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(B) Realizări ştiințifice şi profesionale şi planuri de evoluție şi dezvoltare a carierei 

(B-i) Realizări ştiințifice şi profesionale 

1. Introducere 

 2 articole ştiințifice publicate în reviste indexate 

Web of Science; 



(B) Realizări ştiințifice şi profesionale şi planuri de evoluție şi dezvoltare a carierei 

(B-i) Realizări ştiințifice şi profesionale 

1. Introducere 

 
 4 articole ştiințifice publicate în reviste de specialitate şi 

volume ale conferințelor internaționale indexate BDI; 
 



 o carte ştiințifică publicată la o 

editură națională, recunoscută 

CNCS; 
 

 un raport de cercetare ştiințifică 

rezultat prin derularea unui 

proiect de cercetare. 

(B) Realizări ştiințifice şi profesionale şi planuri de evoluție şi dezvoltare a carierei 

(B-i) Realizări ştiințifice şi profesionale 

1. Introducere 



2. Precizia măsurării caracteristicilor dendrometrice, factor determinant al mărimii 

erorilor de estimare a volumului arborilor 

2.1. Aspecte privind măsurarea diametrelor 

2.1.1. Provocări tehnologice în măsurarea diametrelor 

Figura 1. Măsurarea indirectă a diametrelor - a) cu ajutorul clupei 

Mantax Black echipată cu Gator Eyes, produsă în Suedia; b) cu ajutorul 

dendrometrului Criterion RD 1000 produs în S.U.A. 



2.1.1. Implicații ale utilizării dendrometrului Criterion RD 1000 în estimarea 

volumului părții inferioare a fusului arborilor pe picior 

2.1.1.1. Erori determinate de subiectivismul operatorului la construirea vizei la 

baza arborelui şi de imperfecțiunea realizării tangenței în cazul utilizării 

dendrometrului Criterion RD 1000 

Figura 2. Înălțimile 

de măsurare pe 

arborele studiat 



2.1.1.1. Erori determinate de subiectivismul operatorului la construirea vizei la 

baza arborelui şi de imperfecțiunea realizării tangenței în cazul utilizării 

dendrometrului Criterion RD 1000 

Figura 3. Prezentare comparativă a 10 valori 

ale diametrelor măsurate cu dendrometrul 

Criterion RD 1000 la înălțimile față de sol de 

1 m, 3 m, 5 m şi 7 m şi a diametrului 

măsurat la aceleaşi nivele cu clupa clasică, 

folosind echipament pentru cățărare 

Figura 4. Prezentare comparativă a 10 valori 

ale diametrelor măsurate cu dendrometrul 

Criterion RD 1000 la înălțimile față de sol de 1 

m, 3 m, 5 m şi 7 m determinate independent, 

ignorând funcția pentru înălțime a 

instrumentului, şi a diametrului măsurat la 

aceleaşi nivele cu clupa clasică, folosind 
echipament pentru cățărare 



2.1.1.2. Erori determinate de înălțimea de măsurare şi de distanța între operator 

şi arbore în cazul utilizării dendrometrului Criterion RD 1000 

Figura 5. Supraestimarea nivelului de măsurare cu 

dendrometrul Criterion RD 1000 la măsurarea 

diametrelor prin vizarea la repere marcate la 

înălțimile față de sol de 1 m, 3 m, 5 m şi 7 m 



2.1.1.3. Impactul erorilor de măsurare a diametrului cu instrumente bazate pe 

tehnologia laser asupra volumului arborilor pe picior  

Figura 6. Exemplu de arbore selectat pentru 

estimarea volumului lemnului gros cu 

instrumentul Criterion RD 1000 

Figura 7. Variația volumului lemnului gros 

(VLSW) la arbori pe picior în funcție de 

diametrul de bază (D) 



2.1.1.3. Impactul erorilor de măsurare a diametrului cu instrumente bazate pe 

tehnologia laser asupra volumului arborilor pe picior  

Figura 8. Variația erorilor de măsurare a diametrelor cu 

instrumentul Criterion RD 1000 la înălțimile de 0,80 m, 1,30 

m şi 1,80 m 



2.1.2. Clupa laser, opțiune preferată în măsurarea diametrelor de-a lungul fusului 

arborilor pe picior 

2.1.2.1. Erori determinate de imperfecțiunea realizării tangenței la trunchiul 

arborelui în locul de măsurare, în cazul utilizării clupei laser 

Figura 9. Prezentare comparativă a 10 valori ale diametrelor 

măsurate cu clupa laser la înălțimile față de sol de 1 m, 3 m, 5 

m şi 7 m şi a diametrului măsurat la aceleaşi nivele cu clupa 

clasică, folosind echipament pentru cățărare 



2.2. Aspecte privind măsurarea înălțimii arborilor 

2.2.1. Precizia de măsurare a înălțimii arborilor şi importanța acesteia 
2.2.2. Eroarea standard de măsurare a înălțimii cu instrumentul Vertex, estimată 

prin metode nedistructive 

Figura 10. Valori rezultate prin măsurarea 

înălțimii a 3 arbori cu instrumentul Vertex 

III de către 5 eşantioane de operatori 

Figura 11. Abaterea absolută şi abaterea 

relativă la măsurarea înălțimii cu instrumentul 
Vertex III de către 104 operatori 



2.2.2. Eroarea standard de măsurare a înălțimii cu instrumentul Vertex, estimată 

prin metode nedistructive 

  

a) d) 

  

b) e) 

  

c) f) 

 

Figura 12. Media şi coeficientul de variație a înălțimilor măsurate cu 

instrumentul Vertex III de către 5 eşantioane de operatori 



2.2.3. Abateri absolute la măsurarea înălțimii cu instrumentul Vertex, estimate prin 

metode distructive 

Figura 13. Materiale necesare pentru 

stabilirea în practică a erorilor care se 

înregistrează la măsurarea înălțimii 

arborilor cu Vertex IV – a) arbori pe 

picior şi Vertex IV; b) acelaşi lot de 

arbori doborâți şi ruletă 

Figura 14. Prezentarea comparativă a înălțimii 

măsurate cu Vertex IV față de lungime măsurată 

după doborâre la exemplare de brad şi molid 



2.2.3. Abateri absolute la măsurarea înălțimii cu instrumentul Vertex, estimate prin 

metode distructive 

Figura 15. Variația erorilor înregistrate la 

măsurarea înălțimii cu Vertex IV față de lungime 

măsurată după doborâre la exemplare de brad 

şi molid 

Figura 16. Distribuția numărului de 

arbori în raport cu abaterile individuale 

înregistrate la măsurarea înălțimii cu 

Vertex IV la speciile brad şi molid 



3. Particularități privind forma fusului 

3.1. Coeficientul de formă – indicator al formei arborilor  

3.1.1. Indicatori statistici ai coeficientului de formă 
3.1.2. Variația coeficientului de formă la exemplare de molid 

Figura 17. Colectarea 

datelor de teren în 

vederea calculării 

coeficientului de formă 

Figura 18. Variația coeficientului de formă artificial, 

calculat pentru exemplare de molid, față de diametrul 

de bază şi înălțimea arborelui 



3.1.2. Variația coeficientului de formă la exemplare de molid 

Figura 19. Forme excepționale ale 

fusului arborelui  – a) exemplar cu 

creşteri anormale ale porțiunii de la 

baza arborelui, b) exemplar cu 3 furci 

Figura 20. Variația coeficientului de formă 

natural, calculat pentru exemplare de molid, față 

de diametrul de bază şi înălțimea arborelui 



3.2. Profilul şi curba de contur a fusului, variante de succes în estimarea 

volumului arborilor 

3.2.1. Profilul longitudinal al fusului arborilor, informație înmagazinată şi 

importanță 

Figura 21. Profilul longitudinal al fusului – a) 

pentru exemplare de molid de vârste diferite; 

b) pentru exemplare de molid cu vârsta de 

120 ani 

Figura 22. Profilul longitudinal al fusului – a) 

pentru exemplare de molid cu vârstă şi înălțime 

egale; b) pentru exemplare de molid cu vârstă 

şi clasă de diametre de bază egale 



3.2.1. Profilul longitudinal al fusului arborilor, informație înmagazinată şi 

importanță 

Figura 23. Profilul longitudinal al 

fusului pentru arbori predominanți 

de molid cu vârsta de 120 ani 



3.2.2. Fundamente metodologice ale curbei de contur a fusului 

Figura 24. Curba de contur a fusului obținută din 

date experimentale pentru 3 exemplare de molid – 

a) prin calcularea diametrelor relative în raport cu 

diametrul de bază; b) prin calcularea diametrelor 

relative în raport cu diametrul măsurat la nivelul 
0,1•h 

Figura 25. Etape de lucru în 

elaborarea funcțiilor curbei de contur 



3.2.2. Fundamente metodologice ale curbei de contur a fusului 

Figura 26. Nor de puncte care descriu 

curba de contur pentru 30 exemplare 

de molid – a) prin calcularea 

diametrelor relative în raport cu 

diametrul de bază; b) prin calcularea 

diametrelor relative în raport cu 

diametrul măsurat la nivelul 0,1•h 



3.3. Diametrul median al ariei secțiunii longitudinale a fusului arborelui, 

semnificații şi metode de estimare 

Figura 27. Poziția diametrului median al 

ariei secțiunii longitudinale a fusului 
Figura 28. Variația diametrului median al 

profilului fusului la arbori de molid în funcție de 

– a) diametrul de bază; b) înălțimea arborelui 

Figura 29. Variația înălțimii 

absolute a diametrului median al 

profilului fusului la arbori de molid 

în funcție de – a) diametrul de 

bază; b) înălțimea arborelui 



3.3. Diametrul median al ariei secțiunii longitudinale a fusului arborelui, 

semnificații şi metode de estimare 

Figura 30. Variația înălțimii relative a diametrului median 

al profilului fusului la arbori de molid în funcție de – a) 

diametrul de bază; b) înălțimea arborelui 

Figura 31. Variația abaterilor relative (%) ale diametrului 

median al profilului fusului la arbori de molid față de – a) 

diametrul de bază; b) înălțimea arborelui 

Figura 32. Reprezentarea 

schematică a structurii 

arboretelor utilizând diametrul 

median al profilului fusului 



4. Influențe metodologice asupra preciziei de estimare a volumului lemnului 

rotund 

4.1. Analiza critică a legislației referitoare la cubajul pieselor de lemn rotund, în 

context ştiințific 

4.1.1. Estimarea volumului pieselor de lemn rotund 
4.1.2. Analiza reglementărilor legislative privind cubajul pieselor de lemn rotund 

Figura 33. Piese de lemn rotund pentru care are aplicabilitate formula 

lui Huber – a) în varianta simplă; b) în varianta compusă 



4.1.3. Influența lungimii tronsoanelor în estimarea volumului pieselor de lemn 

rotund 

Tabelul 3. Volumul total și diferențele de volum obținute prin aplicarea formulei lui 

Huber în diferite variante pentru un lot de piese de lemn rotund 

Specificații Volumul 

total (m
3
) 

Diferența 

volumului total 

față de varianta 1 

Eroarea standard  

la determinarea 

volumului unei 

piese (%) 

Frecvența pieselor (%) cu 

diferențe de volum în 

intervalul 

(m
3
) (%) ± 3% ± 5% 

Varianta 1 (l = 1 m) 44,822 - - - - - 

Varianta 2 (l = 2 m) 44,428 -0,393 -0,87 2,37 73,80 97,61 

Varianta 3 (l = 3 m) 44,091 -0,730 -1,63 2,94 83,33 97,61 

Varianta 4 (l = 4 m) 43,572 -1,249 -2,78 5,20 50,00 76,19 

Varianta 5 (l = 5 m) 43,213 -1,608 -3,58 5,51 45,23 69,04 

Varianta 6 (l = 6 m) 43,849 -0,972 -2,16 4,57 50,00 71,42 

Varianta 7 (l = 7 m) 43,335 -1,487 -3,31 6,10 30,95 61,90 

Varianta 8 (l = 8 m) 43,050 -1,771 -3,95 6,69 30,95 54,76 

 



4.1.3. Influența lungimii tronsoanelor în estimarea volumului pieselor de lemn 

rotund 

Figura 34. Diferenţe de volum 

(%) între estimările cu 

variantele V2 (a), V3 (b) şi V4 
(c) faţă de varianta V1 

Figura 35. Diferenţe de volum (%) 

între estimările cu variantele V5 (a), 

V6 (b), V7 (c)  şi V8 (d) faţă de 

varianta V1 



4.2. Impactul lungimii tronsoanelor asupra volumului fusului întreg 

Tabelul 5. Numărul de arbori inventariați în arborete parcurse cu tăieri de produse 

principale şi secundare 

Eşantioane amplasate în arborete 

parcurse cu tăieri de produse 

principale 

Eşantioane amplasate în arborete 

parcurse cu tăieri de produse 

secundare 

Simbol Număr de arbori Simbol Număr de arbori 

MO BR MO BR 

P1 29 30 S1 40 37 

P2 30 28 S2 40 35 

P3 25 34 S3 41 36 

P4 34 31 S4 37 43 

P5 31 15 S5 41 52 

Total 149 138 Total 199 203 

 

Figura 36. Aplicarea formulei 

lui Huber pentru 31 exemplare 

de molid pe tronsoane cu 

lungimea de 1 m şi 3 m – a) 

prezentare comparativă; b) 

diferențe procentuale de 

volum 



4.2. Impactul lungimii tronsoanelor asupra volumului fusului întreg 

Figura 37. Volumul cumulat al fusului 

prin aplicarea formulei lui Huber pe 

tronsoane cu lungimea de 1 m şi 3 m – 

a) în cazul arborilor 1 şi 6; b) în cazul 

arborilor 18 şi 22 

Tabelul 6. Volumul brut al eşantioanelor estimat prin metode 

precise, specifice arborilor doborâţi, la speciile molid şi brad 

Simbol eşantion Volumul eşantionului (m
3
) 

VBrut_1 VBrut_3 

MO_P1 69,607 68,421 

MO_P2 63,191 62,297 

MO_P3 38,974 38,167 

MO_P4 30,378 29,666 

MO_P5 99,902 97,103 

Volum total pentru tăieri de 

produse principale la MO 

302,052 

 

295,654 

 

MO_S1 17,529 17,384 

MO_S2 13,650 13,402 

MO_S3 10,644 10,484 

MO_S4 7,806 7,691 

MO_S5 21,912 21,666 

Volum total pentru tăieri de 

produse secundare la MO 

71,541 

 

70,627 

 

BR_P1 123,129 121,359 

BR_P2 128,913 127,782 

BR_P3 28,472 28,239 

BR_P4 79,429 77,125 

BR_P5 46,205 46,182 

Volum total pentru tăieri de 

produse principale la BR 

406,148 

 

400,687 

 

BR_S1 3,797 3,774 

BR_S2 11,826 11,686 

BR_S3 6,024 5,988 

BR_S4 8,265 8,177 

BR_S5 4,676 4,653 

Volum total pentru tăieri de 

produse secundare la BR 

34,588 

 

34,278 

 

 



4.2. Impactul lungimii tronsoanelor asupra volumului fusului întreg 

Figura 38. Diferenţe procentuale de volum înregistrate la nivelul eşantionului 

prin adoptarea lungimii tronsoanelor de 3 m față de 1m la cubarea arborilor 
doborâţi din speciile molid şi brad 



4.3. Modele matematice pentru estimarea volumului arborilor pe picior 

4.3.1 Estimarea volumului în funcție de diametrul de bază şi înălțimea arborilor 

Figura 39. Volumul fusului estimat la arbori pe 

picior cu ecuația volumului şi după doborâre prin 
aplicarea formulei lui Huber la specia molid 

Figura 40. Diferențe procentuale între 

volumul fusului estimat la arbori pe picior cu 

ecuația volumului şi după doborâre prin 

aplicarea formulei lui Huber la specia molid 



4.3.2 Modele matematice pentru estimarea volumului arborilor în funcție de 

diametrul median al profilului fusului 

Figura 41. Diametrul median al profilului 

fusului – a) poziția pe profilul fusului; b) 

fusul împărțit în tronsoane şi diametrele de 

la capetele tronsoanelor între care 

diametrul median este poziționat; c) 

diametre de-a lungul fusului utilizate pentru 

calculul ariei secțiunii longitudinale a 

fusului 

Figura 42. Variația 

diametrelor relative de-a 

lungul fusului pentru specia 

molid față de înălțimea 

relativă, calculate cu – a) 

diametrul de bază; b) 

diametrul median al 

profilului fusului 



4.3.2 Modele matematice pentru estimarea volumului arborilor în funcție de 

diametrul median al profilului fusului 

   

 

Figura 43. Variația ariei 

secțiunii longitudinale a 

fusului la arbori de molid 

față de – a) diametrul de 

bază; b) diametrul median 

al profilului fusului; c) 

înălțimea arborelui 

Figura 44. Abaterile procentuale 

individuale ale ariei profilului fusului 

estimate cu – a) trei variabile aplicând 

ecuația 25; b) două variabile aplicând 

ecuația 26; c) trei variabile aplicând 

funcția logaritmică, ecuația 27; d) 

două variabile aplicând funcția 
logaritmică, ecuația 28 



4.3.2 Modele matematice pentru estimarea volumului arborilor în funcție de 

diametrul median al profilului fusului 

Figura 45. Variația proporției de volum pv 

față de – a) diametrul de bază; b) diametrul 

median al profilului fusului; c) înălțimea arborelui; d) 

abaterile procentuale ale proporției de volum 
estimate cu trei variabile aplicând ecuația 29  

Figura 46. Diferențele procentuale ale volumului fusului estimat pentru specia molid cu – a) formula 

lui Mathiesen (ecuația 7); b) formula modificată a lui Mathiesen (ecuația 32); formula propusă cu trei variabile 

(ecuațiile 23, 25 şi 29); d) formula propusă cu două variabile (ecuațiile 23, 26 şi 30); e) formula propusă şi funcția 

logaritmică cu trei variabile (ecuațiile 27 şi 29); f) formula propusă şi funcția logaritmică cu două variabile 

(ecuațiile 23, 28 şi 30); g) ecuația lui Giurgiu cu două variabile (ecuația 34); h) volumul estimat cu trei variabile şi 
funcția logaritmică (ecuația 35); i) volumul estimat cu două variabile şi funcția logaritmică (ecuația 36) 



5. Influențe metodologice asupra preciziei de estimare a volumului arboretului 

5.1. Impactul erorii de măsurare a înățimii arborelui asupra volumului arboretului 

estimat cu metoda seriilor de volume relative 

 

Simbol eşantion 

Elemente de calcul determinate  

pe baza măsurării arborilor pe picior 

Volumul 

eşantionului 

(m
3
) 

dg (cm) hg_real (m) vg_real (m
3
) VBrut_ec.volume_rel.  

MO_P1 44,8 35,06 2,343 66,317 

MO_P2 42,4 33,27 2,009 58,522 

MO_P3 41 27,28 1,513 36,986 

MO_P4 33,4 22,68 0,868 28,689 

MO_P5 53,6 36,64 3,334 99,795 

Volum total pentru tăieri de produse principale la MO 290,309 

MO_S1 22,4 23,02 0,440 17,599 

MO_S2 19,8 22,89 0,351 14,211 

MO_S3 18 21,57 0,278 11,609 

MO_S4 16,2 20,48 0,217 8,296 

MO_S5 23,8 22,93 0,487 19,776 

Volum total pentru tăieri de produse secundare la MO 71,491 

BR_P1 61 34,18 4,181 120,893 

BR_P2 57,8 36,97 4,114 110,852 

BR_P3 29,6 24,98 0,840 28,311 

BR_P4 48,6 31,09 2,550 76,229 

BR_P5 53,8 30,20 2,965 42,935 

Volum total pentru tăieri de produse principale la BR 379,220 

BR_S1 12,4 14,76 0,097 3,752 

BR_S2 18,8 22,62 0,328 11,523 

BR_S3 14,8 17,15 0,158 5,865 

BR_S4 15,6 19,06 0,194 8,649 

BR_S5 12,4 15,23 0,100 5,411 

Volum total pentru tăieri de produse secundare la BR 35,200 

 

Tabelul 10. Elemente de 

calcul necesare estimării 

volumului prin metoda de 

cubaj bazată pe seriile de 

volume relative pentru 

eşantioanele de molid şi brad 



5.1. Impactul erorii de măsurare a înățimii arborelui asupra volumului arboretului 

estimat cu metoda seriilor de volume relative 

Simbol eşantion Volumul eşantionului (m
3
) 

VBrut_APV VL. lucru – 

coajă_APV 

VCoajă_APV VL. lucru + 

coajă_APV 

VL. foc_APV 

MO_P1 66,317 60,343 5,471 65,814 0,503 

MO_P2 58,522 53,221 4,898 58,119 0,403 

MO_P3 36,986 33,643 3,089 36,732 0,254 

MO_P4 28,689 25,925 2,538 28,463 0,226 

MO_P5 99,795 90,801 8,086 98,887 0,908 

Volum total pentru tăieri de 

produse principale la MO 290,309 263,933 24,082 288,015 2,294 

MO_S1 17,588 15,757 1,807 17,564 0,024 

MO_S2 14,200 12,647 1,553 14,200 0,000 

MO_S3 11,579 10,290 1,289 11,579 0,000 

MO_S4 8,256 7,260 0,959 8,219 0,037 

MO_S5 19,776 16,529 1,853 18,382 1,394 

Volum total pentru tăieri de 

produse secundare la MO 71,399 62,483 7,461 69,944 1,455 

BR_P1 120,893 108,804 12,089 120,893 0,000 

BR_P2 110,842 99,755 11,087 110,842 0,000 

BR_P3 28,298 25,467 2,831 28,298 0,000 

BR_P4 76,224 68,601 7,623 76,224 0,000 

BR_P5 42,935 38,641 4,294 42,935 0,000 

Volum total pentru tăieri de 

produse principale la BR 379,192 341,268 37,924 379,192 0,000 

BR_S1 3,693 3,267 0,426 3,693 0,000 

BR_S2 11,443 10,123 1,161 11,284 0,159 

BR_S3 5,795 4,917 0,586 5,503 0,292 

BR_S4 8,541 7,451 0,887 8,338 0,203 

BR_S5 5,318 4,623 0,603 5,226 0,092 

Volum total pentru tăieri de 

produse secundare la BR 34,790 30,381 3,663 34,044 0,746 

 

Tabelul 11. Volumul brut al 

eşantioanelor şi volumul 

pentru sortimentele de lemn 

de lucru şi de lemn de foc la 

nivel de eşantion, estimate 

conform întocmirii APV-ului, 

în cazul măsurării precise a 

înălţimilor la speciile molid 
şi brad 



5.1. Impactul erorii de măsurare a înățimii arborelui asupra volumului arboretului 

estimat cu metoda seriilor de volume relative 

Figura 47. Diferenţele procentuale de volum înregistrate la nivelul eşantionului între 

volumul brut estimat conform APV-ului şi volumul brut real pentru speciile molid şi brad 



5.1. Impactul erorii de măsurare a înățimii arborelui asupra volumului arboretului 

estimat cu metoda seriilor de volume relative 

Tabelul 12. Eroarea de estimare a volumului arborelui mediu al suprafeței de bază, 

ev (%), produsă de erorile de măsurare a înălțimii arborilor la specia molid 
Specificatii Eroarea de estimare a înăltimii arborelui mediu al suprafetei de bază, m 

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

MO_P1; dg = 44,8 cm; hg_real = 35,06 m; vg_real = 2,343 m
3
 

vg, m
3
 2,189 2,227 2,266 2,304 2,343 2,382 2,421 2,460 2,499 

ev, % -6,56 -4,93 -3,29 -1,65 0,00 1,66 3,32 4,99 6,66 

MO_P2; dg = 42,4 cm; hg_real = 33,27 m; vg_real = 2,009 m
3
 

vg, m
3
 1,871 1,905 1,940 1,974 2,009 2,044 2,079 2,114 2,149 

ev, % -6,87 -5,16 -3,45 -1,73 0,00 1,74 3,48 5,23 6,98 

MO_P3; dg = 41,0 cm; hg_real = 27,28 m; vg_real = 1,513 m
3
 

vg, m
3
 1,390 1,420 1,451 1,482 1,513 1,545 1,576 1,608 1,640 

ev, % -8,19 -6,15 -4,11 -2,06 0,00 2,07 4,15 6,24 8,33 

 

Specificatii Eroarea de estimare a înăltimii arborelui mediu al suprafetei de bază, m 

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

BR_P1; dg = 61,0 cm; hg_real = 34,18 m; vg_real = 4,181 m
3
 

vg, m
3
 3,938 3,999 4,060 4,120 4,181 4,242 4,303 4,364 4,424 

ev, % -5,82 -4,37 -2,91 -1,46 0,00 1,45 2,91 4,36 5,82 

BR_P2; dg = 57,8 cm; hg_real = 36,97 m; vg_real = 4,114 m
3
 

vg, m
3
 3,892 3,947 4,003 4,058 4,113 4,169 4,224 4,279 4,334 

ev, % -5,38 -4,03 -2,69 -1,34 0,00 1,34 2,69 4,03 5,37 

BR_P3; dg = 29,6 cm; hg_real = 24,98 m; vg_real = 0,840 m
3
 

vg, m
3
 0,772 0,789 0,806 0,823 0,840 0,856 0,873 0,890 0,907 

ev, % -8,01 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 

 

Tabelul 13. Eroarea de estimare a volumului arborelui mediu al suprafeței de bază, 

ev (%), produsă de erorile de măsurare a înălțimii arborilor la specia brad 



5.2. Consumurile tehnologice, argumente ştiințifice ale reducerii volumului rezultat 

din exploatare 

Figura 48. Consumurile 

tehnologice de volum (%) la nivel 

de eşantion produse prin 

secționare la fasonarea 

sortimentelor faţă de volumul 

brut real la speciile molid şi brad 

Figura 49. Volumul (%) 

corespunzător consumurilor 

tehnologice cumulate prin 

deprecierea calitativă a masei 

lemnoase la doborârea arborelui, 

secţionarea lemnului rotund cu 

ocazia fasonării, adoptarea 

lungimii de 3 m a tronsoanelor şi 

a supralungimii acestora, 

înregistrate la nivelul eşantionului 

faţă de volumul brut real la 
speciile molid şi brad 



5.2. Consumurile tehnologice, argumente ştiințifice ale reducerii volumului rezultat 

din exploatare 

Figura 50. Volumul (%) corespunzător consumurilor tehnologice cumulate prin secţionarea 

lemnului rotund cu ocazia fasonării, rotunjirea diametrelor şi adoptarea supralungimii pieselor, 

înregistrate la nivelul eşantionului faţă de volumul destinat valorificării la speciile molid şi brad 



(B-ii) Planuri de evoluție şi dezvoltare a carierei 

1. Introducere 

2. Experiența profesională 

1996-2001 2001-2002 2002-2007 



2. Experiența profesională 

Funcția ocupată/ Perioada Locul de muncă Discipline predate Programul 

de studii 

Preparator universitar/ 

01.10.2001 – 30.09.2004 

Catedra de Amenajarea 

Pădurilor – norma de 

bază şi activitate în regim 

plata cu ora 

Geometrie descriptivă şi desen tehnic 

(L) 

SV+EF 

Catedra de Silvicultură - 

activitate în regim plata 

cu ora 

Pedologie şi stațiuni forestiere (L) SV+EF 

Asistent universitar/ 

01.10.2004 – 30.09.2007 

Catedra de Amenajarea 

Pădurilor – norma de 

bază şi activitate în regim 

plata cu ora 

Geometrie descriptivă şi desen tehnic 

(L) 

Biostatistică forestieră (L) 

Dendrometrie (L) 

SV+EF 

Catedra de Silvicultură - 

activitate în regim plata 

cu ora 

Pedologie şi stațiuni forestiere (L) 

Dendrologie (L) 

SV+EF 

 

Tabelul 1. Evoluția profesională în Universitatea Transilvania din Braşov 



2. Experiența profesională 

continuare  

Tabelul 1. Evoluția profesională în Universitatea Transilvania din Braşov 

Şef lucrări/1.10.2007 – 

30.09.2016 

 

Catedra de Amenajarea 

Pădurilor/ Departamentul 

Exploatări Forestiere, 

Amenajarea Pădurilor şi 

Măsurători Terestre – 

norma de bază şi 

activitate în regim plata 

cu ora 

Dendrometrie I (C+L) 

Biostatistică forestieră (L) 

Geometrie descriptivă şi desen tehnic 

(L) 

SV+EF+CIN 

Amenajarea teritoriului agricol şi 

forestier (C+L) 

Managementul lucrărilor cadastrale 

(C+L) 

MTC 

Catedra de Silvicultură - 

activitate în regim plata 

cu ora 

Pedologie şi stațiuni forestiere (L) 

 

SV+EF 

Conferențiar/ 1.10.2016 – 

prezent 

Departamentul Exploatări 

Forestiere, Amenajarea 

Pădurilor şi Măsurători 

Terestre – norma de bază 

şi activitate în regim plata 

cu ora 

Dendrometrie I (C+L) 

Desen tehnic şi cartografic (C) 

SV+EF+CIN 

Geometrie descriptivă (C+L) 

Organizarea teritoriului şi ecologie 

(C+L) 

Managementul lucrărilor cadastrale 

(C+L) 

MTC 

Sisteme agrosilvice şi perdele 

forestiere de protecție (C+L) 

MEF 

Biometrie forestieră avansată (C+L) SM 

 



2. Experiența profesională 
3. Dezvoltarea carierei universitare 

Programul/ Proiectul Funcţia Perioada 

1. Estimarea abaterilor volumetrice rezultate din evaluarea masei lemnoase pe 

picior și evaluarea masei lemnoase după recoltarea arborilor la speciile molid 

și brad cu evidențierea consumurilor tehnologice pe operații specifice. 

Contract nr. 9168/20.07.2018 finanțat de HS Timber Productions. 

Responsabil 

contract 

2018-2020 

2. Cercetări privind managementul ariilor protejate Lunca Mirceşti, Homiţa, 

Pădurea Tătăruşi din judeţul Iaşi. Elaborarea planurilor integrate de 

management a celor trei arii protejate. Contract nr. 10944/8.08.2013 finanţat 

de SC DECEM CONSULT SRL.  

Responsabil 

contract 

2013-2014 

3. Recomandări practice pentru instalarea (aşezarea, crearea şi conducerea) 

perdelelor forestiere de protecţie în câmpiile Boianului şi Burnazului. Contract 

nr. 11632/4.10.2004 finanţat de Regia Naţională a Pădurilor-ROMSILVA.  

Responsabil 

contract 

2004-2005 

 

Tabelul 2. Proiecte de cercetare ştiințifică 

Tabelul 3. Performanța în cercetare 

Rezultate ale cercetării Unic 

autor 

Autor principal/ 

autor corespondent 

Coautor Total 

Articole indexate Web of Science - 3 7 10 

Articole în volume ale conferințelor 

indexate Web of Science 

- 2 2 4 

Articole în reviste şi volume ale 

conferințelor indexate BDI 

12 7 11 30 

Cărți de specialitate 2 - 3 5 

Rapoarte de cercetare 1 4 - 5 
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