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Nr. credite transferabile 4 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (opțională)  
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Gherasim NACU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Cunoașterea funcțiilor și zonarea pădurilor; recunoașterea speciilor forestiere; cunoașterea 
caracteristicilor arboretului și a proceselor ecosistemice din viața pădurii; cunoașterea principiilor 
de organizare a unei pepiniere; însușirea cunoștințelor referitoare la regenerarea pădurii prin 
apliarea măsurile silvotehnice specifice; cunoașterea aspectelor legate de îngrijirea și refacerea 
pădurii; cunoașterea produselor principale și secundare ale pădurii 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
1. Noţiuni generale despre silvicultură. 1.1 Importanța, clasificare și zonarea  pădurilor. 1.2 Evoluția 
pădurilor pe glob și în România 
2. Rolul și importanța pădurii 
3. Pădurea ca ecositem forestier. 3.1  Zonarea vegetației forestiere din România. 3.2 Rolul 
factorilor climatici în viața pădurii 
4. Constituirea și organizarea pădurii. 4.1Biosistemul forestier. 4.2. Acțiunea pădurii asupra 
factorilor abiotici . Etajele de vegetație și caracteristicile arboretului 
5. Procese ecosistemice în viața pădurii 5.1 Regenerarea 5.2 Constituirea stării de masiv 5.3 
Creșterea pădurii 5.4 Dezvoltarea pădurii 5.5 Elagajul 5.6 Diferențierea arborilor 5.7 Eliminarea 
naturală a arborilor din pădure 5.8 Succesiunea vegetației forestiere 
6.Întemeierea pădurii    
7. Conducerea și îngrijirea pădurii 7.1 Clasificarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a pădurii; obiective 
7.2 Metode de conducere a arboretelor  
8. Aplicarea regimelor și tratamentelor   
9. Produse ale pădurii 

Lucrări practice 
Organele plantelor lemnoase – caractere morfologice 
Recunoaşterea speciilor de arbori şi arbuşti 
Materialul săditor: particularităţi, utilizare 
Înfiinţarea unei pepiniere 
Lucrări de întemeiere şi întreţinere a pădurii 
Determinarea vârstei şi volumului lemnos pentru arborete 
Produse forestiere lemnoase 
Produse forestiere nelemnoase 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Colocviu Evaluare scrisă 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
intocmire referat 30% 

 
 
Persoana de contact 
Şef lucrări dr. Gherasim NACU 
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare - USV din Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 407463 
E-mail: nacu_gherasim@yahoo.com; gnacu@uaiasi.roMotăți de evaluare Procent din nota finală 


