelor forestiere 

10. Ameliorarea solului în pepinieră 

11. Instalarea culturilor în pepiniere 

12. Obţinerea puieţilor în pepiniere în condiţii special 

13. Identificarea factorilor dăunători în pepinieră 

14. Executarea lucrărilor de întreţinere a culturilor în pepiniere 

15. Identificarea mijloacelor manuale şi mecanizate folosite la lucrările de întreţinere a culturilor în 

pepinierele forestiere 

16. Aplicarea lucrărilor de scos a puieţilor din pepinieră 

17. Aplicarea lucrărilor de sortare şi depozitare a materialului destinat împăduririlor 

18. Aplicarea lucrărilor de ambalare şi transport a materialului destinat împăduririlor 
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Literatura recomandată 1. Ministerul Agriculturii și Silviculturii Direcția generală a gospodăriei silvice ,,Tehnica 

culturilor silvice II Pepiniere”, manual, Editura Agro-Silvică de Stat, RA-Bucureşti, 1955. 

2. Pepiniere silvice (ghid practic) Agenția moldsilva Chișinău 2011G. Iachim 

3. Norme tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de 

împădurire a terenurilor degradate , Bucureşti, 2000. 

4. Damian I. Împăduriri. Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică, 1978, 427p. 

5. Cuza P. Recomandări privind crearea bazei seminciere în fondul forestier de stat din Republica 

Moldova – Chişinău, 2002 –40 p. 

6. http://www.scoaladepuieti.ro/wp-content/uploads/2014/12/Modul-1-Seminte-si-pepiniere.pdf 

7. http://www.silvic.usv.ro/cursuri/impaduriri.pdf 

8. http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=269&t=/Activitati/Seminologie-i-

pepinierit 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Ecologie silvică. Protecția mediului. 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S03A0026 Componenta de cursuri obționale II III 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Identificarea principalelor probleme ecologice  din sectorul forestier; 

2. Aplicarea metodelor de colectare și prelucrare a datelor și indicilor ecologici. 

3. Aplicarea metodelor de remediere a raporturilor intrapopulaționale; 

4. Îmbunătățirea calității mediului. 

Conținutul cursului 1. Raporturile ecologiei cu alte științe 

2. Factori și comunități ecologice 

3. Populația 

4. Biocenoza, ecosistemul, caracteristici 

5. Ecosisteme forestiere 

6. Tipuri de păduri 

7. Rolul ecologic al pădurii 

8. Poluarea și factorii poluanți 

9. Probleme ecologice globale 

Literatura recomandată 1. Cernova E., Bîlova V. „ Ecologie”. Chișinău 2007 

2. C. Andon, V Ciocoi „Botanică cu bazele ecologiei” 

3. Alexei Palancean, Ion Comanici „Dendrologia” 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Diversitatea biologică a spaţiilor verzi 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S03A0027 Componenta de cursuri obționale II III 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Identificarea surselor de poluare în mediul urban; 

2. Evaluarea zonelor orășănești cu un grad sporit de elemente nocive; 

3. Sinteza informației necesare pentru înființarea unor parcuri, scuaruri, dendrarii...; 

4. Aplicarea cunoștințelor teoretice în vederea îngrijirii speciilor lemnoase din ecosistemul urban ; 

5. Cunoașterea proprietăților eco-morfologice ale plantelor lemnoase în vederea protecției 

mediului urban. 

6. Cunoașterea particularităților biologice ale speciilor și formelor lemnoase din ecosistemul 

urban. 

Conținutul cursului 

 

 

 

 

1. Particularități biologice ale speciilor în dependență de proveniența geografică 

2. Termenul și durata vegetației; 

3. Termenul și durata înfloririi; 

4. Culoarea florii; 

5. Culoarea frunzei; 

6. Culoarea fructului; 

7. Continuitatea decorativității; 

8. Condițiile climaterice, staționale și dinamica poluării bazinului aerian; 

9. Condițiile climaterice; 

10. Compoziția chimică și fizică a solului; 

11. Dinamica creșterii și dezvoltării plantelor lemnoase în condițiile orășănești; 

12. Vitalitatea plantelor lemnoase; 

13. Protecția spațiilor verzi împotriva doborâturilor de vânt, incendiilor bolilor, dăunătorilor și 

altor factori perturbatori; 

http://www.scoaladepuieti.ro/wp-content/uploads/2014/12/Modul-1-Seminte-si-pepiniere.pdf
http://www.silvic.usv.ro/cursuri/impaduriri.pdf
http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=269&t=/Activitati/Seminologie-i-pepinierit
http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=269&t=/Activitati/Seminologie-i-pepinierit
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14. Pepeniera- sursă de material semănător. 

Literatura recomandată 1. Particularitățile biologice ale speciilor în dependență de proveniența geografică. 

2. Noțiuni introductive privitor la aspectul exterior al plantelor și formelor lemnoase. 

3. Compoziția fizică și chimică a solului. 

4. Dinamica creșterii și dezvoltării plantelor lemnoase în condițiile urbane. 

5. Vitalitatea plantelor lemnoase. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Floricultura 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S04A0028 Componenta de cursuri obționale II IV 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe 

profesionale  

specifice acumulate 

1. Identificarea caracteristicilor biologice şi ecologice ale principalelor specii de plante floricole utilizate în 

amenajări în Moldova. 

2. Aplicarea lucrărilor de înființare, îngrijire și recoltare a plantelor floricole. 

3. Analiza metodologiilor moderne aplicate în floricultura ornamentală. 

Conținutul cursului 

 

1. Introducere în floricultură; 

2. Clasificarea plantelor floricole; 

3. Particularităţi morfologice şi biologice ale speciilor  floricole; 

4. Relaţiile plantelor floricole cu factorii ecologici. 

5. Înmulţirea speciilor floricole. 

6. Spaţii pentru cultura protejată a plantelor floricole. 

7. Înfiinţarea culturilor floricole şi lucrările generale şi speciale de întreţinere. 

8. Recoltarea, condiţionarea, păstrarea şi valorificarea florilor şi plantelor decorative 

Literatura 

recomandată 

1. Sava V. Floricultura, 2005, Chișinău. 

2. Sava V. Floricultura, 2003, Chișinău. 

3. Șalaru E. Flori cultivate în grădină, MAST 2001 

4. Ciocîrlan V. Flora ilustrată a R. Moldova, V - I, II, 1992, Știința  

5. Negru A., Mihăilescu C. Plante cu flori, V - I, II, III, 2005, 2007, Știința  

6. Mateescu R. Arbori și arbuști ornamentali, 2002, MAST 

7. Postolache G. Expoziția vegetației din Grădina Botanică, 2010, Știința 

8. Киселев Г.Е. Цветоводство,  1964, Москва. 

9. https://ru.scribd.com/doc/92261623/Curs-Floricultura-Generala-Hortic-Anul-II-Sem-2-Maria-Cantor 

10. https://www.slideshare.net/anda44/curs-floricultura 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Flora indicatoare forestieră 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S04A0029 Componenta de cursuri obționale II IV 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe 

profesionale  specifice 

acumulate 

1. Identificarea principalelor grupe de plante indicatoare specifice formațiunilor forestiere ale R. Moldova; 

2. Determinarea acțiunii mediului asupra repartiţiei speciilor indicatoare;  

3. Aplicarea metodele de descriere, colectare şi ierbarizare a plantelor.  
Conţinutul cursului 

 

  

1. Caracteristica generală a pădurilor din R.Moldova. Tipul de vegetaţie spontană forestieră. 

Descrierea lor. 

2. Pădurile din Nordul R.Moldova. Caracteristica generală. Flora indicatoare a pădurilor de stejar 

(Quercus robur) cu cireş şi a pădurilor de stejar (Quercus) cu mesteacăn. 

3. Pădurile Moldovei Centrale (Codri). Caracteristica generală. Flora indicatoare a pădurilor de fag 

(Fagus sylvatica) şi a celor de gorun (Quercus petraia) cu carpen. 

4. Flora indicatoare a pădurilor monodominante de gorun (Quercus petraia) şi a pădurilor de stejar 

(Quercus robur) cu carpen. 

5. Caracteristica generală a pădurilor din Sudul R.Moldova. flora indicatoare a pădurilor şi a celor de 

stejar (Quercus robur) cu porumbar şi a celor de stejar pufos (Quercus pubescens) 

6. Caracteristica generală a pădurilor din văile rîurilor. Flora indicatoare a plopişurilor, răcitişurilor, 

salcinişilor şi stejarişurilor. 

7. Caracteristica generală a pădurilor petrofite. Flora indicatoare a petrofite de stejar (Quercus robur) 

şi a goruneţelor (Quercus petraia) 

8. Impacturi naturale şi antropice exercitate asupra florei indicatoare 

https://ru.scribd.com/doc/92261623/Curs-Floricultura-Generala-Hortic-Anul-II-Sem-2-Maria-Cantor
https://www.slideshare.net/anda44/curs-floricultura
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Literatura recomandată 1. Postolache Gh.- Vegetaţia R.Moldova Chişinău, 1995. 340p.  

2. Capcela A. – Mediul înconjurător pentru Europa (realizări, probleme, perspective) Chişinău 2003. p.100 

3. Galupa D. şi alt.- Sectorul forestier din R.Moldova (probleme, realizări, perspective) Chişinău 

2006.p.26 

4. Natura Rezervaţiei „Plaiul Fagului” Chişinău Rădeni Vechi, 2005. p.431 

5. Doina Ivan – Fitocenologie şi vegetaţia Republicii Socialiste Romînia Bucureşti, 1979.p.332 

6. Гейдман Т. И др. Типы леса и лесные ассоциации Молдавской ССр Кишинев 1964 с.268 

7. Николаева Л. . Дубравы из пушистого дуба МССР Кишинев 1963. с. 166   

8. https://www.scribd.com/document/155359964/Tipuri-de-Flora-1967b 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Tehnologia produselor cosmetice 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

U03L001 Unitate de curs la libera alegere II III 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe 

profesionale  

specifice acumulate 

1. Cunoașterea metodelor fundamentale ale stabilităţii preparatelor cosmetice și principiilor de organizare a 

procesului de producere a lor.  

2. Identificarea particularităţilor aplicării tehnologiei farmaceutice în vederea preparării produselor 

cosmetice. 

3. Descrierea proceselor şi aparatelor folosite la prepararea produselor cosmetice. 

Conținutul cursului 

 

 

 

 

 

 

 

1. Istoria cosmetologiei. Frumusețea și societatea.  

2. Direcțiile de bază a cosmetologiei.  

3. Factorii farmaceutici și calitatea preparatelor cosmetice. 

4. Respectarea tuturor cerințelor referitor la prepararea produselor cosmetice. 

5. Structura pielii. Tipurile de piele.  

6. Clasificarea loțiunilor cosmetice.   

7. Corectitudinea aprecierii concentrației alcoolului și glicerinei în componența loțiunilor. 

8. Acţiunea hormonilor şi radicalilor liberi asupra pielii. 

9. Cremele ca produs cosmetic.  

10. Importanța cremelor în suplinirea FNH (Factor Natural de Hidratare).  

Literatura 

recomandată 

1. Merică E., 2000: Tehnologia produselor cosmetice. Editura CORSON, Iași. 

2. Popovici Adriana, 1982: Dermofarmacie şi cosmetologie, Editura Medicală, Bucureşti. 

3. Merică E., 2003: Tehnologia produselor cosmetice, vol. I. Editura KOLOS. 

4. Vasilica-Mozăceni A., 1992:  Plante indigene în tratamentul bolilor de piele şi în cosmetică, Editura 

Cereş, Bucureşti. 

5. Stephanie Tourles, 2007: Rețete cosmetice naturiste. Editura: House of Guides. 

6. https://cnmrmc.insp.gov.ro/en/images/ghiduri/Ghid-Produse-Cosmetice.pd 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Produse nelemnoase forestiere 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

U03L002 Unitate de curs la libera alegere II III 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe 

profesionale specifice 

acumulate 

1. Aplicarea tehnicilor interactive de acumulare, înregistrare, repartizare, interpretare, comunicare a 

informaţiei referitoare la produsele nelemnoase ale pădurii, structura și sistematica lor  şi corelaţia 

dintre ele. 

2. Investigarea structurii produselor forestiere nelemnoase cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de 

laborator; 

3. Proiectarea acţiunilor de sporire a productivităţii cantitative şi calitative a produselor nelemnoase ale 

pădurii și recoltarea lor. 

Conţinutul cursului 1. Natura produselor nelemnoase și definirea termenilor. 

2. Fructele de pădure şi ciupercile, factori de bază în alimentaţia raţională a omului. 

3. Formarea, structura și clasificarea fructelor. 

4. Fazele rodirii. 

5. Tehnologia colectării fructelor de pădure. 

6. Ciuperci – aspecte generale. 

7. Caracteristici fizice pentru identificarea ciupercilor. 

8. Tehnologia recoltării ciupercilor. 

9. Plante medicinale – materie primă pentru industria farmaceutică. 

10. Modalități de folosire a plantelor medicinale. 

Literatura recomandată 1. https://www.google.com/Produse-forestiere- 

https://www.scribd.com/document/155359964/Tipuri-de-Flora-1967b
https://cnmrmc.insp.gov.ro/en/images/ghiduri/Ghid-Produse-Cosmetice.pd
https://www.google.com/Produse-forestiere-
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2. https://www.google.com/2FActivitati%2FValorificarea-padurii%2FProduse-nelemnoase 

3. https://www.google.md/F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument%2F29615127%2FCurs- 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Biotehnologia 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

F04L003 Unitate de curs la libera alegere II IV 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe 

profesionale specifice 

acumulate 

1. Identificarea principalelor direcții de dezvoltare a biotehnologiilor; 

2. Aplicarea microbiologiei industriale în agricultură, ecologie, silvicultură, medicină, farmaceutică 

3. Recunoașterea căilor principale de fuzionare a celulelor izolate şi avantajele lor 

4. Aplicarea metodelor de recombinare genetică a microorganismelor. 

Conținutul cursului 

 

 

 

 

 

 

1. Biotehnologia ca compartiment al biologiei 

2. Baza tehnico-materială a microbiologiei industriale 

3. Utilizarea microbiologiei industriale în agricultură, silvicultură 

4. Utilizarea microbiologiei industriale în medicină, farmaceutică, ecologie 

5. Utilizarea tehnologiilor biochimice pentru imobilizarea enzimelor. 

6. Căile principale de imobilizare a enzimelor. 

7. Cultura de celule, ţesuturi şi organe izolate ca metodă de bază a ingineriei celulare 

8. Culturile de protoplaşti şi hibridizarea somatică la plante. 

9. Obţinerea celulelor de tip Hibridoma 

10. Căile principale de fuzionare a celulelor şi avantajele lor 

11. Baza tehnico-materiale a ingineriei genice. Enzimele. Vectorii 

12. Tehnologia obţinerii de molecule recombinate de ADN. 

Literatura 

recomandată 

1. Biotehnologii clasice şi moderne: (Note de curs). M.Leşanu, Angela Lozan.  Chişinau : „Editerra 

Prim”SRL, 2010. 

2. Biotehnologii în industria alimentară . Banu C. şi colab.,  Bucureşti, 2000. 

3. Biotehnologii moderne în fitotehnie și biosecuritate. A.Pali, 2004 

4. Microbiologia alimentară. Bogdan A. şi col.- Editura Asclepius, Bucureşti, 2011  

5. Principii de biotehnologie. M. Leşanu. Chişinău, 2003. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Biotehnologia în cosmetologie 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

F04L004 Unitate de curs la libera alegere II IV 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Determinarea principalelor tipuri de produse cosmetice după destinație ; 

2. Recunoașterea rolului biotehnologiilor în industria cosmetică. 

3. Identificareaprincipalelorbiotehnologii de obținere a componenților produselor cosmetice. 

Conținutul cursului 1. Definirea produselor cosmetice. 

2. Industria produselor cosmetice 

3. Fundamente pentru biotehnologii cosmetice. Noțiuni de biochimie și fiziologie a pielii, părului 

4. Diversitatea produselor cosmetice  

5. Materii prime pentru industria cosmetică. 

6. Metode de sinteză a a produselor cosmetice 

7. Elemente de microbiologie cosmetică. Conservarea produselor cosmetice. 

8. Aparate, utilaje, operații tehnologice specifice pentru obținerea produselor cosmetice 

9. Biotehnologii de obținere a produselor cosmetice 

10. Metode analitice pentru asigurarea și controlul calității 

Literatura 

recomandată 

1. Biotehnologii clasice şi moderne: (Note de curs). M.Leşanu, Angela Lozan.  Chişinau : „Editerra 

Prim”SRL, 2010. 

2. Biotehnologii în industria alimentară . Banu C. şi colab.,  Bucureşti, 2000. 

3. Biotehnologii moderne în fitotehnie și biosecuritate. A.Pali, 2004 

4. Microbiologia alimentară. Bogdan A. şi col.- Editura Asclepius, Bucureşti, 2011  

5. Principii de biotehnologie. M. Leşanu. Chişinău, 2003. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Botanica forestieră 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

 Stagii de practică II IV 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

https://www.google.com/2FActivitati%2FValorificarea-padurii%2FProduse-nelemnoase
https://www.google.md/F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument%2F29615127%2FCurs-
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2 60 60 - 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă. 

2. Determinarea plantelor forestiere după caracteristicile morfologice. 

3. Familiarizarea elevilor cu procesul de colectare şi ierbarizare a plantelor. 

4. Identificarea speciilor ierbarizate şi naturale cu ajutorul determinatorului. 

5. Familiarizarea cu diversitatea, importanţa economică şi biologică a speciilor lemnoase 

Conţinutul cursului 

 

 

 

 

  

AS1 Familiarizarea elevilor cu scopul, obiectivele și cerințele practicii didactice. Legea Nr.186 din 

10.07.2008 „Securitatea si sănătatea în muncă". 

- Analizarea structurii morfologice  a organelor vegetative şi reproductive ale plantelor ; 

- Decrierea procesului de colectare şi ierbarizare a plantelor 

AS2 Caracteristica  celor mai răspindite tipuri de unități taxonomice în clasificarea sistemică a  plantelor. 

- Identificarea speciilor ierbarizate ce prezinta interes atît economic cît și biologic în silvicultură 

în funcţie de unităţiler taxonomice (specie, gen, familie, ordin, clasă ) cu ajutorul 

determinatorului. 

AS3 Determinarea plantelor forestiere după caracteristicile morfologice în Grădina Botanică .  

- Studierea, descrierea particularităţilor morfobiologice caracteristice speciilor lemnoase de 

gimnosperme. 

- Descrierea ciclului vital la conifere.  

AS4 Diversitatea și importanța ecomomică a gimnospermelor în Dendrariul municipal şi zonele verzi ale 

municipiului Chişinau.  

- Colectarea materialelor pentru ierbarele şi colecţiile tematice. 

AS5 Studierea, determinarea, descrierea speciilor din diviziunea Magnoliophyta, clasa Magnoliopsida.  

- Argumentarea  importanței şi răspîndirii principalelor specii forestiere din clasa 

Magnoliopsida. 

- Caracteristica generală, trăsăturile dinstinctive, arealele de răspîndire, importanța biologică și 

economică a  reprezentanţilor principali din clasa Magnoliopsida, familile: Magnoliaceae, 

Lauraceae, Ranunculaceae, Fumariaceae, Ulmaceae, Moraceae. Fagaceae . 

AS6 Studierea, determinarea, descrierea speciilor din diviziunea Magnoliophyta, clasa Magnoliopsida. 

- Caracteristica generală, trăsăturile dinstinctive, arealele de răspîndire, importanța biologică și 

economică a  reprezentanţilor principali  din clasa Magnoliopsida, familiile: Fagaceae,  

Betulaceae, Juglandaceae,  Cucurbitaceae, Brassicaceae, Salicaceae, Chenopodiaceae. 

AS7 Studierea, determinarea, descrierea speciilor din diviziunea Magnoliophyta, clasa Magnoliopsida. 

- Caracteristica generală, trăsăturile dinstinctive, arealele de răspîndire, importanța biologică și 

economică a  reprezentanţilor principali din clasa Magnoliopsida, familiile: Rosoideae, 

Caprifoliaceae,  Fabaceae,  Vitaceae, Oleaceae, Solonaceae .   

AS8 Studierea, determinarea, descrierea speciilor din diviziunea Magnoliophyta, clasa Liliopsida.  

- Argumentarea  importanței şi răspîndirii principalelor specii forestiere din clasa Liliopsida. 

- Caracteristica generală, trăsăturile dinstinctive, arealele de răspîndire, importanța biologică și 

economică a  reprezentanţilor din clasa Liliopsida. 

AS9 Oformarea ierbarelor şi colecţiilor tematice. Evaluarea sumativă privind practica la Botanica 

forestieră.  

Literatura recomandată 1. Atlas botanic. L.Popovici. 1994 

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

3. Botanica generală, V. Grati, Ch.:1999 

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

Forma de evaluare 
 

 

Denumirea cursului Seminologia și pepiniere silvice 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

 Stagii de practică II IV 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 60 - 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Utilizarea limbajului specific domeniulu seminologie și pepienere 

2. Respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă 

3. Planificarea lucrărilor de producere a puieţilor in pepiniere. 

4. Planificarea lucrărilor de îngrijire a culturilor din pepiniere. 

5. Organizarea  lucrările de scos, sortare şi depozitare a materialului destinat împăduririlor. 

Conţinutul cursului 

 

 

 

 

  

AS1 Noţiuni generale cu privire la disciplina „Seminologie și pepienere ‘’ 

1. Utilizarea limbajului specific domeniului seminologie și pepienere. 

1.1. Exprimarea atribuţiilor muncitorului în pepieneră. 

1.2. Descrierea cerinţelor de activitate  în pepienera silvică.  

AS2 Vizitarea pepinierii silvice 

1. Operațiile tehnice de recoltare, manipulare, păstrare și pregătirea semințelor pentru semănat 
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2. Organizarea teritoriului în pepieneră. Instalarea culturilor 

3. Producerea puieților din semințe și înmulțirea vegetativă (butășirea) 

4. Îngrijirea lor, scosul, sortarea, și depozitarea materialului de plantat 

5. Operațiile de care depinde calitatea culturilor, stabilitatea și productivitatea lor 

AS3 Evaluarea dosarului practicii de iniţiere. 

1. Identificarea tehnologiilor de fabricare a produselor fabricate la interprindere.  

- Explicarea tehnologiilor de producere utilizate la interprindere  

- Explicarea completării şi prezentării dosarului practicii de iniţiere. 

Literatura recomandată 1. Pepiniere silvice (ghid practic) Agenția moldsilva Chișinău 2011 

2. ******* : Norme tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de 

împădurire a terenurilor degradate , Bucureşti, 2000. 

3. Damian I. Împăduriri. Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică, 1978, 427p. 

4. Cuza P. Recomandări privind crearea bazei seminciere în fondul forestier de stat din Republica 

Moldova – Chişinău, 2002 – 40 p. 

5. http://www.scoaladepuieti.ro/wp-content/uploads/2014/12/Modul-1-Seminte-si-pepiniere.pdf 

6. http://www.silvic.usv.ro/cursuri/impaduriri.pdf 

7. http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=269&t=/Activitati/Seminologie-i-pepinierit 

8. http://www.rasfoiesc.com/business/agricultura/silvicultura/Maturitatea-pl-lemnoase-si-var46.php 

Forma de evaluare 
 

 

Denumirea cursului Tehnologia informaţiei 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

G05O004 Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale III V 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Științe exacte” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Utilizarea și configurarea sistemelor de operare și a echipamentelor periferice;  

2. Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informației cu ajutorul aplicațiilor software B. specializate;  

3. Aplicarea tehnologiilor informaționale de comunicare pentru rezolvarea situațiilor din activitatea 

profesională. 

Conținutul cursului I. Modulul 1. Utilizarea sistemelor de operare  

1.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare  

1.2. Unitățile de învățare .  

1.3 Studiu individual ghidat de profesor..  

1.4 Lucrările practice recomandate . 

II.  Modulul 2. Utilizarea echipamentelor periferice.  

2.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare  

2.2. Unitățile de învățare .  

2.3 Studiu individual ghidat de profesor..  

2.4 Lucrările practice recomandate.  

III. Modulul 3. Procesarea textelor.  

3.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare  

3.2. Unitățile de învățare.  

3.3 Studiu individual ghidat de profesor.  

3.4 Lucrările practice recomandate  

IV. Modulul 4. Calculul tabelar.  

4.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare  

4.2. Unitățile de învățare .  

4.3 Studiu individual ghidat de profesor.  

4.4 Lucrările practice recomandate.  

V. Modulul 5. Tehnologii multimedia.  

5.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare  

5.2. Unitățile de învățare .  

5.3 Studiu individual ghidat de profesor.  

5.4 Lucrările practice recomandate .  

VI. Modulul 6. Tehnologii de comunicare  

6.1. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare  

6.2. Unitățile de învățare.  

6.3 Studiu individual ghidat de profesor.  

6.4 Lucrările practice recomandate.  

Literatura 

recomandată 

1. BAZELE INFORMATICII APLICATE / Ion Covalenco, Olga Chicu. – Chişinău: S.n., 2012. 

2. Prof.univ.dr. Floarea NASTASE, Conf.univ.dr. Razvan Daniel ZOTA, Sisteme de calcul si operare 

3. Razvan Deaconescu, Introducere în sisteme de operare, Editura Printech. Anul 2009 

4. Paliga Sorin, Despre Macintosh si sistemul de operare Mac OS X. Raspunsuri la intrebarile 

utilizatorilor. Editura Meteor Press. Anul 2008 

5. Start in Windows 8, Editura 3D Media Communications, Anul 2012 

http://www.scoaladepuieti.ro/wp-content/uploads/2014/12/Modul-1-Seminte-si-pepiniere.pdf
http://www.silvic.usv.ro/cursuri/impaduriri.pdf
http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=269&t=/Activitati/Seminologie-i-pepinierit
http://www.rasfoiesc.com/business/agricultura/silvicultura/Maturitatea-pl-lemnoase-si-var46.php
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6. Murray Katherine, Manual de Windows 8, Editura Teora, Anul 2012 

7. Johnoson, Steve ,Microsoft Windows 7. Ceea ce aveti nevoie, atunci cand avetinevoie! Editura 

Niculescu, Anul 2010 

8. Soper, Mark Edward, Microsoft Windows 7 in imagini, Editura Teora, Anul 2010 

9. Arhitectura si structura calculatoarelor Editura: Editura Pro Universitaria, Anul 2011 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Filozofia 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

U05O006 Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale III V 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Turism și științe socio-umane” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Definirea și explicarea conceptelor filozofice(filozofie; filozof; ființă; realitate; existență; materie; 

mișcare; timp; spațiu). Distingerea orientărilor și concepțiilor cu caracter aplicativ legate de istoria 

filozofie. 

2. Identificarea și explicarea faptelor, fenomenelor, preceselor din viața reală utilizînd concepte specifice 

domeniului profesional. 

3. Identificarea și evaluarea propriului potențial cognitiv pentru ajustarea aptitudinilor, valorilor și 

motivațiilor acestuia la cerințele cotidiene. 

4. Formularea unor idei viabile de activitate în viața cotidiană și manifestarea unui comportament etic și 

responsabil în raport cu semenii. 

Conținutul cursului 1. Introducere în filozofie 

2. Filozofia în antichitate 

3. Filozofia medievală 

4. Filozofia renașterii.Filozofia modernă 

5. Filozofia Românească 

6. Filozofia conteporană 

7. Ontologia-conceptul despre existență 

8. Gnoseologia-conceptul despre cunoaștere 

9. Cunoașterea științifică - forma superioara de  cunoaștere  

10. Problematica umanismului în gîndirea filozofică 

Literatura 

recomandată 

1. Filozofie-manula pentru licee și școli normale. Editura didactică și pedagogică.București 1992 

2. Filozofie-manual pentru cl.XII.-a. Editura Prut internațional Chișinău 2001. 

3. Curs de lecții la filozofie-Chișinău 1991. 

4. V.Capcelea ,,Filozofia”-Chișinău 2001. 

5. Dicționar de filozofie. Editura Univers Enciclopedic.București 1996 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Bazele antreprenoriatului 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

U06O007 Componenta orientare socio-umanistică III VI 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

4 120 90 30 

Catedra responsabilă „Turism și științe socio-umane” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Competența de a explica fapte, fenomene, procese din viața reală, utilizînd conceptespecifice 

domeniului economic; 

2. Competența de a utiliza și autoevalua abilitățile antreprenoriale; 

3. Competența de a defini posibilitāțile pieței în R.M.; 

4. Competența de a intelege semnificația antreprenoriatului și a competențelorantreprenoriale, 

precum si rolul antreprenoriatului si al antreprenorilor in societate; 

5. Competența de a evalua propriul potential antreprenorial in termeni de competențeprofesionale, 

de afaceri şi personale, si de a ajusta atitudinile, valorile și motivațiilelor la cerintele 

antreprenoriatului; 

6. Competența de a formula o idee viabila de afaceri; 

7. Competența de a elabora un plan viabil de afaceri şi de a planifica organizarea șifinanțarea lansării 

unei afaceri; 

8. Competența de a implica studenții în managementul și derularea afacerilor prinintermediul 

simularii situațiilor practice în cadrul jocurilor pe roluri sau a „mini-intreprinderilor",. 

9. Competența de amanifesta un comportament economic etic şi responsabil în raportcu ceilalți. 

Conținutul cursului 1. Antreprenoriatul – opțiune de carieră 

• Antreprenoriatul – promotorul micilor afaceri 

• Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii în R.M. 

• Sistemul de impozitare și control a activității antreprenoriale în RM 

• Primii pași spre o afacere reușită 

• Opțiuni de lansare a propriei afaceri 
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2. Elemente de management și gestionarea riscurilor în afaceri 

• Aspecte conceptuale privind managementul afacerii 

• Organizarea și coordonarea afacerii 

• Controlul afacerii 

• Riscurile în activitatea de antreprenoriat și gestionarea acestora 

• Managementul resurselor umane 

• Remunerarea muncii și metode de motivare a personalului 

3. Finanțarea și evidența contabilă a afacerii 

• Evidența contabilă a activității de antreprenoriat. Aspecte generale 

• Venituri și cheltuieli 

• Sursele de finanțare a unei afaceri 

• Planificarea capitalului necesar inițierii afacerii 

• Eficiența economico-financiară a afacerii 

4. Marketingul afacerii 

• Aspecte de marketing al afacerii 

• Piața și clienții. Produsul serviciul. Prețul. Promovarea. Plasamentul. 

5. Planificarea afacerii 

• Scopul planificării  afacerii. Structura planului de afaceri. 

• Planul de marketing. Planul operațional. 

Literatura 

recomandată 

Acte legislative 

• Legea R.M. cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845-XI1 din 3.01.1992.  

• Legea R.M. privind înregistrarea de stal a persoanelor juridice și a întreprinzătorilorindividuali nr. 

220-XV1 din 19.10.2007. 

• Legea R. M. cu privire la înregistrarea de stal a întreprinderilor și organizațiilor nr. 1265-XV/2000. 

• Legea R. M. privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii nr. 206-XVI/2006. 

Literatură didactică la disciplină 

• Burlacu N.. Management. Chişinău.2000. 

• Boulescu M., ."Organizarea și conducerea activității financiar-contabile a 

• întreprinderilor mici și mijlocii." București, 2001. 

• Sasu C.. "Inițierea și dezvoltarea afacerilor,", București 2003. 

• Rusu C."Managementul întreprinderilor mici și mijlocii.".Chişinau,1994.  

• Toma M..."Ghid pentru diagnostic și evaluare a intreprinderii." „București,2000.  

• Goian I..."Bazele antreprenoriatului.", Chişinău, 2002.  

• Марк Х. ."Секреты бизнеса для всех." Москва. 1995.  

• Мескон М. Речмен Д. Современный бизнес" Москва. 1995.  

• Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat și întreprinderi Nr. 845-XII din 03.01.1992.  

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Dendrologia 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

F05O0014 Componenta fundamentală III V 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

5 150 90 60 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe 

specifice acumulate 

1. Determinarea structurii morfologice și biologice a plantelor lemnoase.  

2. Identificarea influenței factorilor de mediu    asupra ecosistemului forestier. 

3. Recunoaşterea elementelor  de structură morfologică și biologică a gimnospermelor.  

4. Distingerea trăsăturilor morfologice și biologice caracteristice pentru magnoliofite.  

5. Identificarea speciilor de plante forestiere caracteristice țării noastre. 

Conținutul 

cursului 

1. Dendrologia – ştiinţa despre plantele lemnoase 

2. Morfologia organelor vegetative. 

3. Morfologia organelor generative 

4. Creșterea plantelor lemnoase în înălțime și grosime. 

5. Înmulţirea generativă . Particularităţile formării organelor de înmulţire sexuată la speciile lemnoase.   

6. Înmulţirea vegetativă: naturală, artificială,   prin drajoni, lăstari, rizomi, marcote, butaşi. 

7. Factorii mediului : ecologici, climaterici, edafici, orografici, biotici, antropici. 

8. Specii de arbori cu diferite atitudini față de condițiile mediului 

9. Particularităţile morfologice şi biologice a gimnospermelor.  Ciclul vital al gimnospermelor 

10. Familiile Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae . Reprezentanții principali 

11. Familia Pinaceae: genul Pinus. Grupele de pini cu 2-3-5 ace și caracteristica lor. 

12. Familia Pinaceae: genurile, Abies, Picea, Larix, Pseudutsuga. Reprezentanții principali și caracteristica 

lor. 

13. Familia Cupressaceae: genul Thuja, Biota, Juniperus. Caracteristica reprezentanților  principali. 

14. Particularitățile morfologice, biologice, înmulțirea și importanța practică a speciilor lemnoase din 

încrengătura Magnoliophyta 
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15. Clasa Dicotyledonatae: familia Betulaceae. Genul Betula. Reprezentanții principali 

16. Familia Betulaceae: Genurile Alnus, Corylus, Carpenus. 

17. Familia Fagaceae : Genurile Fagus și Castanea 

18. Familia Fagaceae: genul Quercus. Stejarii cu maturație anuală și bienală 

19. Familiile Ulmaceae și Juglandaceae. Genurile principale. 

20. Familia Salicaceae. Genurile  Salix și Populus. Principalele specii de salcie, plopi  și importanța lor. 

21. Familiile Magnoliaceae, Buxaceae, Tamaricaceae, Berberidaceae, Grossulariaceae: reprezentanții 

principali. 

22. Familiile Cornaceae, Moraceae și Loranthaceae. 

23. Familia Rosaceae. Subfamiliile Spiroideae, Pomoideae, 

24. Familia Rosaceae. Subfamiliile Prunoideae, Rosoideae 

25. Familia Tiliaceae 

26. Familia Fabaceae 

27. Familiile Aceraceae și Platanaceae 

28. Familiile Oleaceae și Caprifoliaceae 

29. Familia Rhamnaceae, Elaeagnaceae, Ericaceae, Bignoniaceae 

30. Familia Hippocastanaceae, Anacardiaceae. Clasa Monocotyledonatae. Familia Liliaceae. 

Literatura 

recomandată 

1. Atlas botanic. Daciana Sava,  

2. Atlas botanic . Lucia Popovici, Constanța Moruzi, Ioan Toma, 2008 

3. https://books.google.com/books/about/Atlas_botanic.html 

4. Dendrologie, A.Palancean, I.Comănici. 2009. 520p 

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

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Staţiuni forestiere 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

F06O0015 Componenta fundamentală III VI 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Aplicarea metodelor de cercetare în domeniul staţiunilor şi a tipurilor de pădure;  

2. Identificarea funcţiilor staţiunilor şi a tipurilor de pădure; 

3. Recunoaşterea caracteristicilor staţiunilor şi a tipurilor de pădure; 

4. Identificarea tipurilor de staţiuni pe etaje fitoclimatice din R. Moldova; 

Conținutul cursului 1. Staţiunea forestieră ca sistem 

2. Analiza componentelor staţiunii 

3. Concepţia tipologică staţională forestieră  

4. Denumirea tipurilor de staţiuni şi formula staţională 

5. Metoda de constituire a tipurilor de staţiuni 

6. Staţiuni forestiere de dealuri şi podişuri (F.D) 

7. Staţiuni forestiere de făgete şi gorunete de dealuri(FD3) 

8. Staţiuni de cvercete şi şleauri de deal – FD2 

9. Staţiuni forestiere din regiunea dealurilor joase şi câmpiilor subcolinare (FD1) 

10. Staţiuni forestiere de câmpie (C.F.) 

11. Staţiuni de silvostepă(S.S) 

Literatura 

recomandată 

1. Vegetația Republicii Moldova, Gh. Postolache, Chișinău 1995 

2. Flora ilustrată a României, V. Ciorîrlan, Vol 1, 1992 

3. Flora ilustrată a României, V. Ciorîrlan, Vol 2, 1992 

4. Atlas botanic, L. Popovici, 1994 

5. Pedologie și stațiuni forestiere, I. Iancu, 1991 

6. Determinator de plante din Republica Moldova, 2007 

7. https://ru.scribd.com/document/135078836/Statiuni 

8. https://ru.scribd.com/document/200581691/Statiuni-forestiere-Indr 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Studiul lemnului 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S06O0017 Componenta de formare în specialitate III VI 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Recunoașterea caracteristicilor structurii lemnului; 

2. Identificarea principalelor defecte ale lemnului; 

3. Aplicarea metodelor de testare a proprietăților lemnului; 

4. Aplicarea metodelor de conservare și ameliorarea a lemnului. 

Conținutul cursului 1. Structura generală a lemnului 

https://ru.scribd.com/document/135078836/Statiuni
https://ru.scribd.com/document/200581691/Statiuni-forestiere-Indr
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2. Examinarea anomaliilor structurii anatomice ale lemnului 

3. Examinarea proprietăților fizice 

4. Testarea proprietăților termice 

5. Aplicarea proprietăţilor tehnologice  

6. Verificarea rezistenţei la despicare, forfecare și la torsiune 

7. Conservarea lemnului pe cale umedă 

8. Uscarea lemnului 

9. Ignifugarea lemnului 

10. Impregnarea lemnului 

Literatura 

recomandată 

1. https://ru.scribd.com/document/195250137/Curs-Studiul-Lemnului 

2. https://ru.scribd.com/doc/81685238/STUDIUL-LEMNULUI-COMASAT 

3. https://ru.scribd.com/document/81811997/Studiul-lemnului 

4. http://documents.tips/documents/studiul-lemnului-55f9a208f2d36.html 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Arboricultura ormanentală 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S05A0030 Componenta de cursuri opționale III V 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Utilizarea metodelor și tehnologiile de producere a materialului săditor decorativ. 

2. Recunoașterea caracteristicilor morfologice ale speciilor ornamentale. 

3. Monitorizarea procesului de formare a coniferelor decorative. 

4. Monitorizarea procesului de formare a speciilor de angiosperme decorativedin R. Moldova. 

Conținutul cursului 1. Organizarea producerii materialului decorativ în R. Moldova 

2. Amplasarea și structura pepinierei. Organizarea pepinierei de plante lemnoase ornamentale 

3. Metode şi tehnologii generale de producere a materialului săditor decorativ 

4. Formarea în pepiniera dendrologică a materialului de plantat 

5. Reprezentanţii familiilor Ginkgoaceae, Taxaceae, Taxodiaceae și Cupressaceae . Varietăţi şi 

cultivaruri 

6. Reprezentanţii familiei Pinaceae. Varietăţi şi cultivaruri 

7. Specii de arbori  foioși ornamentali în R. Moldova. 

8. Specii de  arbuști foioși ornamentali în R. Moldova. 

9. Specii de arbori și arbuști foioși decorativi   prin habitus și frunziș  

10. Specii de arbori și arbuști foioși decorativi   prin flori 

Literatura 

recomandată 

1. Atlas botanic. L.Popovici. 1994 

2. Arbori și arbuști ornamentali. R. Mateescu, 2002 

3. Dendrologia. A.Palancean. Chișinău, 2007 

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

5. Flora ilusrată a României. Vasile Ciocîrlan.Vol.I și II. Chișinău, Știința, 1992. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Reconstrucția ecologiă a arboretului 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S05A0031 Componenta de cursuri opționale III V 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Aplicarea noțiunilor și cunoștințelor specifice disciplinei pentru reconstrucția ecologică a 

pădurilor; 

2. Asigurarea condițiilor de mediu optimale privind creșterea și dezvoltarea ecosistemelor forestiere; 

3. Utilizarea rațională a resurselor forestiere; 

4. Prevenirea și limitarea efectelor dăunătoare a factorilor naturali asupra pădurii; 

5. Asigurarea integrității teritoriale a pădurilor prin reconstrucție ecologică a pădurilor fundamentale 

și artificiale degradate sub aspect compozițional, structural, funcțional și productiv. 

Conținutul cursului 1. Obiectul de studiu. Conceptul de  reconstrucție ecologică.I mportanța disciplinei. 

2. Necesitatea efectuării lucrărilor silvotehnice de îngrijire, conducere și reconstrucție ecologică în 

cadrul pădurilor din R. Moldova. 

3. Starea actuală a principalelor ecosistene din R.Moldova. 

4. Lucrări de reconstrucție efectuate în diverse țări. 

5. Categorii de terenuri supuse lucrărilor de reconstrucție ecologică. 

6. Tehnologii (metode, procedee, operațiuni)  silvotehnice privind reconstrucția ecologică. 

7. Substituirea arboretelor derivate. 

8. Reconstrucția ecologică a cvercineelor. 

9. Refacerea sau  amelioraea arboretelor degradate, brăcuite și slab productive 

https://ru.scribd.com/document/195250137/Curs-Studiul-Lemnului
https://ru.scribd.com/doc/81685238/STUDIUL-LEMNULUI-COMASAT
https://ru.scribd.com/document/81811997/Studiul-lemnului
http://documents.tips/documents/studiul-lemnului-55f9a208f2d36.html
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10. Particularitățile reconstrucței ecologice a stejăretelor din sudul R.Moldova 

11. Particularitățile reconstrucței ecologice a stejăretelor din nordul, centrul și sudul țării 

Literatura 

recomandată 

1. Reconstrucția ecologică a pădurilor (material didactic). Boaghie Dionisie, Șalaru Vasile. 

Chișinău, 2005.  

2. 274 p. 

3. Norme tehnice privind reconstrucţia ecologică a arboretelor. Anexa nr. 1 la ordinul Agenţiei 

„Moldsilva” nr. 90 din 4 aprilie 2012 

4. Состояние лесов мира. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО). Рим. 2012.50 с. 

5. Boaghie D., Reconstrucţia ecologică a arboretelor, Recomandări.,Chişinău, ICAS, 2004, 46 p 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Genetica şi ameliorarea arborilor                                                                                                                      

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S06A0032 Componenta de cursuri opționale III VI 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Aplicarea măsurilor de protecție, ameliorare și creștere a productivității ecosistemelor forestiere.  

2. Elaborarea de programe şi proiecte pentru protecţia ecosistemelor forestiere şi pentru ameliorarea 

productivităţii acestora. 

3. Utilizarea și înțelegerea adecvată a limbajului specific disciplinei de ameliorare a speciilor 

forestiere; explicarea, interpretarea, aplicarea, transferul și rezolvarea problemelor specifice; 

reflecția critică și constructivă; creativitatea și inovarea. 

Conținutul cursului 1. Definiția, obiectul, scopul și importanța  studiului geneticii forestiere. 

2. Aparatul eredității la arbori. 

3. Procese și fenomene genetice fundamentale. 

4. Definiția, obiectul, scopul și importanța  studiului geneticii forestiere. 

5. Aparatul eredității la arbori. 

6. Procese și fenomene genetice fundamentale. 

7. Obiectivele ameliorării arborilor forestieri. Programe și metode. 

8. Variabilitatea genetică a speciilor forestiere. Diversitatea genetică la speciile lemnoase. 

9. Ameliorarea prin selecție. Selecția naturală, artificială, fenotipică, genotipică, pozitivă, negativă, 

în masă, individuală, stabilizatoare, direcțională, disruptivă, genealogică, recurentă. 

10. Ameliorarea arborilor prin mutageneză. 

11. Selecția și rolul său în variabilitate și evoluție. Selecția fenotipică. Selecția genotipică. 

12. Aplicații ale geneticii în protecția pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici vătămători. 

Literatura 

recomandată 

1. Enescu V., 1977 : Genetică forestieră. Editura Ceres, București. 

2. Enescu V., 1982 : Producerea semințelor forestiere genetic ameliorate. Editura Ceres, București. 

3. Stănescu V., 1983 : Genetica și ameliorarea speciilor forestiere. Editura Didactică și Pedagogică, 

București. 

4. Șofletea N., 2005: Genetica și ameliorarea arborilor. Editura „Pentru Viață”, Brasov. 

5. Sărac Ioan, 2005: Genetica şi ameliorarea speciilor forestiere, Ed. Mirton, Timişoara. 

6. https://ru.scribd.com/document/147730195/Ameliorarea-arborilor.  

7. https://books.google.md/books/about/Gene-tică_şi_ameliorarea_arborilor.   

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Managementul şi marketingul forestier 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S06A0033 Componenta de cursuri opționale III VI 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Distingerea  conceptelor de servicii forestiere,  management al resurselor forestiere, marketing al 

resurselor forestiere; 

2. Argumentarea  necesității implementării managementului resurselor forestiere în conformitate cu 

conceptul gestionării durabile; 

3. Elaborarea  strategiilor  de marketing a produselor şi serviciilor forestiere; 

Conținutul cursului 1. Esența și evoluția managementului și marketingului forestier. 

2. Relaţii ecologice şi social-economice. 

3. Funcțiile managementului  și interdependența între funcții managementului forestier. 

4. Sectorul forestier din R. Moldova – probleme, realizări şi perspective. 

5. Unele aspecte privind dezvoltarea durabilă a sectorului forestier. 

6. Concepția managementului forestier în economia de piață. 

7. Caracteristici ale cererii şi ofertei pe piaţa lemnului 

8. Politica forestieră, ca instrument managerial 

https://ru.scribd.com/document/147730195/Ameliorarea-arborilor
https://books.google.md/books/about/Gene-tică_şi_ameliorarea_arborilor


23 

 

9. Starea şi măsurile de sporire a produselor nelemnoase 

10. Gestionarea resurselor forestiere în conformitate cu prevederile Codului Silvic şi altor norme legale. 

Literatura 

recomandată 

1. Protecfia pădurilor, A.Simionov, 1993  

2. Drăgoi, M., 2000: Economie forestieră. Editura Economică, Bucureşti, p. 288. 

3. Protecția pădurilor \ României. F.Giurgiu, 1995 

4. Milescu, I. şi Alexe, A., 1982: Economie forestieră. Editura Ceres, Bucureşti, p. 340.  

5. Milescu, L, 2002: Economie forestieră. Suceava, p. 292. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Fitopreparate în cosmetologie 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S05L005 Unități de curs la libera alegere III V 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Identificarea produselor vegetale medicinale utilizate ca materie primă la prepararea 

fitopreparatelor utilizate în cosmetologie. 

2. Distingerea criteriilor de calitate a fitopreparatelor naturale ("bio"). 

3. Distingerea substanţelor de origine vegetală şi a metodelor de extracţie.  

4. Evaluarea, pe baze ştiinţifice, a produselor cosmetice cu ingrediente naturale. 

5. Formularea şi prepararea de produse cosmetice naturale. 

6. Consilierea în vederea utilizării optime a acestor preparate. 

Conținutul cursului 1. Prezentarea principalelor caractere morfologice ale organelor vegetale şi de reproducere ale 

plantelor medicinale utilizate în cosmetică. 

2. Cultura plantelor medicinale în sistem ecologic (din seminţe certificate ecologic). 

3. Caracterizarea principalelor clase de substanţe bioactive de origine vegetală utilizate în 

cosmetologie: lipide. 

4. Caracterizarea principalelor clase de substanţe bioactive de origine vegetală utilizate în 

cosmetologie: terpenoide, compuşi fenolici,  alcaloizi, alfa-hidroxiacizi, hidraţi de carbon 

5. Monografiile celor mai importante plante medicinale utilizate în cosmetică: produsul vegetal, 

compuşii bioactivi, acţiuni şi utilizări, eventuale efecte secundare şi toxice. 

6. Fitoantioxidanţi şi efectele lor asupra pielii. 

7. Determinarea capacităţii antioxidante. 

8. Studii clinice cu fitoantoxidanţi administraţi intern şi topic. 

Literatura 

recomandată 

1. Matcovschi Constantin „100 plante de leac”, Editura „Ericon” SRL, Chişinău, 2009 

2. Matcovschi Constantin, Procopişin Vasile, Parii Boris „Ghid Farmacoterapeutic”, 

Editura„Tipografia Centrală”, Chişinău, 2006. 2474 p.6. 

3. Matcovschi Constantin, Procopişin Vasile, Parii Boris „Medicamente omologate în 

RepublicaMoldova”, Editura „Tipografia Centrală”, Chişinău, 1999. 1142 p.7. 

4. Matcovschi Constantin, Safta Vladimir „Ghid farmacoterapeutic”, Editura „Vector V-N”SRL, 

Chişinău, 2010. 1253 l8. 

5. Nistreanu Anatolie „Farmacognozie”, Editura „Tipografia Centrală”, Chişinău, 2000, 662 p. 

6. Negru A. ,,Determinator de plante din flora Republicii Moldova’’, Chişinău 2007, 391 p. 

7. https://fares.ro/wp-content/uploads/2016/06/1.FITOTERAPIE-generalitati.pdf 

8. http://library.usmf.md/old/downloads/anale/vol_1_xii/xii_1_p415-440_13_farmacognozie.pdf 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Fitopatologie și entomologie forestieră 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S05L006 Unități de curs la libera alegere III V 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Identificarea caracteristicilor biologice şi ecologice ale bolilor și agenților patogeni forestieri; 

2. Aplicarea sistemului de depistare, prognozare și combatere a dăunătorilor forestieri; 

Conținutul cursului 1. Noţiuni generale despre boli şi agenţi patogeni  

2. Bolile materialului semincer şi săditor 

3. Bolile foliare în arboretele de foioase şi conifere 

4. Dăunătorii sugători ai culturilor silvice  

5. Dăunătorii defoliatori ai culturilor forestiere  

6. Dăunătorii forestieri care atacă între scoarţă şi lemn  

7. Dăunătorii forestieri care atacă lemnul 

8. Dăunătorii conurilor, fructelor şi seminţelor arborilor 

Literatura 

recomandată 

1. Protecția pădurilor, A.Simionov, 1993  

2. Carantina fitosanitară în sectorul silvic, M.Arsenescu, 1971  

3. Protecția pădurilor \ României. F.Giurgiu, 1995  

https://fares.ro/wp-content/uploads/2016/06/1.FITOTERAPIE-generalitati.pdf
http://library.usmf.md/old/downloads/anale/vol_1_xii/xii_1_p415-440_13_farmacognozie.pdf
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4. Practicum la fitopatologia generală, bezele fitohelmentologiei, A.l.Stancu 1992  

5. Entomofagii și utilizarea lor "in protecția integrată a ecosistemelor horticole, P.Teodosie, 1998 

6. Protectia integrata a plantelor. Gulii, 1994 

7. Combaterea integrata a burienilor, M. Berea, 1992 

8. http://www.silvic-nasaud.ro/cursuri-formare-adulti.html 

9. https://ru.scribd.com/document/83803596/fitopatologie 

10. http://www.academia.edu/18465083/Entomologie 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Valorificarea cosmetică a produsului vegetal 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S06L007 Unități de curs la libera alegere III VI 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Utilizarea și înțelegerea termenilor specifici, a principiilor generale în evaluarea cosmetologică a 

produselor vegetale. 

2. Dezvoltarea abilităților în însușirea metodelor de analiză privind identificarea și dozarea 

principiilor active în produse vegetale. 

3. Identificarea fitopreparatelor prin prisma acțiunii, indicațiilor, contraindicațiilor, efectelor 

adverse, a modului de administrare și a interacțiunilor acestora. 

Conținutul cursului 1. Întroducere și generalități. Metode de analiză a produselor vegetale. 

2. Analiza macro-, microscopică a produselor vegetale cu conținut de poliholozide. 

3. Vitamine. Clasificare. 

4. Analiza macro- și microscopică a produselor vegetale cu conținut de vitamine. 

5. Terpenoide. Clasificare. Biosinteză.  

6. Uleiuri volatile. Generalitățăți. 

7. Analiza macroscopică, microscopică și chimică a produselor vegetale cu conținut de uleiuri volatile. 

8. Produse cosmetice cu conținut de uleiuri volatile și acțiunea cosmetologică a lor. 

9. Aspecte ecologice ale colectării produselor vegetale, în dependență de natura principiilor active. 

10. Utilizarea rațională a produselor vegetale și a fitopreparatelor. 

Literatura 

recomandată 

1. Oniga Ilioara, Benedec Daniela, Hanganu Daniela. Analiza produselor naturale medicinale. Cluj-

Napoca: UMF „Iuliu Haţeganu”, 2003. 

2. Nistreanu Anatolie. Plante medicinale din flora Republicii Moldova. Chişinău: CEP Medicina, 

2006. 

3. https://biblioteca.regielive.ro/referate/agronomie/valorificarea-plantelor-medicinale-301682.html 

4. https://ru.scribd.com/document/122826538/curs 

5. https://www.academia.edu/12950909/Curs_utilizari_fitoterapeutice 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Plante medicinale 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S06L008 Unități de curs la libera alegere III VI 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe 

specifice 

acumulate 

1. Să cunoasca limbajul specific pentru această disciplină 

2. Să cunoască zonele de favorabilitate a plantelor 

3. Să recunoască principalele specii medicinale 

4. Să cunoasca fenofazele de creştere şi dezvoltare ale plantelor 

5. Să își însuseasca temeinic tehnologiile de cultivare ale plantelor 

Conținutul 

cursului 

1. Aspecte generale despre importanța utilizării plantelor medicinale 

2. Examinarea 

3. Examinarea proprietăților fizice 

4. Recunoaşterea şi descrierea plantelor medicinale pe grupe de folosinţă în funcţie de organul ce conţine 

principiile active  

5. Metodele de înmulțire a plantelor medicinale 

6. Condiții de recoltare a plantelor  

7. Tipuri de organe ce se recoltează 

8. Condițiile de calitate 

Literatura 

recomandată 

1. http://www.medplanet.dbioro.eu/doc/curs%20%20utilizari%20fitoterapeutice.pdf... 

2. https://floarealbastrasoroca.files.wordpress.com/2013/09/ghidul-plantelor-medicinale-si-aromatice-de-la-

a-la-z.pdf... 

3. http://www.akademos.asm.md/files/56_61_Plante%20medicinale%20si%20aromatice%20%E2%80% 

4. https://ru.scribd.com/doc/135837575/Plante-medicinale-miraculoase-din-flora-Romaniei-pdf 

5. https://ru.scribd.com/doc/114117031/Enciclopedia-Plantelor-Medicinale 

http://www.medplanet.dbioro.eu/doc/curs%20%20utilizari%20fitoterapeutice.pdf
https://floarealbastrasoroca.files.wordpress.com/2013/09/ghidul-plantelor-medicinale-si-aromatice-de-la-a-la-z.pdf
https://floarealbastrasoroca.files.wordpress.com/2013/09/ghidul-plantelor-medicinale-si-aromatice-de-la-a-la-z.pdf
http://www.akademos.asm.md/files/56_61_Plante%20medicinale%20si%20aromatice%20%E2%80%25
https://ru.scribd.com/doc/135837575/Plante-medicinale-miraculoase-din-flora-Romaniei-pdf
https://ru.scribd.com/doc/114117031/Enciclopedia-Plantelor-Medicinale
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Forma de 

evaluare 

Examen 

 

Denumirea cursului Dendrologia 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

 Stagii de practică III VI 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

1 30 30 - 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă. 

2. Descriereaa caracteristicilor de creștere, dezvoltare și inmulțire a speciilor lemnoase. 

3. Identificarea influenței factorilor de mediu    asupra ecosistemului forestier. 

4. Recunoaşterea elementelor  de structură morfologică și biologică a gimnospermelor. 

5. Distingerea trăsăturilor morfologice și biologice caracteristice pentru magnoliofite. 

Conţinutul cursului 

 

 

 

 

  

AS1 Studierea particularităţilor morfologice şi ecologice  ale arborilor şi arbuştilor în condiţiile Parcului 

Dendrariu.  

- Determinarea și descrierea celor mai importante specii lemnoase forestiere autohtone și exotice 

ce se regăsesc la nivelul ţării noastre  

- Identificarea influenței factorilor de mediu    asupra mai importante specii lemnoase forestiere 

AS2 Studiul dendrologic și ecologic al arborilor şi arbuştilor plantaţi în diverse „modele-tip” de pădure 

din Grădina Botanică. 

- Determinarea şi descrierea celor mai importante specii lemnoase forestiere din pădurea de 

anestec (mixtă) 

- Identificarea influenței factorilor de mediu    asupra plantelor forestiere din pădurea de amestec 

- Colectarea  materialului pentru ierbarele şi colecţiile tematice. 

AS3 Determinarea și desrierea componenţei specifice a plantelor lemnoase din pădurea pură (arboret).  

- Identificarea influenței factorilor de mediu    asupra plantelor forestiere din pădurea pură 

- Colectarea  materialului pentru ierbarele şi colecţiile tematice. 

- Pregătirea ierbarelor şi colecţiilor tematice. 

AS4 Determinarea şi descrierea celor mai importante specii lemnoase forestiere întîlnite în liziera pădurii 

și în perdelele forestiere 

- Identificarea influenței factorilor de mediu    asupra plantelor forestiere din liziera pădurii și 

din perdelele forestiere.      

AS5 Oformarea ierbarelor şi colecţiilor tematice. 

Evaluarea sumativă privind practica de dendrologie.  

Literatura recomandată 1. Atlas botanic. L.Popovici. 1994 

2. Dendrologie, A.Palancean, I.Comănici. 2009. 520p 

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

4. Flora ilusrată a României. Vasile Ciocîrlan.Vol.I și II. Chișinău, Știința, 1992-512+598p. 

5. Ierbare și colecții tematice 

Forma de evaluare 
 

 

Denumirea cursului Stațiuni forestiere 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

 Stagii de practică III VI 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

1 30 30 - 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă. 

2. Determinarea caracteristicilor etajelor fitoclimatice și răspîndirea arealistică ale acestora. 

3. Diagnoza  şi descrierea tipurilor de staţiuni. 

4. Colectarea datelor din Amenajamentele silvice specifice studiului stațiunii și vegetației 

forestiere. 

Conţinutul cursului 

 

 

 

 

  

AS1.  Evidența stațiunilor forestiere din etajul fitoclimatic de deal FD2 

- Determinarea caracteristicilor etajului fitoclimatic de deal FD2 și răspîndirea arealistică a 

acestuia; 

- Diagnoza şi descrierea tipurilor de staţiuni din etajul fitoclimatic de deal FD2.  

AS2. Evidența stațiunilor forestiere din etajul fitoclimatic de deal FD1 

- Determinarea caracteristicilor etajului fitoclimatic de deal FD1 și răspîndirea arealistică a 

acestuia; 

- Diagnoza şi descrierea tipurilor de staţiuni din etajul fitoclimatic de deal FD1. 

AS3. Evidența stațiunilor forestiere din etajul de silvostepă Ss 

- Determinarea caracteristicilor etajului fitoclimatic de de stepă Ss și răspîndirea arealistică 

a acestuia; 

- Diagnoza şi descrierea tipurilor de staţiuni din etajul fitoclimatic de silvostepă Ss. 
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AS4. Menținerea și conservarea bonității stațiunii. Evaluarea rolului vegetației forestiere în menținerea și 

conservarea bonității stațiunii. 

Literatura recomandată 1. Vegetația Republicii Moldova, Gh. Postolache, Chișinău 1995  

2. Flora ilustrată a României, V. Ciorîrlan, Vol 1, 1992 

3. Flora ilustrată a României, V. Ciorîrlan, Vol 2, 1992 

4. Atlas botanic, L. Popovici, 1994 

5. Pedologie și stațiuni forestiere, I. Iancu, 1991 

6. Determinator de plante din Republica Moldova, 2007 

7. https://ru.scribd.com/document/135078836/Statiuni 

8. https://ru.scribd.com/document/200581691/Statiuni-forestiere-Indr  

Forma de evaluare 
 

 

Denumirea cursului Limba străină aplicată 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

G07O005 Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale IV VII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

3 90 44 46 

Catedra responsabilă „Limbă și comunicare” 

Competenţe specifice 

acumulate 

Competența profesională din descrierea calificării: 

1. Abilitatea de a interacționa cu o serie de oameni din diferite țări - deosebit de importanți în mediul 

comercial. 

2. Implementarea cunoştințelor lingvistice în Silvicultura. 

Competențe profesionale: 

1. Posedarea capacității de organizare, implicare şi control a activității silvice prin studierea limbii 

străine. 

2. Utilizarea limbii franceze în domeniul de activitate și promovarea protecției naturii în calitate de 

tehnician silvic cercetare. 

3. Stăpânirea limbii franceze în comunicarea orală și scrisă, corespondență şi colaborare 

internațională. 

4. Formarea competențelor democratice și a valorilor general-umane pentru păstrararea și aprecierea 

patrimoniului național și local în contextul universal. 

Conținutul cursului 1. The seasons of the year 

1.1 The four seasons of the year. 

1.2 Climate in the Republic of Moldova. 

1.3 Wanders of nature. 

2. Flora and Fauna of the forest 

2.1 Flora and fauna in our country 

2.2 The indigenous plants are true locals. 

2.3 Be keen to protect nature. 

3. Be clean, be green 

3.1 Know the forest from the  

3.2 Forest care services. 

3.3 Planting trees - a noble  

3.4 Moldovan Codrii. 

4. Getting a job 

4.1 Letter writing. Motivation Curriculum vitae. 

4.2 Forestry technician. Jobinterview. 

Literatura 

recomandată 

1. Virginia Eans, Neil O'Sullivan, "Click On"Student's Book, Express Publishing, 2005,192 pagini. 

2. lulia Ignatiuc, Ludmila Foca, Laura Aladin,Dinu Puiu, Ana Muntean, ,English foryou", Pupil's 

Book, Editura Prut international, 2015, 128 pagini. 

3. Guy Brook-Hart, Simon Haines, Complete Advanced, Student's Book, CambridgeUniversity 

Press 2014, 200 pagini. 

4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. New English file. Oxford University 

Press 

5. Oxford Advanced Learner' Dictionary. Oxford Corpus Collection, the 6th edition. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Etica profesională 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

U07O008 Componenta orientare socio-umanistică IV VII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 22 38 

Catedra responsabilă „Turism și științe socio-umane” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1.Competența de a utiliza adecvat limbajul profesional în cadrul eticii profesionale. 

2.Competența de a determina structura moralei profesionale. 

https://ru.scribd.com/document/135078836/Statiuni
https://ru.scribd.com/document/200581691/Statiuni-forestiere-Indr
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3.Competența de a argumenta necesitatea respectării de catre specialist a Codului deontologic profesional. 

4. Competența de a deduce avantajele și limetele comportamentului etic în relațiile grupului de muncă. 

5. Competența de a realiza transferuri interdisciplinare pentru analizareaorientări profesionale din 

perspectiva etică. 

6.Competența de a explica corelația:morală-morală profesională,conștiință etică-comportament etic,tact 

profesional-optimizm. 

7.Competența de a aplica în mod creativ și adecvat exigențele Codului deontologic privind ținuta și cultura 

comunicari profesionistului. 

8.Competența de a stabili legaturi între aptitudinile profesionale,cerințele Codului deontologic și măestriei 

profesională. 

Conținutul cursului 1.Etica profesională ca știința și disciplină de studiu. 

2.Legatura etici cu altă șiințe. 

3.Liinile evolutive ale eticii ca știința socială. 

4.Morala ca mijloc special de asimilare și orientare în lumea valorilor sociale. 

5.Morala socială ca sostem normativ. 

6.Esența,structura și funcțiile moralei profesionale. 

7.Categorii conștiință morală și de acțiunie conștiință,onoare și demnitate.ca o expresie a libertații morale. 

8.Noțiunile de Bine și Rău. 

9.Aspectele filosofice și morale de viața și de fericire. 

10.Concepte centrale în etica profesională. 

11.Modelul personalități din perspectiva dimensiunilor spirituale. 

12.Virtuți și Valori. 

13.Nivelul de Aspirație și comportamentul persoanei. 

14.Cerințele etici față de competențele comunicari. 

15.Etica Comunicări. 

17.Paroxiologia etică și problemele autoeducației morale. 

18.Principiile de bază ale etici Profesionale. 

19.Etica datoriei profesionale. 

20.Codul etic și deontologia profesională. 

Literatura 

recomandată 

1.Miroiu Adrian Etica aplicată,Alternative,București,1995 

2.Miroiu Adrian,Filosofia in haine de Gală,București 1995 

3.Aristoțel,Etica Nicomahia,Editura enciclopedica București 1988 

4.Putere,Politica și Etica Editura economică,București,1998 

5.Codul de Etică și conduită profesională RO.pdf. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Legislaţia silvică 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

U08O009 Componenta orientare socio-umanistică IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

3 90 30 60 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Generalizarea cunoştinţelor de bază în domeniul legislaţiei silvice; 

2. Comunicarea informaţiilor legislaţiei silvice în mediul de specialitate. 

3. Utilizarea unor tehnici eficiente de analiză, sinteză, valorificare a informaţiei din domeniul 

legislaţiei silvice; 

Conținutul cursului 1. Competenţa parlamentului, guvernului și a autorităţilor publice locale privind reglementarea relaţiilor 

silvice; 

2. Administrarea şi gospodărirea fondurilor forestier şi cinegetic; 

3. Gestiunea şi folosirea terenurilor din fondul forestier; 

4. Drepturile şi obligaţiunile gestionarilor de terenuri din fondul forestier şi beneficiarilor silvici; 

5. Drepturi și restricții la utilizarea produselor pădurii; 

6. Infractiunile silvice; 

7. Tipurile de contravenţii silvice; 

8. Calcul cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin tăierea ilicită şi vătămarea arborilor 

şi arbuştilor; 

Literatura 

recomandată 

1. Organizarea și legislație silvică. M. Gherghel. 1993 

2. Protejarea și dezvoltarea durabilă a pădurilor României, Societetea ”Progresul silvic”, 1995 

3. R. Moldova pe calea dezvoltării durabile, A. Capcelea. 1995 

4. Regulamentul și securitatea circulației. Ministerul Educației 2007 

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

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

Chișinău 2011 

7. Tăierile ilicite ale vegetației forestiere în Republica Moldova,2011 

Set de acte legislative: 

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

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311740
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2. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=308876&lang=1 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Tehnica culturilor silvice 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

F07O0016 Componenta fundamentală IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

4 120 88 32 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Capacitatea de a fundamenta din punct de vedere tehnic instalarea vegetatie forestiere 

2. Capacitatea de a prezenta şi explica particularităţile controlului anual al regenerărilor precumşi 

capacitatea de a aplica prevederele normelor tehnice în vigoare referitoare la 

controlulregenerărilor 

3. Capacitatea de a explica, argumenta şi interpreta lucrările de impădurire 

4. Capacitatea de a utiliza şi aplica metodele şi tehnicile specifice culturii speciilor lemnoase 

5. Elaborarea unui proiect tehnic de împădurire cu elemente de reconstrucţie ecologică aarboretelor 

Conținutul cursului 1. Categoriile lucărilor de împădurire  

2. Criterii folosite la alegerea speciilor 

3. Principii privind asocierea speciilor 

4. Formule și scheme de împădurire 

5. Lucrarea solului pe toată suprafața 

6. Lucrarea parțială a solului 

7. Regenerarea artificială prin semănături 

8. Regenerarea artificială prin plantări 

9. Urmărirea și controlul culturilor 

10. Receparea puieților, Reglarea desimii  

11. Tăierile de formare și stimulare 

12. Combaterea chimică a vegetației 

13. Fertilizarea solurilor 

14. Irigarea culturilor 

15. Combaterea eroziunii de suprafață 

16. Combaterea eroziunii în adîncime 

Literatura 

recomandată 

1. Damian, I., 1978, Impăduriri. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

2. Ciortuz I., Ameliorații silvice București, 1978 

3. Florescu, Gh., Abrudan I.V., 1998, Împăduriri. Principii şi soluţii de proiectare. 

LitografiaUniversităţii din Braşov 

4. Florescu, Gh., 1992, Împăduriri. Principii şi soluţii de proiectare. Litografia Universităţii din 

Braşov. 

5. Nicolescu N.V. silvicultura. Îndrumar de lucrări practice 

6. IoanMilescu – Cartea-silvicultorului 

 

7. Silvicultura. Tehnica culturilor silvice A Marian 1990 

8. Pădurea rădăcina- sufletului L. Hlib 1998 

9. Tehnica culturilor silvice. Împăduriri S.Radu 1978 

10. https://ru.scribd.com/document/39531159/Curs-Impaduriri 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Silvicultura 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S07O0018 Componenta de formare în specialitate IV VII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

5 150 99 51 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

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). 

Conținutul cursului 1. Arborele – element de bază al pădurii 

2. Organizarea structurală a ecosistemului forestier 

3. Diagnoza structural – funcţională a arboretelor 

4. Diagnoza calitativă a arboretelor 

5. Interelaţiile între factorii ecologici şi pădure 

6. Regenerarea pădurii 

7. Regenerarea pădurii naturale 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=308876&lang=1
https://ru.scribd.com/document/39531159/Curs-Impaduriri
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8. Regenerarea pădurii cultivate 

9. Determinarea reuşitei regenerărilor naturale 

10. Constituirea stării de masiv.  

11. Dezvoltarea arboretelor 

12. Succesiunea vegetaţiei forestiere 

13. Măsuri silvotehnice de dirijare a succesiunilor 

14. Lucrări de ingrijire a regenerărilor 

15. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurii 

16. Regime și tratamente 

17. Tratamente cu regenerare pe teren decoperit 

18. Tratamente cu tăieri repetate și regenerare sub masiv 

19. Tratamente cu tăieri continui 

20. Tratamente aplicate în regimul crângului 

21. Proiectarea și organizarea lucrărilor de ingrijire și conducere 

22. Stabilirea intensivităţii și alegerea tratamentelor 

23. Lucrări de conservare și reconstrucţie a unor ecosisteme forestiere 

Literatura 

recomandată 

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

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

Chișinău 2011 

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

4. https://ru.scribd.com/doc/45099430/silvotehnica 

5. https://ru.scribd.com/document/47323168/Silvicultura 

6. http://www.scritub.com/economie/agricultura/silvicultura/SILVOTEHNICA-INGRIJIRII-SI-

CON73937.ph 

7. https://ru.scribd.com/document/93472586/silvotehnica-lucrari 

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

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Exploatarea pădurilor 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S07O0019 Componenta de formare în specialitate IV VII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

4 120 77 43 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

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; 

Conținutul cursului 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. 

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: 

https://ru.scribd.com/doc/45099430/silvotehnica
https://ru.scribd.com/document/47323168/Silvicultura
http://www.scritub.com/economie/agricultura/silvicultura/SILVOTEHNICA-INGRIJIRII-SI-CON73937.ph
http://www.scritub.com/economie/agricultura/silvicultura/SILVOTEHNICA-INGRIJIRII-SI-CON73937.ph
https://ru.scribd.com/document/93472586/silvotehnica-lucrari
https://ru.scribd.com/doc/84645394/Norma-Alegere-Si-Aplicare-Tratamente-Silvice-tipar
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− 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. 

11. Doborârea arborilor: 

− doborârea în cioată, 

− doborârea în scaun, 

− 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. 

15. Amnajarea platformelor primare. 

16. Fasonarea lemnului rotund: 

− manipularea, 

− stivuirea, 

17. Fasonarea lemnului de steri: 

− secţionarea, 

− despicarea, 

− manipularea, 

− stocarea, 

− Fasonarea crăcilor în snopi. 

18. Obligaţii procedurale şi relaţii cu unităţile silvice în organizarea şi desfăşurarea procesului de 

exploatare a lemnului. 

19. Constituirea şi marcarea secţiunilor şi postaţelor. 

20. Întocmirea documentaţiei tehnico-economice: 

− stabilirea soluţiei tehnologice pentru exploatarea lemnului dintr-un parchet, 

− determinarea volumului de material lemnos corespunzător fiecărui mijloc de colectare, 

− analiza tehnico-economică, 

− calculul necesarului de utilaje şi forţă de muncă, 

− planificarea lucrărilor. 

Literatura 

recomandată 

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

2. Exploatarea pădurilor, I.Vlad, 1990 

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

4. Rețele de drumuri forestiere, R.Berziuc, 1987 

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

6. Drumuri forestiere, R.Berziuc, 1980 

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

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

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

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

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

12. https://ru.scribd.com/doc/216962370/Curs-exploatare-forestier%C4%83 

13. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=369&idb=  

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

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

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Amenajarea pădurilor 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S08O0020 Componenta de formare în specialitate IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

4 120 70 50 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 
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Competenţe specifice 

acumulate 

1. Recunoașterea polifuncționalității pădurii; 

2. Identificarea principalelor tipuri de exploatabilitate; 

3. Aplicarea metodelor de modelare a structurii pădurii; 

4. Aplicarea tratamentelor în dependență de caracteristicile pădurii. 

Conținutul cursului 1. Examinarea principiilor social-economice ale amenajării pădurilor. 

2. Examinarea principiilor ecologice ale amenajării pădurilor. 

3. Examinarea fondului forestier din R.M. 

4. Linii parcelare și subparcelare. 

5. Ocol silvic. 

6. Gospodărie silvică. 

7. Eficacitea funcțională a arboretelor în dependență de modul de regenerare. 

8. Compoziția-țel. 

9. Tratamente 

10. Tipuri de exploatabilitate. 

11. Urgențe de regenerare. 

12. Clase de vârstă. 

13. Posibilitate. 

14. Produse principale. 

15. Produse secundare. 

16. Amenajament 

17. Faza de teren. 

18. Faza de birou. 

Literatura 

recomandată 

1. Codul Silvic al Republicii Moldova, 1996 

2. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor M.S., București 1986 

3. Giurgiu V. „Amenajarea pădurilor cu funcții multiple” Editura Ceres, București 1988 

4. Tudoran M. „Amenajarea pădurilor Republicii Moldova” Editura Pentru Viață Chișinău 2001 

5. Boaghie D., Cuza P. „Problematica tipologiei ecosistemice forestiere din R. M. // Biodiversitatea 

vegetală a Republicii Moldova”, Chișinău 2001. P. 23-28 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Protecţia pădurilor şi spaţiilor verzi 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S08O0021 Componenta de formare în specialitate IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

4 120 60 60 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

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. 

Conținutul cursului 1. Scopul, sarcinile și importanța disciplinei. 

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

3. Metode de combatere a bolilor și dăunătorilor arborilor. 

4. Bolile seminţelor 

5. Boli de rădăcină. 

6. Boli ale tulpinilor, lujerilor și ramurilor. 

7. Boli ale frunzelor. 

8. Prognoza bolilor si dăunătorilor arborilor. 

9. Protecţia pădurilor de incendii. 

10. Noțiuni generale de entomologie. Sistematizarea insectelor. 

11. Morfologia și anatomia insectelor. 

12. Biologia insectelor. 

13. Dăunătorii polifagi. 

14. Insecte care atacă rădăcina. 

15. Defoliatorii foioaselor. 

16. Defoliatorii rășinoaselor. 

17. Dăunătorii tulpinilor în plantații. 

18. Dăunătorii scoarței și lemnului la foioase. 

19. Dăunătorii scoarței și lemnului la rășinoase. 

20. Dăunătorii lemnului la foioase.  

21. Dăunătorii fructelor și semințelor.  

22. Ecologia insectelor. 



32 

 

Literatura 

recomandată 

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

București 1990. 195 p. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Dendrometria şi auxologia forestieră 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S08O0022 Componenta de formare în specialitate IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

4 120 80 40 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Identificarea instrumentelor și aparatelor dendrometrice; 

2. Distingerea indicilor dendrometrici; 

3. Sortimentarea masei lemnoase; 

4. Inventarierea parchetelor; 

5. Determinarea vârstei la arbore și arboret. 

Conținutul cursului 1. Bazele teoretice ale măsurării arborilor. 

2. Examinarea metodelor de măsurare a arborelui doborât și sortimentelor. 

3. Examinarea structurii morfologice a arborelui. 

4. Structura arboretului în raport cu indicii dendrometrici. 

5. Metode pentru determinarea volumului la arborete 

6. Inventarieri. 

7. Lucrări de delimitare. 

8. Lucrări de inventariere a parchetelor. 

9. Tabele de producție. 

Literatura 

recomandată 

1. Leahu I. „Dendrometrie” București, 1994 

2. Deci I., Vlad I. „Amenajarea și exploatarea pădurilor” Editura Didactică și Pedagogică București 

1983 

3. Giurgiu V. „Biometria arborilor din România” București, 1997 

4. „Codul Silvic al Republicii Moldova” Chișinău 1996 

5. „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor” București 1986 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Arhitectura peisajeră şi proiectarea spaţiilor verzi 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S08O0023 Componenta de formare în specialitate IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

4 120 60 60 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Utilizarea terminologiei specifice domeniului proiectării de arhitectură;  

2. Conceperea soluţiilor arhitecturale utilizînd mijloace de limbaj arhitectural; 

3. Planificarea și organizarea procesului de proiectare. 

Conținutul cursului 1. Funcțiile  zonelor  verzi;  

2. Principii  generale  de proiectare  a peisajelor; 

3. Principii  de compoziție  în parcuri  și grădini; 

4. Spațiile  verzi  în sistematizarea   teritoriului  și localităților; 

5. Organizarea,  structurarea și dotarea amenajărilor peisagistice;   

6. Condițiile cadrului natural; 

7. Crearea artificială a peisajelor de apă; 

8. Distribuția spațială a vegetației în construirea peisajelor; 

9. Sistematizarea circulației în parcuri și grădini; 

10. Construcțiile decorative și funcționale; 

11. Mobilierul de parc și de grădină; 

12. Instalațiile tehnico-edilitare; 

13. Succesiunea fazelor de proiectare a unei zone verzi; 

14. Conținutul fazelor de proiectare a unui spațiu verde; 

Literatura 

recomandată 

1. A.F. Iliescu, Arhitectura peisageră, ed. Ceres,  București 2003 

2. Șalaru E. Flori cultivate în grădină, MAST 2001 

3. Negru A., Mihăilescu C. Plante cu flori, V - I, II, III, 2005, 2007, Știința  

4. Mateescu R. Arbori și arbuști ornamentali, 2002, MAST 

5. Postolache G. Expoziția vegetației din Grădina Botanică, 2010, Știința 

6. https://ru.scribd.com/doc/134605184/Arhitectura-Peisagera-Curs 

7. https://ru.scribd.com/document/216171502/Arhitectura-peisagera 

8. https://ru.scribd.com/doc/211721669/Iliescu-Ana-Felicia-Arhitectura-Peisagera 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Mecanizarea lucrărilor silvice 
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Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S07A0034 Componenta de cursuri opționale IV VII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Identificarea principalelor utilaje și tehnici din sectorul silvic; 

2. Aplicarea metodelor de colectare și prelucrare a semințelor forestiere; 

3. Aplicarea metodelor de pregătire a solului; 

4. Utilizarea mecanismelor și mașinilor în obținerea, prelucrarea și păstrarea resurselor auxiliare ale 

pădurilor. 

Conținutul cursului 1. Tipuri de motoare 

2. Elemente constructive ale motoarelor 

3. Tipuri de utilaje folosite in lucrările silvice 

4. Operațiuni de păstrare, întreținere și reparare a utilajelor silvice 

5. Instrucțiuni de securitate și sănătate a muncii la lucrările silvice mecanizate 

Literatura 

recomandată 

1. Didu M. (1996) „Bazele tehnologiei construcției de mașini”, Craiova 

2. Hmeliov P. P., Tearin G. (1972) „Mecanizarea lucrărilor în livezi”, Editura Cartea Moldovenească 

Chișinău 

3. Grigore R., Iosif I. (1990) „Mecanizarea lucrărilor silvice” Editura Didactică și Pedagogică 

București 

4. Miron V., Manciu C. (1996) „Mecanizarea lucrărilor silvice” Editura Didactică și Pedagogică 

București 

5. Olaru R., Zamfir M. (1995) „Teoria sistemelor și automatizări” Iași 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Introducerea şi aclimatizarea plantelor lemnoase 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S07A0035 Componenta de cursuri opționale IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Utilizarea  metodologiilor contemporane de analiză, sinteză a informației din domeniul 

introducerii plantelor lemnoase; 

2. Generalizarea cunoștințelor teoretice din domeniul introducerii și aclimatizării plantelor 

lemnoase; 

3. Sintetizarea informației necesare pentru înființarea unor plantații cu specii alohtone lemnoase; 

4. Aplicarea cunoștințelor teoretice în vederea soluționării urmărilor introducerii plantelor invazive 

pe teritoriul R. M.; 

5. Distingerea metodelor de cercetare a plantelor lemnoase introduse în flora R. M. 

Conținutul cursului 1. Istoricul cercetării introducției și aclimatizării plantelor lemnoase în Moldova. 

2. Metode de selectare a introducenților. 

3. Metode de lucru cu introducenții. 

4. Introducția plantelor lemnoase în Moldova. 

5. Impactul introducerii plantelor alohtone în condițiile R. Moldova. 

6. Caracteristica introducenților după diverse criterii. 

7. Metodele de înmulțire a introducenților. 

8. Particularitățile biologice a introducenților în flora R. Moldova. 

Literatura 

recomandată 

1. Bucăţel V.- Diversitatea taxonomică a pinaceelor introduse în R.Moldova// Biodiversitatea 

vegetală a R. Moldova. Chişinău, 2001. pag. 202-208; 

2. Palancean A. I. - Reproducerea speciilor lemnoase (Lucrare metodică). Chişinău, 2000. pag. 48; 

3. Palancean A. I., Comanici I. – Dendrologie. Chişinău, 2000. pag. 300. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Cinegetica 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S08A0036 Componenta de cursuri opționale IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Identificarea caracteristicilor biologice şi ecologice ale principalelor specii de vânat întâlnite în 

Republica Moldova; 

2. Recunoaşterea principalelor modalităţi de amplasare a speciilor de vânat în amenajarea unui fond 

de vânătoare; 

3. Argumentarea selecției naturale și artificiale a speciilor de vânat în dependență de factorii biotici 

și abiotici; 

Conținutul cursului 1. Introducere în cursu de cinegetică. Definiția. Obiectul de studiu. Importanța cinegeticii. Istoricul 
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cinegeticii. 

2. Vînatul nerăpitor cu păr: Familia Cervidae, Suidaie, Leporidaie. 

3. Vânatul răpitor cu păr: Familia Ursidaie, Canidaie, Felinidaie, Mustelidaie. 

4. vânatul nerăpitor cu pene: Familia Grunidaie, Anatidaie, Fazanidaie, Columbidaie. 

5. Vânatul răpitor cu pene: 

6. Familia Accipitamidaie, Falconidaie, Strigidaie, Corvidaie. 

7. Influenţa factorilor biotici ,abiotici şi a braconajului asupra vînatului. 

8. Protejarea speciilor de vânat. 

9. Arme de vânătoare și accesorii vânătorești. 

10. Evaluarea speciilor de vînat. 

11. Valorificarea produselor vînătoreşti. 

Literatura 

recomandată 

1. Nestrov V. Blănuri de vînat. București: Ceres, 1993 

2. Almășeanu H. Economia vânatului și salmonicultura. București: Semne 1988. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Conservarea biodiversității 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S08A0037 Componenta de cursuri opționale IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

Utilizarea  noțiunilor de bază din domeniu conservării biodiversităţii; 

Identificarea problemelor globale ce ţin de conservarea biodiversităţii; 

Identificarea problemelor din domeniu conservarea biodiversităţii din Republica Moldova; 

Elaborarea proiectelor de cercetare în domeniul conservării biodiversităţii; 

Propunerea soluţiilor de rezolvare a problemelor conservării biodiversităţii; 

Proiectarea şi realizarea proiectelor de conservării in-situ a biodiversităţii; 

Caracterizarea instituţiilor ce activează în domeniul conservării ex-situ a animalelor şi a plantelor; 

Conținutul cursului 1. Introducere în Conservarea biodiversităţii: 

• Definiții.  

• Obiectul de studiu.  

• Importanța conservării biodiversităţii.  

2. Istoricul evoluţiei activităţilor de conservare a biodiversităţii pe plan mondial. 

• Diversitatea biologică (biodiversitatea).Importanţa biodiversităţii pădurilor. Niveluri ale 

biodiversităţii pădurilor. 

3. Distribuţia biodiversităţii pe glob.Extincţia speciilor 

• Conceptul de extincţie a speciilor 

4. Ecologia speciei. Probleme ce ţin de ecologia speciei. 

5. Tipurile de arii naturale protejate de stat şi legislaţia în domeniu. 

6. Speciile incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova. 

• Strategii de conservare ex-situ a biodiversităţi. 

7. Strategii de conservare in-situ a biodiversităţi 

Literatura 

recomandată 

1. Enescu V., Cherecheş D., Băndiu C. Conservarea biodiversităţii şi a resurselor genetice forestiere. 

– Bucureşti: S.C. Agris–Red. Revistelor agricole, 1977. – 450p. 

2. Giurgiu V. Conservarea pădurilor. – Bucureşti: Ceres, 1978. – 308p. 

3. Букштынов А.Д., Грошев Б. И., Крылов Г. В. ПРИРОДА МИРА ЛЕСА Москва,,Мысль,, 

1981, 304 p. 

4. Lege privind fondul ariilor naturale protejate de stat /Legislaţia ecologică a Republicii Moldova 

(1996-1998), Chişinău: Tipografia Centrală, 1999. - p. 86-204. 

5. https://www.iucnredlist.org  

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Protecţia muncii 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S07L009 Unități de curs la libera alegere IV VII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Turism și științe socio-umane” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1.Întocmirea şi evaluarea planului de protecție și prevenire a traumatismului. 

2. Explicarea faptelor, proceselor din activitatea reală, utilizând concepte de risc specifice activitate. 

3. Luarea deciziilor în diferite situații de risc, aplicând procedeele, metodele, mijloacele disciplinei. 

4. Optimizarea procedurilor de utilizare a factorilor de producere în scopul prevenirii aparițiilor risc. 

5. Coordonarea activității de întreținere a utilajelor/echipamentelor de lucru. 

6. Manifestarea unui comportament adecvat şi responsabil în raport cu ceilalți. 

Conținutul cursului 1. Considerațiuni generale privind securitatea și sănătatea în muncă. 

• Izvoarele de drept a Protecției muncii. 
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• Trăsăturile caracteristice ale protecției muncii 

2. Organizarea protecțici muncii, securității și sănătății în muncă. 

• Obligațiile generale ale angajatorilor în asigurarea securității și sănătății lucrătorilor și principiile 

generale de prevenire. 

• Obligațiileangajatorului in asigurarea securității și sănătății în muncă luînd în considerarenatura 

activităţilor din unitate. 

• Obligațiile angajatorului in asigurarea securității și sănătății în cazul in care la acelaşi loc de 

muncă seaflă lucrători ai mai multor unități. 

3. Obligațiile și drepturile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă. 

• Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă 

• Drepturile lucrătorilor în domeniul securitățiiși sănătății în muncă. 

4. Servicii de prevenire și protecție. 

• Organizarea activităților de prevenire a riscurilor profesionale și de protecție lucrătorilor la locul 

de muncă. 

• Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în 

muncă. 

• Comitetul pentru securitate și sănătate în muncă. 

5. Instructajul lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă. 

• Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; 

• Instruirea periodică a lucrătorilor în domeniulsecurității și sănătății în muncă. 

6. Constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și evidența zonelor de risc profesional grav 

și specific. 

• Constatarea stării de pericol grav și imediat 

• Evidența zonelor de risc profesional grav pericol grav și  

• Fişa de evidență a zonelor de risc profesionalgrav şi specific  

7. Accidentele de muncăși bolile profesionale 

• Definirea şi clasificarea accidentelor de muncă. 

• Comunicarea despre producerea acidentului nica de muncă. 

• Cercetarea accidentelor de muncă și a celor în afara muncii 

• Bolile profesionale 

8. Răspunderea juridică în domeniul securității și sănătații în muncă 

• Formele de răspundere juridică pentru încălcarea normelor de securitate și sănătate în muncă.  

• Mecanismul aplicării legislației în domeniul răspunderii juridice în domeniul securității și 

sănătății în muncă. 

Literatura 

recomandată 

1. Constituția Republicii Moldova, Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1 din 12.08.1994;din29.07.94/ 

2. Codul muncii, nr.154-XIV, din 28 martie 2003 // MO al Republicii Moldova. – 2003. – 29 iulie 

(nr.159-162). 

3. Legea securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10.07.2008 // MOnr.143-144/587 din 

05.08.2008 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005 despre aprobarea Regulamentului privind modul de 

cercetare a accidentelor de munca // M0 al Republicii Moldova, nr.9-12 din 20.01.2006 

5. Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, nr.756-XIV din 24 decembrie 1999 || 

Monitorul oficial al Republicii Moldova. - 2000. – 23 martie (nr.31-33). 

6. Hotărârea Guvernului nr. 95 pentru aprobarea unor acte normative privind implimentarea Legii 

securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008, // MO al Republicii Moldova, nr. 34-36 

din 17.02.2009. Regulamentul privind activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și 

prevenire a risurilor profesionale 

7. Hotărârea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și 

sănătate la locul de muncă // MO al Republicii Moldova, nr. 91-93 din 08.06.2010. 

8. Programul național în domeniul Securității și Sănătății în Muncă anii 2016.Ministerul pe 2012- 

Muncii,Protecției Sociale și Familiei al Republici Moldova  

9. Boişteanu Eduard, Romandas Nicolae, Dreptul muncii, Chişinău, 2007  

10. Boișteanu E. , Romandas N. „Dreptul muncii. Partea generală", Chişinău, 2012  

11. Negru Tudor, Scorțescu Cătălina, Dreptul muncii (partea generală). Codul muncii, Universitatea 

Liberă Internațională din Moldova, Chişinău, 2004. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Economie forestieră 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S07L010 Unități de curs la libera alegere IV VII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Descrierea  principalelor obiectivelor a economiei forestiere; 

2. Argumentarea necesitaților implementării tehnologiilor ecologice în diverse ramuri; 
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3. Implementarea principiilor economice foristiere; 

Conținutul cursului 1. Importanţa abordării economiei forestiere. 

2. Priorităţile economiei forestiere. 

3. Mediul factor al dezvoltării durabile 

4. Strategii economico – ecologice de reducere a poluării mediului. 

5. Mediu şi macro - modelele economico – sociale. 

6. Pârghii economice în vederea reducerii gradului de poluare; 

7. Resursele naturale surse de existenţă şi creştere economică. 

8. Estimarea valorii economice a biodiversităţii din Republica Moldova. 

Literatura 

recomandată 

1. Părăuşanu V. Ponoran I. Economia mediului. Bucureşti 2001. 

2. Cămăşoiu C. Economia şi sfindarea naturii. Bucureşti 1994. 

3. Bacal P. Economia protecţiei mediului. Chişinău 2007. 

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Monitoring forestier 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S08L011 Unități de curs la libera alegere IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Identificarea  caracteristicilor  ştiinţei de Monitoring  forestier; 

2. Utilizezarea datelor monitoringului forestier în elaborarea măsurilor de ameliorare a stării de 

sănătate a pădurilor; 

3. Estimarea  posibilităţilor de conservare, ameliorare şi protejare a fondului forestier şi al mediului 

înconjurător; 

Conținutul cursului 1. Scopuri şi obiective. Funcţionarea sistemului de monitoring forestier 

2. Monitoring forestier - Reţeaua europeană. 

3. Caracteristicile reţelei naţionale de monitoring     forestier. 

4. Monitoring forestiere 

5. intensiv. 

6. Evoluţia stării de sănătate a pădurilor R. Moldova 

Literatura 

recomandată 

1. Boaghie D. Monitoring ecologic şi forestier. Edit. UASM, Chişinău, 2004. 

2. Boaghie D. Monitoring forestier. Curs delecţii. Edit. UASM, Chişinău, 2001. 

3. Îndrumări tehnice privind supravegherea forestieră. ICAS, Bucureşti, 1991. 

4. Protecția pădurilor \ României. F.Giurgiu, 1995  

Forma de evaluare Examen 

 

Denumirea cursului Gestionarea deşeurilor 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

S08L012 Unități de curs la libera alegere IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

2 60 30 30 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe specifice 

acumulate 

1. Cunoaşterea şi dobândirea capacităţii de utilizare adecvată a conceptelor, metodelor şi 

procedeelor specifice gestionării deşeurilor. 

2. Explicarea şi interpretarea mecanismelor şi proceselor, principiilor ce stau la baza gestionării 

deşeurilor. 

3. Aplicarea strategiilor şi tehnicilor de gestionare durabilă a deşeurilor. 

4. Responsabilizarea în vederea participarii la acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor, în scopul 

valorificării acestora. 

5. Manifestarea unui  interes real  în recunoaşterea şi promovarea unui comportament etic, esenţial 

pentru acţiunile din domeniul unui management durabil  al deşeurilor. 

Conținutul cursului 1. Introducere. Politica de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova. Principii şi obiective ale 

gestionării deşeurilor. 

2. Deşeurile. Clasificarea deşeurilor. Criterii de clasificare. 

3. Strategii de gestionare a deşeurilor.Etape ale gestionării deşeurilor. Colectarea şi transportarea 

deşeurilor. Tehnici de colectare.  

4. Depozitarea controlată a  deşeurilor. Structura eliminării deşeurilor menajere solide. Clasificarea 

depozitelor de deşeuri. 

5. Tendinţe şi prognoze privind generarea deşeurilor. Îmbunătăţirea calităţii gestionarii deşeurilor. 

Literatura 

recomandată 

1. PascuR., Managementul deşeurilor , Ed. Universităţii"Lucian Blaga" din Sibiu, 2009 

2. RojanschiV., Bran Fl., Diaconu Gh.,Protecţia şi ingineria mediului , ediţia a II-a,Ed. Economică, 

Bucureşti, 2002 

3. Îndrumări tehnice privind supravegherea forestieră. ICAS, Bucureşti, 1991. 

4. Protecția pădurilor \ României. F.Giurgiu, 1995  

Forma de evaluare Examen 
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Denumirea cursului Practica de specialitate 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

 Stagii de practică IV VII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

4 120 120 - 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Identificarea necesarului de materiale și echipamente pentru executarea sarcinii propuse. 

2. Organizarea locului de lucru și a echipei de muncitori pentru realizarea sarcinei propuse. 

3. Monitorizarea procesului tehnologic de producere pentru îndeplinirea calitativă a sarcinei 

propuse. 

4. Recepţia lucrărilor executate de echipa de muncitori pentru a o prezenta inginerului. 

Conţinutul cursului 

 

 

 

 

  

AS1 Calcularea cantității de lemn. 

1.1. Măsurarea lemnului așezat în figuri 

1.2. Cubarea crăcilor 

1.3. Inventarieri integrate 

1.4. Sortarea arborelui după tabelele de sortimente 

1.5. Stabilirea cotei de punere în valoare a masei lemnoase 

1.6. Determinarea vârstei la arbore și arboret 

AS2 Estimarea și valorificarea producției de masă lemnoasă. 

1.1. Punerea în valoare a masei lemnoase. 

1.2. Aplicarea tăierilor și scoaterea materialului lemnos. 

1.3. Curățirea parchetelor de resturi de exploatare. 

1.4. Reprimirea parchetelor. 

1.5. Monitorizarea tăierilor ilicite în fondul forestier. 

1.6. Controlul circulației materialului lemnos. 

AS3 Estimarea și valorificareaa produselor accesorii ale păduii. 

1.1. Aplicarea măsurilor biotehnice în scopul ameliorării stării fondului cinegetic. 

1.2. Combaterea braconajului. 

1.3. Repararea hrănitoarelor. 

1.4. Identificarea produselor accesorii ale pădurii. 

1.5. Evaluarea producției de nuiele pentru împletituri. 

1.6. Colectarea și sortarea nuielilor pentru împletituri. 

1.7. Depistarea-semnalarea dăunătorilor foliari. 

1.8. Aplicarea măsurilor de combatere. 

Literatura recomandată 1. Regulamentul și securitatea circulației. Ministerul Educației 2007 

2. Tăierile ilicite ale vegetației forestiere în Republica Moldova,2011 

3. Determinator de plante din Republica Moldova, 2007 

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

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

Chișinău 2011 

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

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

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

9. Set de acte legislative: 

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

− http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=308876&lang=1 

10. https://ru.scribd.com/document/135078836/Statiuni 

11. https://ru.scribd.com/document/200581691/Statiuni-forestiere-Indr 

12. silvic.usv.ro/cursuri/silvobiologie_id.pdf 

13. silvic.usv.ro/cursuri/silvotehnica_id.pdf  

14. https://ru.scribd.com/doc/45099430/silvotehnica 

15. https://ru.scribd.com/document/47323168/Silvicultura 

16. http://www.scritub.com/economie/agricultura/silvicultura/SILVOTEHNICA-INGRIJIRII-SI-

CON73937.php 

17. https://ru.scribd.com/document/93472586/silvotehnica-lucrari 

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

Forma de evaluare 
 

 

Denumirea cursului Practica de precede probele de absolvire 

Codul cursului Tipul cursului Anul de studii Semestrul 

 Stagii de practică IV VIII 

Numărul de credite Total ore Contact direct Lucrul individual 

8 240 240 - 

Catedra responsabilă „Silvicultură și grădini publice” 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=311740
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=308876&lang=1
https://ru.scribd.com/document/135078836/Statiuni
https://ru.scribd.com/document/200581691/Statiuni-forestiere-Indr
https://ru.scribd.com/doc/45099430/silvotehnica
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
https://ru.scribd.com/document/93472586/silvotehnica-lucrari
https://ru.scribd.com/doc/84645394/Norma-Alegere-Si-Aplicare-Tratamente-Silvice-tipar
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Competenţe profesionale  

specifice acumulate 

1. Aplicarea noţiunilor, conceptelor, strategiilor, actelor normative şi legislative specifice în activitatea 

practică. 

2. Identificarea bazelor de amenajare și dinamica fondului de producţie a pădurilor. 

3. Recoltarea şi condiţionarea materialului semincer/săditor. 

4. Supravegherea lucrărilor de instalare/regenerare şi întreţinere a culturilor forestiere. 

5. Aplicareasistemului de depistare şi prognoză a dăunătorilor forestieri. 

6. Aplicareamăsurilor de combatere a dăunătorilor forestieri. 

7. Organizareaşantierului de exploatareși reprimirea parchetelor exploatate. 

8. Verificarea lucrărilor executate pe suprafaţa parchetului și în platforma primară. 

9. Organizarea și verificarea deservirii lucrărilor mecanizate de cultură şi  exploatare a pădurilor. 

Conţinutul cursului 

 

 

 

 

  

AS1. Identificarea bazelor de amenajare și dinamica fondului de producţie a pădurilor. 

1.1. Verificarea aplicării bazelor de amenajare. 

1.2. Determinarea creşterilor şi a volumelor arboretelor inventariate.   

1.3. Verificarea unităţilor amenajistice de parcurs cu lucrări silvotehnice după prevederile 

amenajamentului. 

1.4. Compararea datelor din teren cu datele din amenajament şi normele tehnice de amenajare. 

1.5. Identificarea unităţilor amenajistice ce vor fi parcurse cu lucrări de împădurire, îngrijire şi 

conducere, exploatare după planul decenal, planul lucrărilor de îngrijire, planul lucrărilor de 

regenerare, planul instalaţiilor şi construcţiilor, planul de recoltare a produselor accesorii. 

AS2. Identificarea caracteristicilor arboretelor, relaţiilor dintre pădure şi mediul înconjurător, 

precum și procesele de nivel ecosistemic specifice pădurii. 

2.1. Determinarea elementelor componente ale pădurii. 

2.2. Aprecierea caracteristicilor structurii orizontale, verticale și calitative. 

2.3. Analizarea relaţiilor dintre pădure şi mediul abiotic, biotic şi factorul antropic.   

2.4. Examinarea procesului de regenerare a pădurii şi de constituire a stării de masiv. 

2.5. Distingerea procesului de diferenţiere, îndreptare şi elagare a arborilor în pădure. 

2.6. Estimarea proceselor de eliminare naturală şi succesiune a vegetaţiei forestiere. 

AS3. Recoltarea şi condiţionare a materialului semincer/săditor. 

3.1. Stabilirea surselor de seminţe forestiere. 

3.2. Realizarea lucrărilor de recoltare a seminţelor forestiere. 

3.3. Organizarea lucrărilor de prelucrare a conurilor şi seminţelor de răşinoase, prelucrarea fructelor şi 

seminţelor de foioase.  

3.4. Asigurarea conservării, ambalării şi transportului materialului semincer.  

3.5. Executarea lucrărilor de pregătire a materialului semincer pentru semănat. 

3.6. Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrărilor de recoltare şi 

condiţionare a materialului semincer/săditor. 

AS4. Supravegherea lucrărilor de instalare/ regenerare şi întreţinere a culturilor forestiere. 

4.1. Organizarea şantierelor de împădurire pentru instalarea culturilor pe cale artificială şi regenerare 

naturală. 

4.2. Pregătirea terenului şi solului. 

4.3. Alegerea şi asocierea speciilor forestiere pentru împădurit. 

4.4. Aplicarea lucrărilor de instalare/regenare a speciilor forestiere. 

4.5. Executarea lucrărilor de îngrijire şi verificare a reuşitei regenerărilor după instalare artificială şi 

regenerare naturală. 

4.6. Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la instalarea/regenerarea şi întreţinerea 

culturilor forestiere. 

AS5. Aplicarea sistemului de depistare şi prognoză a dăunătorilor forestieri. Aplicarea măsurilor de 

combatere a dăunătorilor forestieri. 

5.1. Identificarea vătămărilor provocate de factorii abiotici. 

5.2. Aplicarea măsurilor de prevenire și combatere.  

5.3. Implementarea sistemului de monitoring forestier. 

5.4. Semnalarea dăunătorilor forestieri și investigarea suprafeţelor atacate de dăunători forestieri. 

5.5. Determinarea intensităţii atacurilor de dăunători forestieri. 

5.6. Apicarea măsurilor de prevenire și combatere. 

5.7. Aplicarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă. 

AS6. Organizarea şantierului de exploatare și reprimirea parchetelor exploatate. 

6.1. Marcarea pe teren a limitelor arboretului în care se vor executa tăieri. 

6.2. Executarea lucrărilor pregătitoare, lucrărilor de construcţii, instalaţii, compartimentarea parchetului. 

6.3. Identificarea materialelor necesare pentru organizarea şantierelor de exploatare. 

6.4. Delimitarea parchetelor de exploatare. 

6.5. Verificarea actelor de punere în valoare. 

6.6. Organizarea tehnico-teritorială a şantierului de exploatare. 

6.7. Îndepărtarea resturilor de exploatare. 

6.8. Supravegherea lucrărilor de curăţire a parchetului. 

6.9. Verificarea aplicării regulilor silvice de exploatare. 

6.10. Stabilirea prejudiciilor silviculturale. 

AS7. Verificarea lucrărilor executate pe suprafaţa parchetului și în platforma primară. 
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7.1. Analizarea structurii lucrărilor în funcţie de metodele de exploatare folosite. 

7.2. Alegerea uneltelor şi utilajelor necesare recoltării si colectării. 

7.3. Stabilirea locurilor pentru amplasarea resturilor de exploatare, a traseelor de colectare și a rampelor. 

7.4. Planificarea operaţiilor de executat în platforma primară. 

7.5. Supravegherea operaţiilor de executat în platforma primară. 

7.6. Evaluarea sortimentelor rezultate din sortare. 

7.7. Descărcarea arborilor sau a părţilor de arbori, transportul materialului lemnos, curăţire de crăci şi 

cepuri, cojirea lemnului, sortea –secţionarea, despicarea lemnului, tocarea crăcilor. 

AS8. Elaborarea raportului activității practice 

8.1. Sistematizarea materialului 

8.2. Elaborarea raportului 

Literatura recomandată 1. Regulamentul și securitatea circulației. Ministerul Educației 2007 

2. Tăierile ilicite ale vegetației forestiere în Republica Moldova,2011 

3. Determinator de plante din Republica Moldova, 2007 

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

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

Chișinău 2011 

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

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

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

9. Set de acte legislative: 

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

− http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=308876&lang=1 

10. https://ru.scribd.com/document/135078836/Statiuni 

11. https://ru.scribd.com/document/200581691/Statiuni-forestiere-Indr 

12. silvic.usv.ro/cursuri/silvobiologie_id.pdf 

13. silvic.usv.ro/cursuri/silvotehnica_id.pdf  

14. https://ru.scribd.com/doc/45099430/silvotehnica 

15. https://ru.scribd.com/document/47323168/Silvicultura 

16. http://www.scritub.com/economie/agricultura/silvicultura/SILVOTEHNICA-INGRIJIRII-SI-

CON73937.php 

17. https://ru.scribd.com/document/93472586/silvotehnica-lucrari 

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

Forma de evaluare  
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