
 

SILVICULTURĂ (Anul  III, Semestrul V) 

 

Nr. credite transferabile: 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină: 

 Șef lucrări doctor SANDU TATIANA  

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):  
Cursurile şi lucrările practice urmăresc următoarele obiective principale: 

- însuşirea noţiunilor de bază privind pădurea şi ecosistemele silvice; 

- cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor de producerea materialului săditor silvic; 

- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor legate de efectele lucrărilor silvice în viaţa 

pădurii; 

- explicarea unor aspecte de legate de tehnologiile de cultură a speciilor silvice. 

- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor legate de compoziţia formaţiunilor forestiere şi 

procesele din interiorul ecosistemelor forestiere. 
 

Conținutul disciplinei  

CURS (Capitole / subcapitole) 

Cap. 1. Generalităţi privind Silvicultura. Definiţia. Obiectul, scopul şi metoda de cercetare. 

Interdisciplinaritate. Contribuţia oamenilor de ştiinţă români şi străini la dezvoltarea 

disciplinei.                                 

Cap. 2. Pădurile şi zonarea lor. Importanţa pădurii. Zonarea pădurilor pe glob. Evoluţia 

pădurilor pe Glob. Evoluţia pădurilor din România. Fenomenul de succesiune în evoluţia 

pădurilor. 

Cap. 3. Situaţia actuală a pădurilor în lume şi în ţara noastră. Repartiţia suprafeţelor 

împădurite în lume. Repartiţia suprafeţelor împădurite în ţara noastră. Zonarea vegetaţiei 

forestiere din România. Evoluţia structurii pădurilor din România. Cadrul instituţional în 

sectorul forestier. Strategia Forestieră a Uniunii Europene. 

Cap. 4. Constituirea şi organizarea pădurii. Biosistemul forestier. Etajele de vegetaţie din 

pădure. 

Cap. 5. Factorii ecologici în viaţa pădurii. Factorii climatici în viaţa pădurii. Solul în viaţa 

pădurii. 

Cap. 6. Amenajarea pădurilor. Baze teoretice. Principiile de amenajare. Organizarea 

teritorial-administrativă a pădurilor. Zonarea funcţională a pădurilor din ţara noastră. Stabilirea 

funcţiilor pădurilor din ţara noastră. Structura fondului de producţie. 

Cap. 7. Pepiniera silvică. Înființarea și organizarea pepinierelor silvice.  Alegerea 

terenului pentru pepiniera silvică. Organizarea teritoriului pepinierei silvice. Pregătirea 

terenului în pepiniera silvică. Semănatul. Scheme de semănat. Aprovizionarea cu seminţe şi 

butaşi, păstrarea, conservarea şi stratificarea seminţelor. Înmulţirea vegetativă la speciile 

forestiere.  Lucrările de formare a coroanei la arbori şi arbuşti în pepinieră. 



Cap. 8. Producerea puieților la principalele specii silvice. Cultura principalelor specii de 

răşinoase: Abies alba, Picea abies, Larix decidua, Pinus silvestris, Pinus nigra, P. strobus, P. 

cembra, P. ponderosa. Pseudotsuga menziesii, P. glauca, Taxus baccata, Taxodium distichum, 

Abies nordmanniana, Chamaecyparis lawsoniana, Juniperus virginiana, Thuja plicata. 

Cultura pomilor de Crăciun. Cultura principalelor specii de foioase. Cultura cvercineelor. 

Cultura fagului. Cultura acerineelor. Cultura frasinilor. Cultura carpenului. Cultura castanului 

comestibil. Cultura salcâmului. Cultura glădiţei. Cultura teilor. Cultura ulmilor. Cultura 

aninilor. Cultura cireşilor. Cultura mărului pădureţ. Cultura sorbului. Cultura nucilor. Cultura 

plopilor. Cultura salciei.  

Cultura principalelor specii de arbuşti forestieri. 

Cap. 9. Recoltarea și valorificarea produselor accesorii ale  pădurii. Produse accesorii ale 

pădurii folosite în industria alimentară sau pentru consum direct. Produse accesorii ale pădurii 

pentru industria farmaceutică şi cosmetică. Produse accesorii ale pădurii pentru industria 

chimică. Materii prime pentru artizanat, ornamente, uz gospodăresc şi materie furajeră. 

Lucrări practice 

Clasificarea plantelor lemnoase silvice. Organele vegetative şi reproductive. Recunoaşterea 

speciilor forestiere din încreng. Gymnospermae (familiile: Taxaceae, Ginkgoaceae, Pinaceae). 

Recunoaşterea speciilor forestiere din încreng. Angyospermae (familia Betulaceae şi 

familia Fagaceae). 

Recunoaşterea speciilor forestiere din încreng. Angyospermae  (familiile Salicaceae, 

Ulmaceae şi Platanaceae). 

Calendarul lucrărilor în pepiniera  silvică. 

Unităţi zonale de vegetaţie forestieră. Scheme de asolament silvic. 

Semănatul speciilor silvice. Înmulţirea vegetativă la speciile silvice. Aplicaţie practică. 

Repicarea speciilor silvice. Plantarea şi transplantarea arborilor şi arbuştilor forestieri. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen scris 

Însuşirea cunoştinţelor prezentate la prelegeri 

şi din bibliografia suplimentară 
60%  

Monitorizarea prezenţei  20% 

Lucrari practice Studiu individual 20% 

 

Persoana de contact 

Șef lucrări dr. SANDU Tatiana 

Facultatea de Horticultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

E-mail: tatiana_sandu69@yahoo.com;   

             tatiana_sandu@uaiasi.ro 
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