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Introducere 
 

Acest auxiliar  este destinat profesorilor de specialitate şi 

maiştrilor care predau la Şcoala de Arte şi Meserii, în domeniul 

Silvicultură, nivelul I de calificare – lucrător în silvicultură, clasa a X a.  

        Prin calificările de la nivelul I, elevii trebuie să dobândească 

abilităţi şi cunoştinţe iniţiale care le vor permite să-şi continue pregătirea 

la nivelul II sau să îşi găsească un loc de muncă. 

Ghidul este structurat pe modulul Produsele pădurii iar în cadrul 

acestui modul sunt tratate cele patru unităţi de competenţă, cu o parte 

din competenţele componente. Materialul constituie un îndrumar  atât 

pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare cât şi 

pentru pregătirea profesorului de specialitate în vederea desfăşurării 

unei activităţi didactice de calitate.  

În prima parte, veţi găsi enumerate criteriile de performanţă pe 

care trebuie să le atingeţi după parcurgerea programei prevăzute la 

unitatea de competenţă tratată. De asemenea sunt incluse o serie de 

materiale de învăţare precum proiecte de lecţie, plan de lecţie, folii 

transparente, câte un portofoliu cu descrierea ilustrată a ciupercilor şi 

plantelor medicinale şi aromatice, a diverselor fructe de pădure, structuri 

de conţinut accesibile pentru elevi. 

Partea a doua conţine exemple de exerciţii şi teste cu soluţiile de 

rezolvare anexate, activităţi teoretice şi practice, activităţi în grup, 

activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare. Aceste exerciţii sunt 

concepute pentru evaluarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.  
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Sarcinile de lucru sunt propuse în ordine crescătoare de dificultate 

iar rezolvarea acestora se va face sub îndrumarea profesorului sau 

maistrului în funcţie de nivelul de cunoştinţe la care a ajuns fiecare elev. 

Trebuie să obţineţi informaţii din sursele bibliografice de 

specialitate şi să îndepliniţi anumite activităţi la intervale regulate de 

timp. Scopul adaptării metodelor de predare la elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale este de a facilita profesorilor să îmbunătăţească 

abilităţile de scriere, desenare, citire şi calcul, şi să vină în întâmpinarea 

nevoilor individuale.        

Glosarul de curs: Predarea disciplinelor tehnice implică utilizarea 

unui vocabular specializat, ar fi bine ca elevii să aibă un dicţionar propriu 

în caietul sau portofoliul lor, întocmit de dumneavoastră.  

Suportul de curs: Este util elevilor care nu pot reţine o prezentare 

orală de lungă durată. Înmânaţi-le aceste note elevilor înainte de curs. Ele 

trebuie să fie cât mai simplu de citit, prezentate într-o formă adecvată, 

folosind spaţii largi între rânduri şi caractere de litere suficient de mari.  

Îmbunătăţirea abilităţilor de citire: Responsabilitatea 

îmbunătăţirii abilităţilor de citire revine tuturor profesorilor. Capacitatea 

acestor elevi de a lucra cu termeni specializaţi şi limbaj tehnic, trebuie să 

devină o preocupare de bază. 

Succesiunea: La studierea unei activităţi care se împarte pe etape, 

amestecaţi diferitele etape şi cereţi elevilor să le aranjeze în ordinea 

corectă. 

Lucrul pe grupe: Activitatea în grupe mici îi ajută pe elevi să-şi 

aplice cunoştinţele în ritm propriu şi să se inspire observând metodele 

folosite de colegi. Lucrarea este mai eficientă decât atunci când se 

lucrează cu întreg colectivul. 
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Vă propunem utilizarea unor metode activ-interactive: 

demonstraţia, problematizare, conversaţia, etc. Probele practice trebuie 

să demonstreze că elevul este capabil să aplice cunoştinţele cerute 

conform criteriilor de performanţă şi a precizărilor din condiţiile de 

aplicabilitate. Nu uitaţi să demonstraţi elevilor cum se execută o sarcină 

înainte să-i puneţi s-o execute sau s-o aplice.  

Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din SPP. Pentru obţinerea 

certificatului de calificare este necesară validarea integrală a 

competenţelor conform cerinţelor de validare din SPP. 

Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi activităţilor propuse, 

citiţi cu atenţie sau explicaţi elevilor sarcinile de lucru. 

Trebuie să adaptăm practicile de predare şi evaluare la cerinţele 

educaţionale speciale ale elevilor. 

Asiguraţi-vă că practicile folosite ţin cont de nevoile speciale ale 

elevului la nivel individual. 

Oferiţi sprijin elevilor ori de câte ori aceştia au nevoie în 

rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Evaluarea ar trebui să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi. 

Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor rezolvate de către elevi, a 

activităţilor desfăşurate şi va evalua progresul realizat. 

Aceste materiale sunt utile la întocmirea portofoliului elevului. 

Bogăţia ilustraţiilor din portofoliu are următoarea explicaţie: 

manualele de specialitate de până acum erau sărace în imagini, în schimb 

făceau abundenţă de text.  

Este drept că în ultimul timp au apărut în librării o serie de albume 

frumoase, mai ales traduceri din ediţii celebre despre ciuperci, plante 

medicinale, fructe de pădure dar sunt foarte scumpe şi cu mult peste 

puterea de cumpărare a elevilor sau chiar a şcolilor de arte şi meserii.     
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 I. Materiale de referinţă 

1. Competenţe vizate şi obiective 

 

 

Competenţa 

 

Obiective (la final elevii vor fi capabili să:) 

 

U.C.1: Comunicare şi numeraţie 

1.4 Utilizează limbajul de 

specialitate 

 însuşească şi adapteze limbajul specific la subiectul 

de discuţie 

 completeze documente simple de specialitate 

1.5 Realizează calcule simple  aplice metodele de calcul indicate 

 realizeze transformări 

 estimeze şi verifice rezultatele 

1.6 Prelucrează grafic 

rezultatele obţinute într-o 

operaţie simplă 

 identifice mărimile necesare întocmirii graficelor şi 

diagramelor 

 citească şi traseze cu precizie grafice şi diagrame 

U.C. 18: Recoltarea şi prelucrarea produselor nelemnoase ale pădurii 

18.1 Recoltează fructele de 

pădure 

 identifice fructele de pădure 

 recolteze fructele de pădure 

 prelucreze şi conserve fructele de pădure 

 aplice normele de igienă 

18.2 Recoltează ciupercile 

comestibile 

 identifice ciupercile comestibile 

 recolteze ciupercile comestibile 

 prelucreze şi conserve ciupercile comestibile 

 aplice normele de igienă 

18.3 Recoltează produsele 

nelemnoase cu conţinut 

ridicat de tananţi, răşini, 

lacuri şi coloranţi 

 identifice speciile forestiere cu conţinut ridicat de 

tananţi, răşini, lacuri şi coloranţi, pomi de iarnă  

 recolteze produsele cu conţinut ridicat de tananţi, 

răşini, lacuri şi coloranţi, pomi de iarnă 

 prelucreze şi depoziteze  produsele cu conţinut 

ridicat de tananţi, răşini, lacuri şi coloranţi 

18.4 Recoltează plantele 

medicinale şi aromatice 

 identifice particularităţile morfologice ale plantelor 

medicinale 

 recolteze manual plantele medicinale 

 usuce şi conserve plantele medicinale 

 valorifice plantele medicinale  

U.C. 17: Recoltarea şi colectarea produselor lemnoase  

17.1 Execută lucrări 

pregătitoare doborârii 

 execute lucrări pregătitoare doborârii arborilor 

 aplice normele de igienă şi securitate 
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arborilor 

17.2 Participă la doborârea 

arborilor 

 înlăture ritidomul, scoată calupul de la tapă, 

avertizeze sonor căderea arborelui, doboare 

arborele 

 identifice utilajele folosite la doborârea arborelui 

17.3 Participă la fasonarea 

arborelui doborât 

 aplice curăţirea de crăci şi cepuri 

 aplice cojirea manuală şi biologică 

 identifice utilajele folosite la fasonarea arborelui 

doborât 

17.4 Participă la colectarea 

nemecanizată a masei 

lemnoase 

 execute corhănitul, colectarea cu atelaje, adunatul 

lemnului cu braţele 

 identifice utilajele folosite la colectare 

17.5 Execută lucrări de 

curăţire a parchetelor de 

resturi de exploatare 

 definească operaţiile de adunare, mărunţire şi 

împrăştiere a resturilor de exploatare 

 execute operaţiile de adunare, mărunţire şi 

împrăştiere a resturilor de exploatare 

U.C. 21: Măsurarea dimensiunilor arborilor 

21.1 Execută măsurarea 

lungimilor arborilor doborâţi 

 identifice instrumentele pentru măsurarea lungimilor 

arborilor 

 determine lungimile arborilor 

 precizeze regulile de măsurare a lungimii arborilor 

 utilizeze tehnologia informaţiei în lucrările de 

determinare a lungimii arborilor 

21.2 Execută măsurarea 

grosimilor 

 identifice instrumentele pentru măsurarea grosimilor 

arborilor 

 precizeze regulile de măsurare a grosimii arborilor 

doborâţi şi pe picior 

 determine grosimile arborilor 

 utilizeze tehnologia informaţiei în lucrările de 

determinare a grosimii arborilor 

21.3 Execută măsurarea 

înălţimilor 

 identifice instrumentele pentru măsurarea înălţimii 

arborilor 

 determine înălţimea  arborilor 

 precizeze regulile de măsurare a înălţimii arborilor 

 utilizeze tehnologia informaţiei în lucrările de 

măsurare a înălţimilor 

21.4 Execută cubarea 

arborilor 

 execute cubarea arborelui pe picior şi doborât 

 execute cubarea lemnului aşezat în figuri şi 

prelucrat 

 utilizeze tehnologia informaţiei în lucrările de cubare 

a arborilor 
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2. Fişa de descriere a activităţilor 
 

Tabelul de mai jos prezintă exerciţiile propuse pentru modulul 

Produsele pădurii. El va fi util pentru procesul de autoevaluare a 

activităţii dumneavoastră. 

 

Competenţa Exerciţiul Sarcini de lucru Subiectul Realizat/N 

U.C. 18: Recoltarea şi prelucrea produselor nelemnoase ale pădurii 
18.1  Recoltează fructele 

de pădure 

1 1 - 5 Identificarea 

fructelor  

 

18.2 Recoltează ciupercile 

comestibile 

2 

3 

4 

5 

1 - 5 

1-11 

1, 2 

- 

Identificarea şi 

conservarea 

ciupercilor 

 

18.3 Recoltează produsele 

nelemnoase cu conţinut 

ridicat de tananţi, răşini, 

lacuri şi coloranţi 

6 1-3 Diferite tipuri de 

cojitoare manuale 

 

18.4 Recoltează plantele 

medicinale şi aromatice 

7 

8 

1-4 Identific., rec.  

plantelor med. 

 

U.C. 17: Recoltarea şi colectarea produselor lemnoase 
17.1 Execută lucrări 

pregatitoare doborârii 

arborilor 

 
 

 

- 

Protecţia muncii la 

doborârea 

arborilor 

 

17.2 Participă la doborârea 

arborilor 

9 

 
 

1-5 

 

- 

Doborârea 

arborilor 

Unelte sp. 

Protecţia muncii 

 

17.3 Participă la fasonarea 

arborelui doborat 

9 1-5 Fasonarea 

arborilor doborâţi 
 

17.4 Participă la colectarea 

nemecanizată a masei 

lemnoase 

 
 

 

- 

Colectarea 

lemnului într-un 

parchet  

 

17.5 Execută lucrări de 

curăţire a parchetelor de 

resturi de exploatare 

 

- 

 

- 

 

- 

 

U.C. 21: Măsurarea dimensiunilor arborilor   U.C. 21: Măsurarea dimensiunilor arborilor 

21.1 Execută măsurarea 

lungimilor arborilor doborâţi 

 - Formula lui Huber 

Instrumente 
 

21.2 Execută măsurarea 

grosimilor 

 - Formula Huber 

Instrumente 
 

21.3 Execută măsurarea 

înălţimilor 

 - Dendrometrul cu 

pendul 

 

21.4 Execută cubarea 

arborilor 

 - Cubarea buştenilor 

şi arborilor pe pic. 

 

 

 Exerciţiile se găsesc în auxiliarul curricular al modulului Produsele pădurii  
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3. Fişa de progres şcolar 

 

Modulul: Produsele pădurii 

Numele elevului: ………………………… 

Profesor: ………………………………… 

Competenţe tehnice urmărite  Lucrări 

efectuate 

Evaluarea Abilităţi 

de bază 

Evaluare  

B  S NS B S NS 

U.C. 18: Recoltarea şi prelucrea produselor nelemnoase ale pădurii 

18.1 Recoltează fructele de 

pădure 

        

18.2 Recoltează ciupercile 

comestibile 

        

18.3 Recoltează produsele 

nelemnoase cu conţinut ridicat 

de tananţi, răşini, lacuri şi 

coloranţi 

        

18.4 Recoltează plantele 

medicinale şi aromatice 

        

U.C. 17: Recoltarea şi colectarea produselor lemnoase 

17.1 Execută lucrări 

pregatitoare doborârii 

arborilor 

        

17.2 Participă la doborârea 

arborilor 

        

17.3 Participă la fasonarea 

arborelui doborat 

        

17.4 Participă la colectarea 

nemecanizată a masei lemnoase 

        

17.5 Execută lucrări de 

curăţire a parchetelor de 

resturi de exploatare 

        

U.C. 21: Măsurarea dimensiunilor arborilor 

21.1 Execută măsurarea 

lungimilor arborilor doborâţi 

        

21.2 Execută măsurarea 

grosimilor 

        

21.3 Execută măsurarea 

înălţimilor 

        

21.4 Execută cubarea arborilor         
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4. Cuvinte cheie  

diverse (variae) - această grupă cuprinde lichenii de stejar, conurile de 

molid, cozile de cireşe şi vişine  

florile (flores) - ciclul de dezvoltare al florilor cuprinde 3 faze: 

îmbobocirea, dezvoltarea completă, veştejirea. Cele mai multe flori se 

recoltează în timpul înfloririi complete 

fructele şi seminţele (fructus şi semen) - se culeg când ajung la 

maturitatea fiziologică, unele în pârgă, cele rezistente la scuturare  

fructele cărnoase - baca, boaba (afin), drupa (corn) 

fructele uscate - achena (alun) 

fructele multiple - polidrupa (mur, zmeur) 

fructele false - poama (scoruş), formă de fragă (fragi), măceşele (măceş) 

fructele compuse - duda 

frunzele (folia) - se recoltează când ajung la o dezvoltare normală. La 

lăcrimioare se recoltează înainte de înflorire, la mătrăgună în perioada 

înfloririi, pe vreme uscată, timp noros, dimineaţa 

muguri (gemmae, turiones) - se formează pe ramuri încă din vara anului 

precedent, dăinuiesc în stare de vegetaţie latentă în timpul iernii. Se 

recoltează când sunt complet dezvoltaţi, înainte de a se deschide 

planta întreagă fără rădăcină (herba) - se recoltează în faza înfloririi 

complete, pe vreme uscată  

rădăcinile şi rizomii (radix şi rhizoma) - în aceste organe se găseşte cea 

mai mare cantitate de principii active, mai ales după ce partea aeriană se 

veştejeşte, de toamna până primăvara 

scoarţa (cortex) - se recoltează primăvara după ce începe circulaţia sevei 

şi se desprinde uşor de pe lemnul de tulpină sau de pe ramuri. Fâşiile de 

scoarţă obţinute se usucă 
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5. Glosar de termeni 

analgezic - slăbeşte sau înlătură durerea 

antiscorbutic - are vitamina C 

antiseptic - previne infecţiile 

antibiotic - împiedică înmulţirea microbilor 

aperitiv - stimulează secreţiile salivare  

astringent - care provoacă strângerea ţesuturilor 

balsam - substanţă răşinoasă mirositoare din anumiţi arbori şi plante 

calmant - reduce excitabilitatea nervoasă 

cardiotonic - stimulează şi întăresc muşchiul inimii 

catartic -  purgativ puternic 

cicatrizant - favorizează vindecarea 

depurativ - curăţă sângele  

expectorant - elimină secreţiile de pe căile respiratorii 

hemostatic - înlesneşte coagularea sângelui 

hipnotic - favorizează instalarea somnului 

hipoacidifiant - reduce aciditatea stomacală 

hipotensiv - scade tensiunea arterială 

laxativ - purgativ uşor 

parazit - trăieşte cu totul pe seama altcuiva (ex. vâscul) 

principii active - compuşi chimici cu acţiune terapeutică 

purgativ - provocă evacuarea conţinutului intestinal 

sedativ - calmant nervos 

sudorific - provoacă transpiraţia 

tonic - reface organismul obosit  

tonifiant - întăritor 

vermifug - provoacă eliminarea viermilor intestinali 
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6. Fişe de conspect 

Fişa 1: UC 18, C2 - Ciupercile comestibile şi otrăvitoare 

 

 Ciupercile au o latură pozitivă, pentru că unele sunt foarte bune de 

mâncat, şi o latură negativă, câteva sunt otrăvitoare, punând viaţa celor ce 

le consumă, în pericol. 

 Zbârciogii şi gălbiorii de exemplu, constituie delicatesele meselor 

fine, chiar sofisticate. La fel hribii, împănaţi cu pătrunjel şi usturoi, fac 

deseori aprecierea gastronomilor. 

 Savoarea multor specii, uneori comparabilă cu a celor mai 

parfumate fructe, este cunoscută din timpurile vechi. Astăzi ciupercile 

sunt foarte apreciate mai ales în ţările latine şi din Europa de Est, pe când 

anglo-saxonii moderni le privesc de multe ori cu un dezgust nedisimulat.  

 Ciupercăriile se dovedesc a fi uneori investiţii rentabile. De câţiva 

ani în Europa se cultivă industrial păstrăvul de fag, prin însămânţarea 

miceliului ciupercii pe bucăţi de lemn de plop. 

 

 

 

 Intoxicarea cu ciuperci se simte după 12-24 de ore de la mâncare. 

Începe prin deranjamente stomacale puternice şi continuă prin blocarea 

rinichilor. Bolnavul netratat se epuizează rapid apoi moare în 3-4 zile, în 

chinuri groaznice deoarece toxinele atacă atât rinichii cât şi ficatul, 

ţesuturile acestora fiind distruse.  

 Spitalele moderne însă au posibilităţi de rezolvare a intoxicării, 

dacă intervenţia şi tratamentul nu se fac prea târziu. 

 Unele ciuperci au efect halucinogen, altele laxativ, câteva provoacă 

indigestie. Dar toate acestea nu lasă sechele.  
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 Se întâmplă uneori că la prima gustare o ciupercă otrăvitoare nu 

produce nici un incident deoarece organismul îşi mobilizează toţi anticorpii 

şi toxinele sunt anulate. Dar a doua oară, în cazul că la un interval scurt de 

timp consumul se reia, rezerva de anticorpi fiind epuizată, toxinele 

ingerate îşi fac întreg efectul. 

 

 

 

 Din punct de vedere silvic ciupercile sunt asociate cu anumite tipuri 

de păduri şi pajişti, ajutând la o mai bună înţelegere a naturii. Ele reduc 

materialele organice în humus şi elemente minerale, redându-le ciclurilor 

vieţii, caracteristică majoră a mediului înconjurător. Există şi specii 

parazite. Un arbore atins de ele poate fi socotit condamnat la moarte. 

 

 

 

În România ciupercile mai sunt cunoscute adesea şi sub numele de 

bureţi, hribi sau fungi.  Portofoliul ilustrat vă propune un mic ghid practic 

de iniţiere în lumea lor.  

Identificarea speciilor însă nu este totdeauna uşoară. În unele 

cazuri acest lucru cere multă răbdare, atlase, microscoape, reactivi 

chimici. În paginile următoare sunteţi invitaţi la un efort minim, pentru ca 

pădurea să-şi dezvăluie o parte din secretele ei.  
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Fişa 2: UC 18, C2 - Forme farmaceutice simple 

 

 Maceratul este soluţia cea mai simplă obţinută din plante la 

temperatura mediului ambiant. Procedeul este indicat pentru vâsc. 

Materia vegetală se pune în apă potabilă timp de 1-12 ore. Se filtrează 

prin tifon şi se foloseşte în aceeaşi zi. 

 Infuzia se recomandă din flori. Se umectează cu 3 părţi de apă, 

lăsându-se în repaus 5 minute. După acest timp plantele se pun într-un 

vas smălţuit cu apă la fierbere, acoperit cu capac. Se ţin 5 minute la 

fierbere iar apoi se lasă în repaus 15-30 minute. Se filtrează 

 Decoctul se obţine la fel ca infuzia timp de 30 minute la foc domol sau 

apă în clocot. Se foloseşte pentru rădăcini, scoarţe, fructe şi seminţe 

 Tinctura este o soluţie hidroalcoolică obţinută la temperatura camerei 

timp de 7 zile. Se administrează sub formă de picături 

 Siropul se obţine din macerate, infuzii, decocturi la care se adaugă cel 

puţin 60 % zahăr, care asigură o bună conservare 

 Vinul medicinal se obţine din materii prime vegetale macerate în vin. 

Sunt destinate uzului intern 

 Inhalaţia se obţine din plante medicinale bogate în uleiuri care se 

aşează în vase smălţuite peste care se pune apă clocotită. Se inhalează. 

 Gargarismele se prepară sub formă de decoct sau infuzie 

 Cataplasmele compresele destinate uzului extern (cu tifon, bumbac) 

 Băile fitoterapeutice utilizarea plantelor medicinale sub formă de băi 

 Băile locale pentru diferite plăgi 

 Oţeturi aromatice se obţin prin macerarea plantelor în oţet de vin 

 Uleiuri medicinale se obţin prin macerarea plantelor în ulei comestibil 
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7. Proiect de lecţie 

 

Tema lecţiei:  

Recoltarea produselor nelemnoase cu conţinut ridicat de tananţi 

Introducere:    

 Taninurile sunt compuşi chimici acumulaţi în plante care au însuşirea de 

a transforma pielea crudă în piele tăbăcită. Pielea în stare crudă se 

îmbibă cu cantităţi mari de apă şi putrezeşte la acţiunea 

microorganismelor, iar în stare uscată este dură şi casantă 

 Taninurile au rolul de a apăra planta de dăunători şi de a o proteja 

contra putrezirii 

Noţiuni noi: 

 Taninuri, tăbăcire, argăsire, colţani, gale 

Obiectivele lecţiei: 

 Identificarea materiilor prime din arborii care au conţinut de tanin 

(scoarţă, lemn, conuri, frunze, colţani, gale)  

 Prezentarea tehnologiei recoltării scoarţei cu ajutorul cojitoarelor 

manuale 

 Culesul galelor şi colţanilor 

Timp necesar: 

 1 oră 

Materiale: 

 manual şcolar, folii transparente, fişe de lucru, fişa de evaluare, coli de 

hârtie, unelte, eşantioane de coajă, gogoaşe de ristic 

Secvenţele lecţiei: 

1. Discuţii cu elevii despre importanţa taninurilor în viaţa de fiecare zi 

2. Trecere în revistă a materiilor prime care au conţinut de tanin 
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3. Prezentarea cuţitoaielor şi a diferitelor tipuri de cojitoare manuale de 

pe folii transparente, sau din stocul existent în magazia de materiale a 

şcolii 

4. Enumerarea operaţiilor de recoltare a scoarţei: inelarea trunchiului, 

curăţirea scoarţei de muşchi, tăierea în lung, desprinderea, strujirea, 

zvântarea, uscarea, tocarea 

5. Prezentarea galelor şi colţanilor: cauzele producerii lor, periodicitatea 

6. Enumerarea etapelor de colectare a galelor şi colţanilor: cules, uscare, 

păstrare, ambalare, transport 

7. Lansarea exerciţiului nr. 6   

8. Prezentarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării exerciţiului (vezi 

rezolvarea)  

9. Accentuarea modului de a elimina deficienţele constatate pe timpul 

rezolvării exerciţiului 

Câteva sugestii: 

1. Pentru elevii care au dificultăţi de auz sau pentru cei care nu pot fi 

foarte atenţi, înmânaţi-le un suport de curs  

2. Pe timpul explicaţiilor se pot folosi folii retroproiectoare care se 

expun parţial, prin acoperire şi descoperire gradată 

3. Verificaţi modul de însuşire a noilor cunoştinţe de către elevi prin 

trasarea sarcinilor conform fişei prezentate la competenţa 18.3 

(exerciţiul 6, sarcinile 2-3) 
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8. Plan de lecţie (model de lucru) 

Scopul: Identificarea situaţiilor de învăţare ale lecţiei 

Obiective:  

1. Să identifice principalele specii de ciuperci comestibile din flora spontană 

2. Să înţeleagă sensul cuvintelor noi făcând asociaţii şi descrieri similare 

 

 

Timp 

 

Scopul predării 

 

Strategia de predare 

 

Strategii de învăţare 

Stiluri de 

învăţare 

 

Resurse 

 V A P 

5 min. Generarea curiozităţii 

pentru speciile de 

ciuperci din ţara 

noastră 

Expunere 

Trecerea în revistă a 

speciilor, etimologia lor 

Se prezintă elevilor pe folii de 

retroproiector imaginea 

speciilor, forma pălăriei şi a 

piciorului 

Se prezintă atlase de ciuperci 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

Retroproiector 

Folii transparente 

Atlase de ciuperci 
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min. 

Îmbogăţirea şi 

dezvoltarea 

vocabularului 

Discuţie interactivă 

Dezbatere interactivă 

Videomultimedia 

Are loc o conversaţie despre 

descrierea principalelor 

caracteristici ale sp. 

 
 

 
 

 
 

Videoproiector 

Power Point 

Computer 

Imagini tipărite 

10 min. Dezvoltarea abilităţii 

de a lucra în grup 

Învăţarea prin cooperare 

Discuţii interavtive 

Se pune la îndemână o fişă de 

lucru pentru a completa 

principalele caracteristici ale 

speciilor de ciuperci 

 
 
 

 

 
 

 

Întrebuinţează 

material 

naturalizat 

Recurge la atlase 

specifice 
Evaluarea lecţiei:  

1. Ce a decurs bine? 2. Ce trebuie modificat pe viitor? 

Rezolvarea elevilor cu nevoi speciale este redată cu haşuri 

Foloseşte imagini pentru explicarea 

conţinutului 

Utilizează markere, culori 

Citeşte cu 

voce tare 

textul 
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9. Folii retroproiectoare 

9. 1. Convenţiile stabilite la colectarea lemnului (T1)  

 

 

 

Pentru a participa eficient la colectarea lemnului, spre a face 

activităţile nemecanizate precum tragerea cablului de la troliu, legarea 

sarcinii la cârlig, etc., trebuie să puteţi folosi un cod de semnale prin care 

să comunicaţi în timpul lucrului cu tractoristul, ca în imaginile de mai jos. 

Ele s-au stabilit pe plan internaţional şi au următoarea semnificaţie: 

1. Tractorul înainte 

2. Tractorul înapoi 

3. Opreşte tractorul  

4. Lasă cablul de la tambur 

5. Înfăşoară cablul pe tambur 

6. Opreşte cablul 
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9.2. Prelucrarea primară a scoarţei (T2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În timpul circulaţiei sevei, la arborii subţiri desprinderea se face uşor, 

uneori numai cu mâna, în primele ore după doborâre. 

 Prin desprindere se obţin burlane, rulouri sau fâşii de scoarţă 

 Strujirea se practică numai în sezonul de repaus vegetativ şi constă în 

baterea scoarţei cu muchia toporului pentru a uşura desprinderea 

 Cuţitoaiele se folosesc în repaus vegetativ când strujirea nu are efect 

 Scândura fereşte coaja de umezeala solului 

 O aşezare a scoarţei cu partea interioară în sus se finalizează de la 7 

la 28 de zile cu pierderi de tanin între 10-60 % 

 Scoarţa uscată este legată în snopi 

 Scoarţa se recepţionează calitativ dar mai ales cantitativ, prin 

cântărire 

Desprinderea 

scoarţei de pe 

trunchiurile subţiri 

Uscarea naturală a 

scoarţei pe capre 

Curenţi de aer 

10-60 % 

T T 
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10. Sugestii creşterea eficienţei învăţării / evaluării elevilor  

 

       Pentru verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor 

dobândite la modulul Produsele pădurii se pot utiliza exerciţiile propuse în 

acest auxiliar.  

       Exerciţiile servesc la verificarea şi evaluarea dobândirii unor noi 

cunoştinţe şi deprinderi.  

Exerciţiile 1, 2 şi 7 sunt probe practice pentru identificarea 

fructelor de pădure, a ciupercilor, a plantelor medicinale şi aromatice din 

flora spontană. Pentru identificarea speciilor după aspect, elevii vor folosi 

copiile portofoliilor ilustrate şi vor compara eşantioanele culese sau 

întâlnite în teren, cu cele prezentate în materialul documentar.    

Foile care reprezintă speciile fiind mobile se pot grupa în portofoliu 

după diverse criterii: genuri, familii, asemănările şi deosebirile dintre 

plante, specii comestibile, specii otrăvitoare, etc. Asemenea exerciţii pot 

fi nu numai atrăgătoare dar şi de o mare utilitate practică. 

 Exerciţiile 3 şi 8 îi invită pe elevi să confecţioneze eşantioane 

naturalizate de ciuperci prin procedee relativ simple şi să erborizeze 

principalele plante medicinale şi aromatice din ţara noastră, arătându-se 

paşii care trebuie făcuţi pentru acest lucru. 

 Exerciţiul 4 îndeamnă pe tineri să comunice, să schimbe idei pe o 

suprafaţă profesională largă, dincolo de perimetrul şcolar.  

 Exerciţiul 5 este sub forma unui referat realizat de un elev pe o 

temă dată. El va fi prezentat şi discutat în clasă. Astfel de exerciţiu 

poate contribui la formarea deprinderilor de muncă independentă, a 

spiritului critic. 
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Pentru exerciţiul 9 s-a propus un film didactic cu doborârea şi 

fasonarea arborilor pe care elevii cu nevoi speciale îl vor lansa singuri de 

pe staţia de lucru. Avantajul acestui exerciţiu constă în faptul că 

secvenţele de lucru se pot relua pas cu pas, judeca, nota în caiete. În plus, 

faţă de activităţile anterioare, filmul este dublat de sunet cu volum 

reglabil şi poate răspunde foarte bine unor tineri care au un stil de 

învăţare auditiv. 

Prin exerciţiile 1-9 profesorul va urmări modul în care elevii au 

identificat şi parcurs cerinţele le lucru, comentariile efectuate de aceştia 

pentru colegii lor, va consemna rezultatele în fişa de evaluare a fiecărui 

elev în parte. 

Profesorul va nota în portofoliul său rezultatele evaluării şi va 

concluziona dacă aceasta s-a făcut sau nu corespunzător.  

 

11. Sugestii cu privire la metodele de predare / învăţare 

  

Întreg demersul didactic depus de profesor în procesul de predare-

învăţare, trebuie să fie focalizat pe formarea competenţelor cheie şi a 

competenţelor tehnice generale şi specializate cerute de calificarea 

lucrător în silvicultură. 

Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare 

riguroasă a activităţii didactice, prin îmbinarea metodelor şi mijloacelor 

de învăţământ adecvate formării competenţelor urmărite, prin folosirea 

unor mijloace în care activitatea este centrată pe elev. 

Pentru modulul Produsele pădurii sunt alocate un număr de 240ore, 

care sunt repartizate astfel: instruire practică 90 ore, laborator 

tehnologic 90 ore şi instruire teoretică 60 ore. 
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Orele de laborator tehnologic se vor desfăşura sub îndrumarea 

profesorului de specialitate tehnică, iar cele de instruire practică sub 

îndrumarea maistrului instructor. 

Pentru reuşita procesului de predare–învăţare ţineţi seama de 

cadrul de asigurare a calităţii şi de: 

 organizarea adecvată a sălii de clasă  

 toate resursele pe care le aveţi la îndemână 

 existenţa unor echipamente funcţionale 

 explicarea în mod clar a scopului, metodelor şi obiectivelor lecţiei 

 împărţirea sarcinilor de învăţare în paşi mici  

 nevoile grupului de elevi care trebuie luate în seamă 

 promovarea egalităţii şanselor în rândul elevilor 

 cunoştinţele şi experienţa anterioară a tinerilor 

 adaptarea lecţiei pentru a răspunde unor nevoi speciale 

 stabilirea obiectivelor individuale de învăţare 

 învăţarea centrată pe elev 

 încurajarea efortului elevilor 

 folosirea strategiilor care răspund stilurilor individuale de învăţare 

 materialele care sporesc claritatea învăţării 

 comunicarea eficientă cu elevii (ton, ritm, stil, prestanţă) 

 formularea clară a întrebărilor 

 încurajarea elevilor să participe activ la lecţie 

 oferirea de informaţii suplimentare la cererea elevilor 

 explicarea scopului şi rezultatele aşteptate de la exerciţii 

 realizarea feed-back-ului privind învăţarea şi progresul 

 alocarea timpului pentru discutarea aspectelor suplimentare, noi  

 asigurarea unei evaluări regulate, corecte, riguroase, formative 

 implicarea elevilor în evaluare 
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 punerea la dispoziţia elevilor a diferitor tipuri de evaluare  

 îndemnarea elevilor să-şi asume responsabilitatea actului învăţării 

 obţinerea feed-back-ului în propria dezvoltare profesională 

 folosirea eficientă a temelor pentru acasă 

 atingerea scopurilor şi obiectivelor lecţiei 

În şcoala de arte şi meserii materialul didactic este deosebit de 

important. Astfel, profesorul va procura resursele necesare desfăşurării 

lecţiei, va elabora fişe de lucru pentru examinare, precum şi probe şi 

instrumente de evaluare şi autoevaluare. 

Fişele de lucru se vor repartiza elevilor, în funcţie de forma de 

activitate,  pe grupe de elevi sau individual, şi în funcţie de materialul 

didactic şi aparatura de laborator existentă. 

Elevilor li se solicită citirea sarcinilor de lucru din fişe şi rezolvarea 

acestora în ordinea înscrisă. În acest fel, elevii vor fi antrenaţi să 

participe la lecţie desfăşurând activităţi practice, aplicative, vor trebui să 

se documenteze.  

 Pe parcursul desfăşurării lecţiei, profesorul va supraveghea, dirija 

şi îndruma demersul elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru. Ori de câte 

ori este solicitat de către elevi, profesorul va da explicaţiile şi lămuririle 

necesare. 

Metodele de învăţământ care se propun aici sunt activ-participative 

precum observarea şi în mod deosebit descoperirea dirijată, exerciţiul 

practic. 

Instrumentele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub 

formă de fişe de lucru, fişe de observaţie, chestionare de autoevaluare, 

teste cu itemi, proiecte, portofolii, teme de lucru, lucrări practice. 
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12. Importanţa întocmirii unui portofoliu 

 

Prin calificările de la nivelul 1, elevii trebuie să dobândească 

abilităţi şi cunoştinţe generale despre domeniul de pregătire care să le 

permită continuarea pregătirii la nivelul 2, sau să se integreze pe piaţa 

muncii. Pentru acest lucru o pondere mare în pregătirea elevilor o au 

formarea abilităţilor cheie în comunicare, în igiena şi securitatea muncii, în 

lucrul în echipă, în organizarea şi pregătirea pentru integrarea la locul de 

muncă şi în rezolvarea diverselor probleme. 

Profesorul va folosi următoarele instrumente de lucru:     

 extemporalul (lucrarea de control), cu diverşi itemi de evaluare  

 fişele de observare 

 fişele de lucru 

 exerciţiul practic (proba practică) 

 chestionarul 

 fişe de evaluare  

 fi]ele de autoevaluare 

 activităţile interactive (joc de rol, aritmografe, proiecte) 

 activităţi care vizează stilurile de învăţare vizual, auditiv şi practic 

Evaluarea va scoate în evidenţă măsura în care se formează 

abilităţile cheie şi competenţele tehnice specializate din standardul de 

pregătire profesională.  

Activităţile îndeplinite vor fi folosite drept dovezi suplimentare 

pentru portofoliul de calificări profesionale al fiecărui elev iar 

informaţiile din ghid pot fi utilizate în elaborarea portofoliului elevului.  

Portofoliul reprezintă o metodă complementară de evaluare, care 

permite estimarea elevilor pe baza unui ansamblu de rezultate. El este o 

culegere de documente în care fiecare elev poate să prezinte într-un mod 
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sistematic calificativele, rezultatele, experienţele pe care le-a dobândit, 

lucrări personale ce le-a întocmit de-a lungul perioadei de învăţare. 

Structura lui poate fi stabilită împreună cu elevii, odată cu 

anunţarea tematicii, dar vor fi obligatorii numai anumite elemente care 

oferă posibilitatea elevilor de a-şi monitoriza progresul şi de a lua parte la 

propriul proces de învăţare. 

Profesorul va indica bibliografia de studiat cu folosirea resurselor. 

Se recomandă ca elevul să păstreze acest portofoliu, să-l aducă la 

zi cu ultimele dovezi ale evaluării şi însuşirii noilor competenţe, să-l 

prezinte atât evaluatorilor externi cât şi la susţinerea examenelor final 

pentru trecerea la un alt nivel. 
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Activităţi pentru elevi 

Exerciţiu UC 18, C1 
 

Exerciţiul 1 - Portofoliul ilustrat al fructelor de pădure  

Probă practică 
 

Sarcini de lucru: 

1. Identificaţi principalele specii de arbori şi arbuşti forestieri a căror 

fructe fac obiectul valorificării  

2. Utilizaţi pentru acest lucru, la orele de instruire practică, materialele 

incluse în portofoliul ilustrat al fructelor de pădure 

3. Comparaţi fructele pe care le întâlniţi în teren, cu cele reprezentate în 

portofoliul ilustrat  

4. Luaţi la instruirea practică, material conţinut în paginile care urmează 

5. Realizaţi pentru şcoală o colecţie a principalelor fructe de pădure, 

folosind recipiente specifice acestui scop 
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Alune Căline 

  

Castane comestibile Dude negre 

  

Fragi Măline (necomestibile) 
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Coarne  Coacăze negre 

  

Scoruşe de munte (necomestibile) Mure 

  

Măceşe  Vişine de pădure (foarte amare) 
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Exerciţii UC 18, C2 

Exerciţiul 2 -  Portofoliul ilustrat al ciupercilor 

Probă practică 
 

Sarcini de lucru: 

1. Identificaţi după aspect principalele specii de ciuperci comestibile şi 

otrăvitoare din ţara noastră 

2. Comparaţi ciupercile pe care le întâlniţi în teren, cu cele reprezentate 

în portofoliul ilustrat, pentru a învăţa asemănările şi deosebirile care 

există între speciile comestibile şi cele otrăvitoare 

3. Utilizaţi la orele de instruire practică materialele incluse în portofoliul 

ilustrat al ciupercilor din flora spontană 

4. Întocmiţi inventarul principalelor specii de fungi din zona în care este 

situată şcoala  

 

 

 

 

 



Produsele pădurii 

Domeniul: Silvicultură 
Calificarea: Produsele pădurii 

34 

 
 

 

 

Zbârciogul - Morchella esculenta 

 

 

rom. burete, burete de bubă, ciuciulete, popi, pupi, zbârciog, zmârcioc 

engl. morel 

fr. morille comestible, morille conique 

 

 Ciupercă comestibilă cu pălăria brună sau negricioasă, zbârcită, 

cărnoasă, cu aspect de ceară, cu piciorul alburiu sau roşietic, scurt, 

gros şi gol înăuntru 

 Carnea este albă, fragedă cu gust şi miros plăcut 

 Creşte izolat sau în grupuri pe terenurile nisipoase ale pădurilor 

luminate sau pajiştilor mai umbrite 

 Mai-iunie 
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±  

Zbârciogul gras - Gyromitra esculenta 

 

 

rom.  ciuciuleţi 

engl.   

fr.  gyromitre comestible 

 

 Are pălăria globuloasă sau diformă, alcătuită din numeroase pliuri 

lobate ca nişte circumvoluţiuni de culoare brună-castanie până la 

brună-negricioasă 

 Carnea este albă, sfărâmicioasă, foarte toxică în stare crudă 

 Creşte izolat şi grupat  pe lângă trunchiuri de arbori, în păduri de 

răşinoase  

 Martie-mai 
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Creasta cocoşului - Ramaria (Clavaria) formosa 

 

 

rom. barba-caprei, burete-creţ, laba-ursului, meloşel, opintici, togmăgei 

engl.  yellow coral fungus, goatsbeard, goat's beard, coral Clavaria  

fr. clavaire jolie  

 

 Ciupercă mare fragilă, comestibilă, care se pune la uscat 

 Are forma unui arbust la început alb, iar apoi gălbui, de pe care se 

ramifică ramuri de lungimi diferite galben-aurii, scurte, asemenea unei 

conopide 

 Carnea este albă, fragedă, suculentă, cu miros plăcut şi gust dulce 

 Creşte prin păduri de răşinoase şi foioase, izolat sau în grupuri 

 August-octombrie 
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Gălbiorii - Cantharellus cibarius 

 

 

rom. bureţii galbeni, gălbenele, unghia babei, urechea babei, urechiuşă 

engl.  chanterelle, chantarelle, yellow mushrooms 

fr. chanterelle comestible 

 

 Au pălăria de culoare galbenă, în tinereţe boltită, cu marginile regulate 

răsfrânte în jos, iar la maturitate de forma unei pâlnii cu marginile 

încreţite 

 Lamele au aceeaşi culoare ca pălăria, sunt groase 

 Carnea gălbiorilor este aurie, tare, fibroasă, rareori este atacată de 

viermi 

 Cresc în grupuri prin păşuni şi păduri de răşinoase şi foioase 

 Iunie-noiembrie 
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Păstrăvi de fag - Pleurotus ostreatus 

 

 

rom. burete negru, burete-păstrăv, găinuşa pădurii, negrişori, păstrăvi  

engl. oyster mushrooms 

fr. pleurote en huître 

 

 Pălăria semicirculară, cenuşie, cenuşie-brună până la negricioasă, cu 

lamele albe, cu sporii albi şi cu piciorul scurt, excentric şi acoperit cu 

perişori ţepoşi spre bază 

 Carnea este albă, fragedă şi cu miros de făină; gust dulce, plăcut 

 Creşte în tufe de câte 8-12 exemplare suprapuse pe trunchiurile 

foioaselor, mai ales pe fagi, plopi, ulmi, tei, mesteceni 

 Octombrie-februarie 
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Pălăria şarpelui - Macrolepiota procera 

 

 

rom. buretele şerpesc, piciorul căprioarei 

engl. parasol mushroom 

fr. lépiote élevée 

 

 Formă de ou, măciucă, clopot, pălăria ajunge plană, central mamelonată 

 Cuticula cenuşie-brună, netedă în centru, acoperită în rest cu solzi 

bruni sau cenuşii, dispuşi concentric, mari pe margini, se desprinde de 

carnea 

 Lamelele albe, cenuşii sau gălbui sunt cărnoase 

 Carnea este albă, cu miros uşor de anason şi gust de miez de nucă 

 Creşte izolat sau în grupuri, în păduri luminate, pajişti şi fâneţe 

 Iunie-noiembrie 
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Ciuperca de bălegar - Psalliota campestris (Agaricus) 

 

 

rom. burete de câmp, bureţi, burete de toamnă, chitarcă, mitarcă, 

ciuperca de gunoi, de iarbă, de mâncare, de pajişte, roşie, ţigănească, 

nane, şampinion 

engl. meadow mushroom, field mushroom 

fr. psaliotte des prés 

 

 Are pălăria globuloasă şi cu marginile îndoite spre interior în tinereţe, 

iar apoi convexă-plană 

 Cuticula alburie, galben-rumenie, uneori acoperită cu solzi fini, bruni 

 Carnea albă, devine roză sau brună prin rupere 

 Creşte în grupuri pe pajişti, păşuni, grădini, locuri gunoite; cultivată  

 Iunie-noiembrie 



Produsele pădurii 

Domeniul: Silvicultură 
Calificarea: Produsele pădurii 

41 

 
 

 

 

Flocoşelul - Hydnum repandum 

 

 

rom.  bureţi-ţepoşi, flocoşel 

engl.   

fr. hydne pied de mouton, barbe de chevre 

 

 Ciupercă comestibilă din familia hydnaceelor, cu pălăria cărnoasă de 

culoare ruginie, gălbuie sau aurie, prevăzută cu numeroşi ghimpi, deşi, 

pe partea inferioară care se rup la cea mai mică atingere 

 Carnea fibroasă, sfărâmicioasă şi uşor amară 

 Se poate conserva în oţet sau consuma amestecată cu alte ciuperci, mai 

gustoase 

 Răspândit în pădurile de foioase, mai ales de fag, dar şi de răşinoase 

 Iulie-noiembrie 
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Hribul - Boletus edulis 

 

 

rom. mânătarcă, mitarcă, pitarcă, pâinea pădurii 

engl.  cep, cepe, squirrel's bread, edible boletus  

fr. cèpe 

 

 Are pălăria aproape globuloasă şi cu marginile trecute peste creştetul 

piciorului în tinereţe, iar apoi devine semisferică, cărnoasă, cu cuticula 

brun-deschis până la brun-cenuşie, puţin cleioasă pe timp umed 

 Pe faţa inferioară se găsesc tuburile sporifere, albe apoi galbene-

verzui 

 Carnea este albă cu gust plăcut, la bătrâneţe se înmoaie 

 Creşte prin pădurile de foioase şi de răşinoase, prin luminişuri şi pajişti 

 Iunie-noiembrie 
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Pitarca - Boletus luridus 

 

 

rom. chitarca, buretele-vrăjitoarei, hribul-mistreţului 

engl. rought boletus 

fr. bolet blême  

 

 Pălărie globuloasă şi boltită la tinereţe, iar apoi plan-convexă 

 Cuticulă de culoare măslinie până la ruginie, lipicioasă pe vreme umedă. 

 Tuburile sporifere sunt galbene, apoi verzui şi cu porii mici, roşiatic-

portocalii sau roşii, care se pătează în albastru la atingere  

 Carnea albă-gălbuie este moale, cu miros plăcut, prin rupere se 

înverzeşte 

 Creşte prin pădurile de foioase şi de răşinoase 

 Iunie-octombrie 
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Râşcovi - Lactarius deliciosus 

 

 

rom. burete-dulce, lăptucă, opintic, păstrăv-de-pădure, pâinea-pădurii, 

pita-lui-Dumnezeu, râşcoviţă, râşcovan, râşcovul de brad, roşcov, sângerii  

engl. orange agaric, saffron milk cap  

fr. lactaire délicieux 

 

 Pălăria convexă apoi puţin adâncită la mijloc, cu marginile răsucite spre 

interior, crăpate la cele bătrâne 

 Cuticula este galben-roşiatică până la galben-brună, cu nuanţe mai 

închise la centru; lamelele portocalii, devin verzui prin lovire 

 Carnea uşor acră în stare crudă 

 Cresc în păduri de răşinoase şi de fag luminate, pe pajişti 

 August-noiembrie 
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Vineţica - Russula cyanoxantha 

 

 

rom. hulubiţele, vineţica porumbeilor 

engl. russula 

fr. russule charbonnière 

 

 Pălărie globuloasă, adâncită la centru, cu marginile răsucite 

 Cuticula striată, uşor separabilă de carne, se desprinde în fâşii, este 

diferit colorată în purpuriu-violaceu, violet închis, brun, brun-roşcat, 

verzui-albăstrui, prezentând radiaţii vii ca penajul porumbeilor 

 Lamelele sunt albe, destul de strânse, se pot îndoi fără să se rupă 

 Carnea albă şi rozie are gust dulceag, lamele albe, rotunjite la capete 

 Creşte prin păduri de răşinoase şi foioase, în special în cele de fag 

 Iunie-octombrie 
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±  

Hribul ţigănesc - Boletus satanas 

 

 

rom. hribul ţigănesc, hribul dracului 

engl. satan's mushroom 

fr.  bolet satan 

 

 Are pălăria şi cuticula cenuşie, galben-pieloasă până la roşiatic cu 

nuanţe verzui şi lipicioasă pe vreme umedă 

 Tuburile sporifere sunt galben-verzui, cu porii roşii purpurii, iar prin 

apăsare se albăstresc; piciorul ovoid este de culoare galbenă către 

roşiatică, acoperit cu o reţea de vinişoare roşii-purpurii 

 Creşte în păduri de foioase, pe terenuri calcaroase 

 August-septembrie 
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Buretele viperei - Amanita phalloides 

 

 

rom. buretele viperei, ciuperca albă 

engl. amanita 

fr. amanite phalloide  

 

 Are pălăria semisferică în tinereţe, iar apoi aproape plană 

 Cuticula galben-verzuie, verde-măslinie, cu nuanţe mai închise la 

centru, lipicioasă pe vreme umedă şi fără solzi la maturitate 

 Lamelele libere, albe, albe-gălbui sau albe-verzui 

 Piciorul îmbrăcat în volvă albă, pieloasă, îndepărtată de el 

 Inelul membranos, alb, răsfrânt în jos 

 Creşte prin pădurile de foioase şi de răşinoase, formând grupuri 

 Iulie-octombrie 
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Pălăria şarpelui - Amanita muscaria 

 

 

rom. bureţi pestriţi, muscariţa, burete de gâze, burete şerpesc 

engl. fly amanita, fly agaric, fly fungus 

fr. amanite tue-mouches  

 

 Are pălăria globuloasă în tinereţe, apoi ca un clopot şi pe urmă plană 

 Cuticula roşie sau roşie portocalie, puţin lipicioasă, presărată cu negi 

albi, groşi, dispuşi concentric şi căzători, lamele albe 

 Piciorul înalt, plin la început şi apoi gol 

 Sub pălărie, pe picior, un inel mare, lat, cu marginile răsfrânte în jos 

 Creşte în pădurile de foioase şi de răşinoase, prin păşuni şi fâneţe 

 August-octombrie 
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Buretele pestriţ - Amanita pantherina 

 

 

rom.  buretele pestriţ, buretele panterei 

engl.   

fr.  amanite panthère 

 

 Are pălăria în formă de clopot în tinereţe apoi convexă-inversă 

 Pieliţa brun-cenuşie, măslinie sau galben-portocalie, lipicioasă pe vreme 

umedă, presărată cu solzi albi, făinoşi, căzători 

 Lamele albe numeroase 

 Piciorul înalt, plin la început, apoi gol în interior, îngroşat la bază, în 

volvă 

 Creşte în păduri de foioase şi de răşinoase 

 Iulie-octombrie 
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Turta vacii - Suillus luteus 

 

 

rom.  văcuţe 

engl.  annulted boletus  

fr.  bolet terreux  

 

 Cuticula galben-brună până la rozacee brună 

 Este mâzgoasă pe vreme umedă 

 Carnea albă, uşor gălbuie este moale şi devine rozie prin rupere 

 Are gust dulce şi miros plăcut 

 Creşte prin pădurile de răşinoase 

 Iulie-octombrie 
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Untoasa cu inel - Suillus grevillei 

 

 

rom.  untoasa cu inel 

engl.   

fr.  bolet élégant  

 

 Cuticula galbenă aurie sau roşiatică se desprinde de carne 

 Inel alb-gălbui care atârnă  

 Tuburile sporifere sunt fine, gălbui-brune; carnea galbenă sau galben-

verzuie este tare şi prin rupere devine brun-gălbuie 

 Creşte în pădurile de răşinoase 

 Iunie-octombrie 
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Hribul murg - Xerocomus badius 

 

 

rom.  hribul murg 

engl.  marones 

fr.  bolet bai 

 

 Are pălăria aproape globuloasă în tinereţe şi apoi semisferică şi 

bombată, cu adâncitură centrală 

 Cuticula brună, brună-castanie este puţin lipicioasă pe vreme umedă 

 Carnea este albă sau galben-aurie, se albăstreşte prin rupere 

 Creşte prin pădurile de răşinoase 

 Iulie-octombrie 
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Buza caprei - Boletus (Xerocomus) subtomentosus 

 

 

rom.  buza caprei 

engl.   

fr.  bolet vélouté  

 

 Pălăria are marginile răsucite în jos 

 Cuticula gălbuie-măslinie, până la brun-cenuşie, la maturitate este 

brăzdată de crăpături verzui-galbene 

 Carnea albă cu nuanţe galbene şi roşiatice cu gust dulce 

 Creşte prin pădurile de răşinoase şi foioase, izolată sau în grupe 

 Iulie-octombrie 
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Pitarca - Boletus (Leccinium) scaber 

 

 

rom.  burete de mesteacăn, burete călugăresc 

engl.   

fr.  bolet rude  

 

 Are pălăria semisferică, bombată în tinereţe şi apoi convexă 

 Cuticula brună, brună-castanie este puţin lipicioasă pe vreme umedă 

 Tuburile sporifere sunt albicioase-cenuşii; carnea albă devine roşiatică, 

albăstruie sau verzuie prin rupere; prin fierbere sau uscare se 

înnegreşte 

 Creşte prin pădurile de răşinoase şi de foioase, mai ales de mesteacăn  

 Iunie-octombrie 
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Ciuperca de câmp – Agaricus (Psalliota) arvensis 

 

 

rom.  ciuperca oilor, champignonul oilor 

engl.   

fr.  psalliote des jachères 

 

 Pălăria ovoidă, globuloasă, semisferică şi în final plană, boltită în vârf 

 Cuticula este albă, alburie-galbenă până la cenuşie-brună deschis 

 Lamelele albe, devin albe-rozalii şi apoi brun negricioase 

 Carnea tare şi albă are gust plăcut şi miros de migdale 

 Creşte prin păşuni, păduri luminate, livezi şi grădini 

 Iunie-noiembrie 
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±  

Ciuperca albă - Agaricus xanthodermus 

 

 

rom.  ciuperca albă 

engl.   

fr.  psalliote jaunissante 

 

 

 Pălăria globuloasă, semisferică şi apoi plană 

 Cuticula este albă, cenuşie şi devine galbenă prin lovire; inel neted, 

striat 

 Carnea moale, albă, devine repede galbenă prin rupere 

 Are gust neplăcut 

 Creşte în grupuri, în păduri de foioase şi pe pajişti 

 Iunie-octombrie 
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Trâmbiţa piticilor - Craterellus cornucopioides 

 

 

rom.  trâmbiţa piticilor 

engl. black tumpets 

fr.  craterelle d'abondance, trompette des morts 

 

 Pălăria are forma unei pâlnii goale pe dinăuntru, până la baza piciorului  

 Înăuntru pâlnia este de culoare brun-negricioasă, puţin solzoasă iar la 

exterior de un cenuşiu mai mult sau mai puţin închis 

 Carnea este neagră, cu miros plăcut, apreciată 

 Se întâlneşte prin păduri de fag, uneori din abundenţă dar nu an de an 

 August-octombrie 
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Exerciţiul 3 -  Întocmirea unei colecţii de ciuperci   

Probă practică 

 

Sarcini de lucru: 

1. Să se încălzească la 30-40 °C o cantitate oarecare de nisip. 

2. Turnaţi într-o lădiţă nisipul încălzit, într-un strat gros de 3-5 cm. 

3. Aşezaţi la mici intervale ciupercile aşezate cu pălăria în jos. 

4. Turnaţi este ele, uşor, nisip până le acoperiţi cu totul 

5. Păstraţi cutia într-un loc uscat 

6. După 2-3 zile ciupercile se pot scoate eliberând nisipul prin orificiile 

prevăzute pentru acest scop pe fundul cutiei 

7. Dacă ciupercile nu s-au uscat complet operaţia se repetă până la 

completa lor deshidratare 

8. Înlăturaţi nisipul lipit de pălărie cu ajutorul unei pensule 

9. Preparaţi o soluţie de esenţă de terebentină (100 g), ulei de in (20 g), 

creuzot (5 g) 

10. Întindeţi soluţia cu o pensulă pe întreaga suprafaţă a ciupercii 

11. Montaţi ciupercile pe suporturi de lemn prevăzute cu tije metalice 

subţiri sau cu nişte cuie 
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Identificarea ciupercilor 

Fişa de evaluare nr. 1 

 

 

Numele elevului 

 

 

Constantin Ban 

 

Data de predare 

 

 

10 iunie 2005 

 

Activitatea acceptată 

 

Eşantioanele confecţionate din 

exemplare întregi, sănătoase, 

mature, tratate, bine naturalizate 

 

Criteriile de performanţă îndeplinite 

 

A realizat o colecţie de ciuperci 

din flora spontană şi a identificat 

cel puţin 5 specii de bază 

 

Semnături de confirmare 

 

 

 

Profesorul 

 

 

Dinu Misăilă 

 

Elevul 

 

 

10 iunie 2005 

 

Notă: Această fişă va fi ataşată la dosarul elevului 
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Exerciţiul 4 - Fungi 

 

Sarcini de lucru: 

1. Parcurgeţi o colecţie de timbre cu tematică forestieră 

2. Faceţi cu elevii şcolilor silvice europene schimburi de mărci poştale 

abordând diverse subiecte din viaţa pădurii, inclusiv fungii  

Remarcă: 

 Emisiile filatelice s-au inspirat de nenumărate ori din lumea ciupercilor.  

 În anul 1958, de exemplu, s-au scos în serii complete, pe hârtie velină 

şi într-un tiraj de 3.000.000 exemplare, 10 specii de ciuperci 

comestibile din ţara noastră, dintre cele mai răspândite. 

 Acţiunea se dovedeşte eficientă atât prin circulaţia la scară mare a 

mărcilor poştale pe o arie extinsă de acoperire, cât şi prin caracterul ei 

strict educativ. 

 Popularizarea şi recunoaşterea speciilor de bază de către publicul larg 

permite evitarea ciupercilor otrăvitoare de către consumatorii 

ocazionali, se pare din ce în ce mai numeroşi.  
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Exerciţiul 5 - Intoxicaţiile cu ciuperci otrăvitoare 

Referat 

 

 Otrăvirile cu ciuperci sunt numeroase, adeseori mortale. 

 Amanita provoacă peste 50 % din aceste cazuri. 

 

Câteva îndrumări practice contra intoxicaţiilor cu ciuperci 

 

 Cele mai frecvente simptoame sunt: 

 salivaţia puternică  

 setea foarte mare  

 durerile abdominale 

 greţurile  

 vărsăturile 

 dificultăţile de respiraţie  

 deshidratarea serioasă 

 lăcrimarea  

 diareea  

Prima măsură este: 

 provocarea de vărsături 

 administrarea albuşului de ou amestecat cu lapte 

 lichidele dulci  

Transportul la cel mai apropiat spital trebuie făcut de urgenţă deoarece 

multe intoxicaţii sunt foarte grave. 

 

Octavian MARTE 

clasa a X-a, Şcoala de arte şi meserii 
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Exerciţii UC 18, C3 

Exerciţiul 6 - Diferite tipuri de cojitoare manuale  
 

 

mezdrea transilvană 

 

cuţitoi 

 

 

cojitor austriac, tirolez 

 

 

 

cojitor austriac 

 

 

cojitor german 

 

 

cojitor de vară 

 

Sarcini de lucru: 

1. Priviţi imaginile de mai sus 

2. Identificaţi diferitele tipuri de cojitoare manuale prezentate 

3. Stabiliţi regulile generale de cojire a arborilor  
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Exerciţii UC 18, C4 

Exerciţiul 7 - Portofoliul ilustrat al plantelor medicinale  

Probă practică 
 

Sarcini de lucru: 

1. Identificaţi după aspect principalele specii de plante medicinale şi 

aromatice din ţara noastră 

2. Comparaţi speciile de plante pe care le întâlniţi în teren pentru a învăţa 

asemănările şi deosebirile care există între ele  

3. Întocmiţi un ierbar al principalelor specii de plante medicinale şi 

aromatice din zona în care este localizată şcoala  

4. Utilizaţi la orele de instruire practică materialele incluse în portofoliul 

ilustrat al plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană 
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Turiţa mare - Agrimonia eupatoria 

 

engl. common agrimony 

fr. agrimoine eupatoire 

 Se recoltează planta întreagă, fără rădăcină (1, 2),  

 Ulei volatil, principiu amar, tanin, vitamina C, B1 

 Astringentă, diuretică, vindecă rănile, dezinfectează, antiinflamatorie 
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Arnica - Arnica montana 

 

engl. mountain-tobacco, arnica 

fr. arnica des montagnes 

 Se recoltează florile  (3, 4), iunie-iulie  

 Ulei volatil, alcooli, acid cafeic 

 Combate infecţiile, calmantă, efect antiinflamator 
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Mesteacănul - Betula verrucosa 

 

engl. silver birch 

fr. bouleau verruqueux 

 Se recoltează frunzele (5), mai-iunie, şi mugurii  

 Acid cafeic, ulei volatil, tanin, betulină 

 Antireumatic, scade tensiunea, combate guta, curăţă organismul 
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Cireşul păsăresc - Prunus (Cerasus) avium 

 

engl. gean, wild cherry, sweet chery 

fr. merisier, guigne 

 Se recoltează cozile de cireşe (2), iunie-iulie 

 Săruri de potasiu, taninuri 

 Antiinflamator renal, antidiareic, astringent 
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Rostopasca, negelariţa - Chelidonium majus 

 

engl. greater celandine  

fr. chélidoine, herbe aux verrues 

 Se recoltează planta întreagă (1), aprilie-iulie, şi rădăcina, martie 

 Alcaloizi, ulei volatil 

 Efect calmant, narcotic, stimulator, dezinfectează, combate durerea 
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Păducel, gherghinar - Crataegus oxyacantha 

 

engl. hawhorn, midland thorn 

fr. aubépine épineuse 

 Se recoltează frunzele, florile şi fructul (1, 2, 3), mai-iulie-august 

 Acid crategic, ulei volatil, taninuri, pectine 

 Efect vasodilatator, calmant, scade tensiunea, stimulează inima 
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Coada calului - Equisetum arvense 

 

engl. common horsetail, field horsetail 

fr. prêle des champs, queue de cheval 

 Se recoltează planta întreagă, fără rădăcină (3), mai-august 

 Compuşi azotaţi, săruri de potasiu, principiu amar  

 Dezinfectantă, hipoacidizantă, expectorantă, cicatrizantă 
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Frasinul - Fraxinus excelsior 

 

engl. ash 

fr. frêne commun 

 Se recoltează frunzele (1), iunie-septembrie 

 Acid malic, gume, ulei volatil 

 Antireumatic, cicatrizant, combate guta, laxativ 



Produsele pădurii 

Domeniul: Silvicultură 
Calificarea: Produsele pădurii 

72 

 

 

Urzica moartă albă - Lamium album 

 

engl. white archangel  

fr. lamier blanc, ortie blanche  

 Se recoltează florile şi planta fără rădăcină (2, 1), aprilie-august 

 Mucilagii, taninuri, ulei volatil 

 Emolientă, expectorantă, antidiareică, astringentă 
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Sovârvul - Origanum vulgare 

 

engl. common marjaram 

fr. origan, marjolaine 

 Se recoltează planta, fără rădăcină (1), iunie-septembrie 

 Ulei volatil, tanin, principii amare 

 Bronhodilatator, tonic, expectorant, calmant 
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Plumânărică, mierea ursului - Pulmonaria officinalis 

 

engl. bethléem, coucou bleu 

fr. pulmonaire à fleurs sombres 

 Se recoltează frunzele (2), mai-iunie 

 Substanţe mucilaginoase, tanin, săruri minerale, acizi graşi 

 Expectorantă, emolientă, cicatrizantă 
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Stejar - Quercus robur 

 

engl. common oak, acorn tree 

fr. chêne pédonculé 

 Se recoltează coaja (1), martie-mai 

 Taninuri, pectine 

 Astringent, dezinfectant, cicatrizant, antidiareic 
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Cruşinul - Rhamnus frangula 

 

engl. alder buckthorn 

fr. bourdaine 

 Se recoltează coaja (1), februarie-aprilie 

 Taninuri, mucilagii, ceruri 

 Laxativ, purgativ, vomitiv, vermifug 
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Zmeur - Rubus idaeus 

 

engl. red raspberry 

fr. framboisier 

 Se recoltează frunzele (1), mai-august 

 Taninuri, vitamina C, acizi organici, zaharuri, pectină 

 Astringent, dezinfectant, hipoacidifiant 
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Socul - Sambucus nigra 

 

engl. common elder 

fr. sureau noir, sureau 

 Se recoltează florile (1), iunie-iulie 

 Ulei volatil, tanin, mucilagii, zaharuri 

 Laxativ, antiseptic, antiinflamator 
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Urzica - Urtica dioica 

 

engl. stinging nettle 

fr. ortie dioïque 

 Se recoltează frunzele (1), mai-septembrie 

 Vitamine (C, B, K), clorofilă, mucilagii, substanţe grase, aminoacizi 

 Trofică, emolientă, vitaminizantă, cicatrizantă 
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Afinul, afinul negru - Vaccinium myrtillus 

 

engl. whortberry 

fr. myrtille 

 Se recoltează frunzele (4), iulie-septembrie, şi fructele(4, 5), august 

 Taninuri, pectine, zaharuri, vitamina C, acizi 

 Astringent, antidiareic, dezinfectant, vermifug 



Produsele pădurii 

Domeniul: Silvicultură 
Calificarea: Produsele pădurii 

81 

 

 

Merişorul - Vaccinium vitis idaea 

 

engl. cowberry 

fr. airelle rouge 

 Se recoltează frunzele (1), septembrie-octombrie 

 Taninuri, săruri minerale 

 Antiinflamator, dezinfectant, astringent 
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Lumânărică - Verbascum phlomoides 

 

engl. mullein 

fr. molène 

 Se recoltează florile (1, 3), iulie-august 

 Mucilagii, taninuri, ulei volatil, zaharuri 

 Emolientă, expectorantă 
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Vâscul - Viscum album 

 

engl. mistletoe 

fr. gui 

 Se recoltează frunzele (1, 4), ianuarie-martie 

 Substanţe grase, zaharuri 

 Vasodilatator, hipotensiv, antitumoral 
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fructul:    

Mătrăguna - Atropa belladona 

 

engl. dwale 

fr. belladone, belle dame, mandragore baccifère 

 Se recoltează frunzele, mai-iulie  

 Alcaloizi (atropină), mucilagii 

 Excită sistemul nervos central, dilată pupila, astringentă 
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Lăcrimioare - Convallaria maialis 

 

engl. lily-of-the-valley, may lily 

fr. muguet de mai, muguet 

 Se recoltează frunza (2), mai 

 Glicoizi 

 Creşte tonicitatea inimii, provoacă distrugerea celulelor roşii din sânge 
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Cătina albă - Hippophaë rhamnoides 

 

engl. sea buckthorn 

fr. argousier, saule épineux 

 Se recoltează fructele (5), august-septembrie 

 Ulei gras, vitamine (C, B, E), alcooluri  

 Antidiareică, cicatrizantă, emolient contra arsurilor şi degerăturilor 
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Porumbar - Prunus spinosa 

 

engl. sloe tree 

fr. prunellier 

 Se recoltează fructele (2), octombrie-noiembrie, şi florile (1), mai 

 Zaharuri, acizi organici 

 Efect astringent, antidiareic, calmant, dezinfectant 
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Ienupăr - Juniperus communis 

 

engl. common juniper 

fr. genévrier commun 

 Se recoltează fructele (6), septembrie-noiembrie 

 Ulei eteric, glucide, principiu amar 

 Antiinflamator, antidiareic, antialergic, scade tensiunea 
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Coada şoricelului - Achillea millefolium 

 

engl. milfoil, yarrow 

fr. achilée millefeuille, saigne-nez 

 Se recoltează florile (2), mai-septembrie 

 Ulei volatil, principii amare, tanin, vitamina C 

 Împotriva crampelor şi hemoroizilor, opreşte hemoragiile, stimulantă 
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Exerciţiul 8 - Întocmirea unui ierbar de plante medicinale 

Probă practică 
 

Sarcini de lucru: 

1. Întocmiţi un ierbar cu plante medicinale şi aromatice specifice 

domeniului silvic 

2. Scoateţi plantele din sol cu ajutorul unui deplantator astfel încât şi 

partea subterană să fie reprezentată 

3. Înlăturaţi pământul de pe părţile subterane ale exemplarelor culese 

4. De la plantele lemnoase precum mesteacănul, cireşul păsăresc, 

păducelul, frasinul, stejarul, socul, cătina, porumbarul, ienupărul 

detaşaţi cu ajutorul unui cuţit ramuri cu frunze sau fructe  

5. Nu colectaţi plantele rare, socotite monumente ale naturii 

6. Puneţi o etichetă provizorie pe plantele culese specificând locul, data 

7. Uscaţi şi presaţi plantele folosind două cartoane groase şi ziare vechi 

care se vor schimba la început de 2-3 ori pe zi 

8. Secţionaţi până se subţiază plantele care au bulbi sau organe cărnoase  

9.  Aşezaţi peste presă se o greutate 

10.  Montaţi plantele uscate pe coli 
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Întocmirea ierbarului de plante medicinale (1) 

Fişa de evaluare nr. 2 

Precizări: 

1. Se va folosi un exemplar pentru fiecare elev pe care îl va păstra în 

portofoliul său 

2. Se va recomanda fiecărui elev câte un scor de la 1 (insuficient) la 5 

(excelent) pentru fiecare din următoarele puncte: 

 

 

Raport despre (numele elevului / elevei) Frăguţa Floroaie 

 

 

Activitatea de prezentare a ierbarului 

 

 

Punctaj 

1. Estetica 5 

2. Identificarea speciilor 3 

3. Calitatea materialului utilizat 5 

4. Alte comentarii 

Material herborizat fixat pe coli de hârtie format A4, cu bandă scotch 

 

 

 

 

 

 

Semnătura: Gioconda Neamţ   (Observator - profesor, maistru instructor) 

Data: 10 iunie 2005                                         



Produsele pădurii 

Domeniul: Silvicultură 
Calificarea: Produsele pădurii 

92 

Întocmirea ierbarului de plante medicinale (2) 

Fişa de evaluare nr. 3 

Precizări: 

1. Daţi o fişă unui eşantion reprezentativ de elevi 

2. Cereţi-le să acorde un scor fiecărui punct de mai jos 

3. Păstraţi fişele completate în portofoliul dumneavoastră 

 

Raport de susţinere a ierbarului 

 

Data: ………………………… 

 

 

Numele şi prenumele ……………………… 

 

 

Punctaj 

1. Câtă siguranţă de sine a demonstrat 

2. Cât de organizată a fost prezentarea 

3. În ce măsură este de folos materialul 

colecţionat pentru aprofundarea 

cunoştinţelor 

4. Cât de mult v-a plăcut 

 

Notaţi două lucruri care l-ar ajuta pe elev să facă o prezentare mai bună 

data viitoare 

 

 

 

 

Semnătura ………………………………. 
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             Secvenţa 1 

 
 

             Secvenţa 2 

 

 
 

Secvenţa 3 
 

Exerciţiul 9 -Doborârea şi fasonarea arborilor  

(film didactic) 
Sarcini de lucru: 

1. Lansaţi fişierul doborarb.mov de pe staţia de lucru  

2. Reglaţi în căşti, cu ajutorul butonului difuzor de pe bara de stare, un 

volum de audiţie corespunzător pentru acest exerciţiu 

3. Acţionaţi cu mouse-ul opţiunea play şi urmăriţi cu atenţie filmul  

4. Pentru a reveni asupra secvenţelor de lucru trageţi cu mouse-ul 

butonul care rulează pe bara de stare 

5. Notaţi în caiet operaţiile şi fazele de lucru observate 
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Soluţiile exerciţiilor propuse 
 

 

 

Exerciţiul 6 

 

Câteva reguli ale cojirii scoarţei arborilor: 

 ca regulă generală, mai întâi se cojesc arborii groşi deoarece la aceştia 

operaţia se face mai greu 

 cojirea se execută mai uşor în orele dimineţii şi înspre seară când aerul 

prezintă umiditate mai ridicată 

 desprinderea scoarţei pentru taninuri se execută manual, imediat după 

doborârea şi curăţirea de crăci a arborilor, pe cât posibil în aceeaşi zi 

căci după 24 de ore cojirea se face greu şi cu pierderi calitative 
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Site-uri Internet 
 

Site-uri Internet exemplare, referitoare la produsele pădurii, se 

pot găsi cu ajutorul motoarelor de căutare Google şi Alltheweb, de pildă, 

scriind pe linia de comandă cuvintele cheie din domeniu silvic, de 

preferinţă în limbile germană, engleză şi franceză. Pentru a realiza o 

căutare restrânsă în oceanul de informaţie forestieră, expresiile cheie 

trebuie puse între ghilimele. Exemplu: "medicinal plants", "edible fungi". 

Cele două motoarele de căutare recomandate au opţiunea Pictures, 

Images, Imagini (pentru varianta de Google în limba română). 

 

 

 

În 2005 imaginile de ciuperci comestibile găsite de Google în site-

urile de limba engleză erau 358, iar de Alltheweb 187, diferite uneori. 
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