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REZUMAT 

 

Această teză de abilitare prezintă rezultatele cercetărilor întrerinse după susţinerea 

publică în 2009 de către autor, la Universitatea Transilvania din Braşov, a tezei de doctorat 

intitulată Cercetări privind exploatarea lemnului în condiţiile forestiere ale bazinului superior al 

Râului Negru, judetul Covasna, şi este structurată în următoarele secţiuni: rezumat, realizările 

ştiinţifice şi profesionale, planul de dezvoltare a carierei profesionale şi lista de referinţe.  

În prezent, există mai multe echipamente şi sisteme tehnice ce se utilizează în extracţia şi 

aducerea lemnului în circuitul economic, iar performanţele acestora sunt subiectul unor medii 

operaţionale în care ele se utilizează. De exemplu, operaţiile forestiere de extracţie a lemnului 

din România se bazează pe utilizarea majoritară a ferăstraielor mecanice pentru operaţii de 

recoltare şi a tractoarelor de tip skidder pentru operaţiile de colectare, cu doar câteva excepţii în 

care se utilizează funicularele şi tracţiunea animală. Prin urmare, recoltarea cu ferăstraie 

mecanice şi colectarea cu tractoare sunt utilizate extensiv în condiţiile forestiere montane şi de 

deal din România. Pe de altă parte, în operaţiile forestiere româneşti a început să fie introdus 

echipament forestier modern, apărând nevoia firească de a se evalua performanţele atât pentru 

acesta cât şi pentru echipamentul utilizat în mod tradiţional, deoarece rezultatele unor astfel de 

evaluări pot să ajute la înţelegerea comportamentului sistemelor tehnice utilizate, ca şi la 

dezvoltarea de măsuri şi strategii în acest domeniu particular al cercetării. 

Această teză de abilitare explorează performanţele echipamentelor forestiere în termeni 

de consum de timp şi productivitate pe baza implementării unor studii specifice măsurării 

muncii, dezvoltă modele empirice în acest scop şi include unele comparaţii între alternative 

tehnice specifice. De asemenea, teza se focusează şi pe modalităţile în care prescripţiile tehnice 

sunt implementate în operaţii de doborâre a arborilor prin utilizarea ferăstraielor mecanice în 

contextul actual în care se manifestă o rată crescută de accidente ocupaţionale în activităţile 

relaţionate cu munca în pădure. 

 În cazul operaţiilor executate cu ferăstraie mecanice, rezultatele indică mai degrabă 

productivităţi mici şi un consum de timp mare pentru un studiu de caz particular care a fost 

condus în condiţiile recoltării de arbori de foioase în tăieri de tipul răriturilor. Mai mult, în 

condiţiile unui arboret foarte des, este destul de probabil să apară fenomene de aninare a 

arborilor ce se doboară, cu efectele de rigoare în consumul de timp. Prescripţiile procedurale de 

execuţie tehnică a operaţiilor de doborâre nu sunt utilizate în mod adecvat, după cum se 

demonstrează prin trei studii de caz conduse în zone montane şi de deal, unde operatorii 

ferăstraielor şi-au asumat riscuri de accidentare crescute la execuţia tehnică a operaţiilor de 

doborât. Acest fapt, ar trebui să conducă la studii adiţionale pentru a se observa dacă acest 

comportament este generalizat. 

 Performanţele tracţiunii animale (hipo) au fost studiate în condiţiile unor rărituri aplicate 

în arborete de foioase. Împreună cu modelele empirice ce s-au dezvoltat, estimaţiile privind 

productivitatea muncii indică, mai degrabă, performanţe reduse, care au fost direct relaţionate cu 

distanţele de extracţie ridicate şi numărul de piese de lemn dintr-o sarcină. În acest sens, astfel de 

echipamente forestiere ar fi mult mai adecvate pentru extracţii pe distanţe scurte, sau, ar trebui 

găsite alte alternative pentru medii operaţionale similare. 

 Studii detaliate au fost conduse pentru a se identifica factorii semnificativi care afectează 

performanţele la adunatul cu troliul montat pe tractor, care au fost evaluate sub forma 

consumului de timp pentru mai multe tratamente experimentale. Se pare că, distanţa de adunat, 

declivitatea terenului pe direcţia de adunat, direcţia de adunat raportat la declivitate, volumul 

pieselor şi comportamentul operaţional al operatorilor au afectat performanţele în operaţii de 

adunat. Cunoscută fiind variabilitatea potenţială mare a condiţiilor mediilor operaţionale, ca şi 

faptul că activităţile de colectare a datelor necesită resurse importante, se concluzionează faptul 
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că, în viitor, ar fi necesare unele proceduri cu grad de automatizare ridicat în colectarea datelor 

pentru astfel de studii, ca şi faptul că ar trebui explorate şi aspecte precum consumul de energie 

şi efortul fiziologic în astfel de operaţii.   

Performanţa operaţiilor de colectare cu tractoare de tip skidder este afectată de mulţi 

factori relaţionaţi cu mediul operaţional şi practicile utilizate. Modele empirice vizând evaluarea 

performanţelor, construite pe baza unor date colectate la nivel populaţional sunt necesare pentru 

a se înţelege mai bine comportamentul echipamentelor studiate, pentru a se putea planifica şi 

organiza producţia, ca şi pentru a se proiecta şi analiza sisteme din aval. În acest scop, s-a condus 

un studiu la nivel populaţional pentru a se modela consumul de timp şi productivitatea muncii, 

prin includerea unor condiţii de accesibilitate redusă, după cum acestea sunt specifice condiţiilor 

forestiere româneşti. Rezultatele indică că, în asemenea condiţii, productivitatea este mai 

degrabă scăzută, fiind, de asemenea, afectată de o importată cantitate de timp ce se pierde sub 

formă de întârizeri. Practici precum creşterea sarcinii deplasate pe cursă sunt utilizate pentru a se 

atenua productivitatea muncii. Se concluzionează, de asemenea, că ar trebui conduse mai multe 

studii pentru a se obţine modele de o acurateţe mai ridicată, care să integreze, pe măsura 

efectuării studiilor, progresul tehnologic şi variabilitatea indusă de varii efecte.   

Instalaţiile cu pilon dotate cu dispozitive de procesare a lemnului reprezintă stadiul actual 

tehnologic la care s-a ajuns cu funicularele forestiere, fiind caracterizate de mai multe 

capabilităţi în operaţii de colectare şi procesare. Totuşi, puţine informaţii sunt disponibile cu 

privire la performanţele acestora în operaţiile desfăşurate în platformele primare, motiv pentru 

care s-a dezvoltat un studiu pentru evaluarea consumului de timp şi a productivităţii la 

procesarea, manipularea, sortarea şi stivuirea lemnului provenit din rărituri aplicate unor arborete 

de răşinoase. Rezultatele indică faptul că astfel de echipamente forestiere pot să le înlocuiască pe 

cele tradiţionale cu condiţia ca infrastructura de transport forestier să fie dezvoltată astfel încât 

primele să îşi poată alinia capabilităţile la mediile operaţionale. Compartiv cu un sistem 

tradiţional, productivitatea acestui tip de echipamente este de câteva ori mai mare.    

Performanţele sistemelor de transport joacă un rol cheie în facilitarea unei aprovizionări 

ritmice cu lemn. În România există situaţii în care se utilizează faciltităţi intermediare de stocare 

a lemnului, unde acesta se concentrează înainte de livrarea spre beneficiarii indistriali. Un alt 

studiu s-a condus pentru a se compara performanţele unui echipament de încărcare a lemnului în 

diferite mijloace de transport care a operat într-o astfel de facilitate de stocare a lemnului. 

Rezultate indică faptul că atât lungimea sortimentelor de lemn încărcate cât şi mijlocul în care 

acestea s-au încărcat, au avut efecte asupra performanţei echipamentului studiat. Productivitatea 

la încărcare a fost mai mare atunci când s-au încărcat sortimente cu lungimea de 4 metri în 

vagoane de cale ferată. Totuşi, ar mai trebui realizate studii experimentale pentru a se obţine 

rezultate de o acurateţe mai ridicată şi pentru a se separa anumite efecte.   

În 2007, în România existau circa 7000 de facilităţi de debitare a lemnului, ca şi anumite 

cunoştinţe cu privire la capacităţile şi producţia realizată de acestea, dar, similar altor regiuni sau 

ţări, prea puţin se cunoaşte despre factorii care afectează performanţele, inclusiv magnitudinea 

lor, la utilizarea unor echipamente de debitare a lemnului. Din moment ce majoritatea facilităţilor 

de debitare a lemnului sunt mici, s-a întreprins un studiu care a vizat evaluarea performanţelor în 

termeni de viteză de debitare, consum de timp şi rată de recuperare a lemnului, penru un 

ferăstrău panglică mic de construcţie românească. Alături de modelele empirice dezvoltate 

pentru estimarea indicatorilor menţionaţi anterior, s-au dezvoltat şi statistici descriptive 

incluzând valorile medii pentru indicatorii în cauză, pentru cinci specii de interes forestier. 

Studiul concluzionează faptul că este necesară efectuarea unor noi cercetări pentru evaluarea 

performanţelor în funcţie şi de alţi parametri, incluzând tipul de echipament utilizat.   

Bazat pe (şi fără a se limita la) rezultatele cercetărilor incluse în acest document, în a 

doua secţiune a prezentei teze de abilitare se prezintă tematicile şi direcţiile de cercetare de 

abordat în viitor, alături de un plan de dezvoltare a carierei academice.   


