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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

30 iulie 2013 
 

Probă scris ă 
Silvicultur ă (profesori) 

VARIANTA 2 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I              (45 de puncte)  
 
Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară a modulului Exploatarea masei 

lemnoase , clasa a XII-a. 

Unitate de 
competen ţe 

Competen ţe 
individuale Con ţinuturi tematice 

 
 
22. 
Exploatarea 
masei 
lemnoase 

22.3 
Controlează 
lucrările 
executate în 
platforma 
primară 

Operaţii executate în platforma primar ă 
Planificarea şi controlul lucr ărilor executate în platforma 
primar ă  
Descărcarea arborilor sau a părţilor de arbori   
Transportul materialului lemnos  
Curăţire de crăci şi cepuri   
Cojirea lemnului 
Sortea – secţionarea  
Despicarea lemnului   
Tocarea crăcilor 
Sortimente rezultate din sortare – evaluare 
Tabele de sortare 

22. 
Exploatarea 
masei 
lemnoase 

22.4 
Reprimeşte 
parchetele 
exploatate 

Operaţiuni de reprimire a parchetelor de exploatare  
Curăţirea resturilor de exploatare  
Respectarea regulilor silvice de exploatare 
Starea seminţişului, arborilor, solului 
Prejudicii silviculturale 
Materiale utilizate la reprimirea parchetelor de ex ploatare 
Procese verbale de reprimire 
Ordine privind regulile silvice de exploatare 
Tabele de cubaj 

(Programa pentru modulul Exploatarea masei lemnoase, anexa 5 la OMEdC nr.1847 /.2007) 
 
1. Pornind de la citatul: “Învăţarea centrată pe elev descrie modalităţi de a gândi despre 

învăţare şi predare ce pun accentul pe responsabilitatea elevului…..” Cannon, R. (2000), în 
scopul dezvoltării competenţelor individuale din secvenţa de mai sus: 30 de puncte  
a. realizaţi o comparaţie între învăţarea tradiţională şi învăţarea centrată pe elev; 
b. proiectaţi două activităţi de învăţare, pentru formarea competenţelor din secvenţa de 

mai sus, utilizând două medode de învăţare folositoare pentru învăţarea centrată pe 
elev, având în vedere: 
- descrierea organizării activităţii; 
- argumentarea alegerii metodei pentru fiecare activitate; 
- exemplificarea modului de formare a competenţelor prin utilizarea acestor metode. 

c. menţionaţi mijloacele de învăţământ utilizate pentru fiecare metodă aleasă anterior şi 
argumentaţi alegerea lor. 

 
2. Realizaţi o fişă de lucru pentru unul dintre conţinuturile tematice, din secvenţa pezentată, 

prin care să urmăriţi: 
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a. detalierea unui conţinut tematic aferent competenţei; 
b. cinci exerciţii de fixare, utilizare, înţelegere a conţinutului.  15 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea           (45 de puncte)  

 
Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară a modulului Cultura speciilor 

forestiere , clasa a XII-a. 
 

Unităţi de 
competenţe 

Competenţe 
individuale Conţinuturi tematice 

20. Cultura 
speciilor 
forestiere 

20.3. 
Supraveghează 
lucrările de 
instalare/regene
rare şi 
întreţinere a 
culturilor 
forestiere . 

Lucrări de instalare/regenerare şi întreţinere a culturilor 
forestiere 
Şantiere de împădurire  
Resurse materiale : necesarul de puieţi, unelte, utilaje 
Resurse umane : recrutarea forţei de muncă calificate 
Organizarea preg ătirii terenului şi solului : pregătirea 
terenului în funcţie de zona de vegetaţie, pregătirea parţială şi 
integrală a solului 
Alegerea şi asocierea speciilor forestiere pentru împădurit 
Criterii biologice, staţionale, economice 
Asocierea speciilor forestiere: compatibilitate între cerinţele 
ecologice şi biologice ale speciilor şi staţiunea forestieră ,  
Dispunerea în teren a speciilor forestiere   
Tipuri de amestecuri : regulate şi neregulate 
Dispozitive de plantare 
Organizarea lucr ărilor de instalare/regenerare a speciilor 
forestiere :instalarea speciilor forestiere prin semănat; 
instalarea speciilor forestiere prin plantat; instalarea speciilor 
forestiere prin butăşit  
Particularităţi zonale : teren cu exces de umiditate, cu deficit 
de umiditate, terenuri degradate   
Epoca de instalare  a speciilor forestiere 
Adâncimea de semănare/plantare/butăşire  
Norma de semănat, schema de plantare şi de butăşire 
Lucrări  de ajutorare a regenerării naturale   
Organizarea lucr ărilor de îngrijire a culturilor instalate 
artificial sau regenerate  natural : mobilizarea solului; 
descopleşirea; receparea puieţilor; rărirea puieţilor; 
completarea culturilor; reuşita regenerărilor; revizuirea 
culturilor; controlul anual al împăduririlor; norme de securitate 
şi sănătate în muncă la instalarea/regenerarea şi întreţinerea 
culturilor forestier 

(Programa pentru modulul Cultura speciilor forestiere anexa 5 la OMEdC nr.1847 /.2007) 

1. Elaboraţi un test de evaluare cu baremul aferent, cu urmatoarele tipuri de itemi:  
                  
- 3 itemi obiectivi 
- 1 item semiobiectiv 
- 1 item subiectiv 
prin care să evaluaţi competenţa din secvenţa dată. 

Notă: Se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat 
şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate.    30 de puncte      
  
2. Alături de metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare mai există  o serie de metode 

numite complementare sau alternative Prezentaţi demersul de evaluare a competenţei date, 
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utilizând metoda complementară „observarea curentă şi sistematică a comportamentului şi a 
activităţii elevilor”, având în vedere următoarele aspecte: 
a. menţionarea a două avantaje ale metodei; 
b. tipurile de abilităţi care pot fi observate; 
c. detalierea modalităţii de proiectare a demersului evaluativ şi prezentarea criteriilor de 

evaluare corespunzătoare.                 15 puncte  
 

 

 


