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REZUMAT
Cultivarea plopului presupune o serie de operaţii între care, cele de
întemeiere sunt importante în asigurarea succesului viitorului arboret.
Pentru plantarea plopului se poate utiliza material săditor constând în
puieţi sau sade. Normativele existente reglementează performanţa
operaţiilor de plantare a puieţilor, dar în cazul sadelor nu există astfel
de date şi, mai mult, partea ergonomică, inclusiv cea legată de
dificultatea muncii, nu a fost acoperită prin studii de specialitate.
Lucrarea de faţă investighează gradul de dificultate al operaţiilor
manuale de plantare a puieţilor şi a sadelor de plop prin prisma
efortului fizic depus, estimat pe baza ritmului cardio-vascular.
Rezultatele indică faptul că, atât plantarea puieţilor cât şi plantarea
sadelor sunt operaţii dificile din punct de vedere al efortului fizic. De
asemenea, s-a constatat faptul că plantarea sadelor implică un efort
fizic mai mare, care poate fi relaţionat cu utilizarea mai intensă a
grupelor musculare din regiunea braţelor, precum şi cu masa mai mare
a acestui tip de material săditor. Rezultatele descrise în lucrare pot
servi pentru o dimensionare adecvată a sarcinilor de muncă.
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1. INTRODUCERE
Culturile forestiere de plop se încadrează în categoria acelor culturi care pot fi regenerate
prin plantarea de puieţi sau de sade (porţiuni recoltate din plante mamă), modalitatea de
regenerare depinzând, în primul rând, de specia de plop [1]. La nivel mondial, culturile de plop
ocupă suprafeţe semnificative, care sunt estimate la peste 7 milioane de hectare [2, 3], suprafaţă ce
este comparabilă cu suprafaţa împădurită a României. Extinderea pe suprafeţe mari a culturilor de
plop este strâns legată de faptul că plopul are capacitatea de a valorifica foarte bine potențialul
staţional unde sunt întemeiate astfel de culturi. Din acest punct de vedere, plopul cultivat în
România este caracterizat, în marea majoritate a situaţiilor, de creşteri remarcabile. Cu toate
acestea, reușita finală a culturilor de plop depinde, pe lângă caracteristicile staţionale specifice, de
aplicarea corectă a unor tehnologii referitoare la plantarea şi întreţinerea culturilor respective [4-5].
În România, cultura plopului euramerican (Populus x canadensis, Populus x euramericana) se aplică
într-o proporţie mare în Lunca Dunării, arie geografică care este caracterizată de condiții aparte,
care sunt modelate de variația inundațiilor, ce generează un mediu de vegetație particular [6],
caracterizat de stațiuni forestiere unde regimul precipitațiilor și adâncimea apei freatice depind de
microrelief [7].
În prezent, în practica românească, distribuţia spaţială a lucrărilor (operaţiilor) de întemeiere
şi de întreţinere a culturilor de plop se caracterizează prin prezenţa unor suprafeţe de operat
relativ reduse, care rezultă din tratamentele curente aplicate, şi care sunt, în mod obişnuit, mai
mici de trei hectare; în acelaşi timp, astfel de suprafeţe sunt caracterizate de o dispersie relativ
mare în cadrul teritoriilor forestiere, aspect ce poate să genereze probleme importante de natură
logistică datorită unor operaţii auxiliare necesare, ce constau din aprovizionarea cu materialul
săditor, cu carburanţii şi cu tehnica de lucru necesară. Având în vedere această situaţie, costul final
al operaţiilor de plantare poate să varieze în limite destul de largi, depinzând de locul unde se
realizează operaţiile, de locurile unde se realizează gararea utilajelor şi de locurile de unde se
realizează aprovizionarea cu material săditor şi cu carburanţi. La acestea se mai adaugă modul în
care sunt efectuate operaţiile respective - manual sau mecanizat - precum şi dificultatea condiţiilor
operaţionale locale, caracterizată de factori specifici de natură operaţională [8]. Implementarea la
timp, în cantitatea şi la calitatea necesară, a operaţiilor de plantare este foarte importantă pentru
succesul acestor culturi, dar şi pentru balanţa economică a administratorilor sau a proprietarilor de
pădure deoarece, astfel de operaţii, pot să contribuie semnificativ în costul total de punere pe piaţă
a lemnului ce se recoltează din astfel de arborete.
În cazul regenerării arboretelor de plop prin plantare, se folosesc două tipuri de material
săditor. O primă opţiune de plantare constă în utilizarea puieţilor cu rădăcină nudă, de talie
mijlocie-mare, care se plantează în gropi caracterizate de dimensiuni variate, în timp ce o a doua
opţiune constă în utilizarea sadelor, care sunt porţiuni de tulpină, recoltate de pe plante mamă şi
care se plantează, de asemenea, în gropi; în acest ultim caz, gropile practicate diferă din punct de
vedere dimensional, de cele obişnuite, specifice puieţilor, prin diametrul şi adâncimea la care se
configurează. Se constată, de asemenea, faptul că această opţiune tehnică este din ce în ce mai
folosită în practica curentă românească relaţionată cu plantarea plopului.
44
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Normativele existente reglementează nivelul de performanţă al muncii în operaţiile de
săpare mecanizată a gropilor cu ajutorul maşinii MG-2, purtată de tractor, pentru condiţii
operaţionale caracterizate prin gradul de dificultate generat de textura solului (uşoară, medie şi
grea) şi de diametrul gropii de săpat, pentru scheme de plantare stabilite, preponderent, la 4 × 4 m
[8]. În timp, maşina la care fac referire normele tehnice româneşti a fost înlocuită cu alte mijloace
tehnice, (probabil) mai performante, aspect care s-a constatat din practica curentă. Cu toate acestea,
operaţiile de plantare sunt, încă, caracterizate de un nivel redus de mecanizare. Ca atare, indiferent
de opţiunea folosită pentru regenerare (puieţi, sade), sistemele tehnice operaţionale folosite în
operaţii de plantare a plopului includ două categorii sau tipuri de operaţii care se realizează, în
mod obişnuit, succesiv. Astfel, într-o primă trecere, un tractor echipat cu un burghiu realizează
gropile la dimensiunile impuse de tipul de material de regenerare prevăzut a se utiliza, precum şi
la nivelul de spaţiere cerut de schema de plantare, apoi, prin mijloace manuale, se plantează puieţii
sau sadele în gropile rezultate. Operaţiile manuale de plantare implică mişcări de deplasare,
distribuire, manipulare a materialului săditor, mişcare şi tasare a pământului şi, în cazul sadelor,
manipularea unor mase importante, care este specifică unei părţi dintre sarcinile de muncă.
Merită, în acest sens, precizarea unor aspecte esenţiale, extrase din literatura de specialitate
cu privire la ergonomia muncii, din moment ce această latură nu a fost, cel mai probabil, luată în
considerare în activităţile de normare a muncii. Astfel, operaţiile manuale, inclusiv cele din
domeniul forestier, încă predomină în multe dintre ţările aflate în curs de dezvoltare sau în
tranziţie, precum şi în unele dintre cele industrializate [9]. În acelaşi timp, şi în conformitate cu
ultimele perspective cu privire la operaţiile forestiere [10, 11], munca trebuie să fie astfel
dimensionată încât să fie compatibilă cu forţa umană, mai ales pentru operaţiile forestiere,
recunoscute a fi munci foarte grele [12], care pot genera diferite tipuri de boli profesionale. Din
acest punct de vedere, efortul fizic depus în munca manuală, precum şi riscurile asociate cu
aceasta, trebuie luate în considerare în studiile de normare sau în cele de evaluare a nivelului de
dificultate a muncii, în scopul stabilirii sarcinilor de muncă pe baze ergonomice. De asemenea,
efortul fizic depus în diferite categorii ocupaţionale este utilizat pentru caracterizarea dificultăţii
muncii, utilizându-se în acest sens, metode directe sau indirecte de măsurare şi evaluare [9, 13]. În
domeniul forestier, de exemplu, utilizarea unor metode directe de măsurare şi de caracterizare a
dificultăţii muncii, cum ar fi cele legate de măsurarea consumului de energie, sunt impracticabile,
sau au o practicabilitate limitată. Acest fapt a condus, în timp, la utilizarea unor metode indirecte,
printre acestea numărându-se şi cea ce caracterizează dificultatea muncii prin prisma monitorizării
ritmului cardiac, deoarece acest parametru poate fi uşor relaţionat cu intensitatea efortului fizic [9]
şi, mai apoi, cu alţi parametri cum ar fi consumul de oxigen şi consumul de energie, ultimele
reprezentând parametri de caracterizare a nivelului de dificultate a muncii [13].
Studiul de faţă este conturat în jurul evaluării dificultăţii fizice a operaţiilor manuale de
plantare a puieţilor şi a sadelor pe plop, fiind motivat, în primul rând, de absenţa unor astfel de
informaţii în domeniu, atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional. Studiul adresează, în
primul rând, populaţia locală de muncitori, specifică zonei în care s-a realizat, pe baza selectării
aleatoare a acestora, însă, rezultatele pot fi extinse pentru a caracteriza nivelul de dificultate a
muncii în operaţii de plantare manuală a puieţilor şi a sadelor de plop, cel puţin în ceea ce priveşte
condiţiile operaţionale caracterizate prin dificultatea terenului, dimensiunile gropilor şi a
materialului săditor şi, respectiv, condiţiile climatice şi meteorologice. Ca atare, studiul foloseşte
abordarea de evaluare a dificultăţii muncii acceptată pe plan internaţional în operaţiile forestiere şi
care, cel puţin din punctul de vedere al metodelor folosite, tinde să devină un standard ştiinţific de
45
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evaluare, aplicabil în cazul unor condiţii nefavorabile de utilizare a unor tehnici de laborator mai
precise. Obiectivele studiului de faţă au fost următoarele: i) de a caracteriza dificultatea muncii sub
raportul efortului fizic monitorizat prin prisma ritmului cardiac, prin utilizarea unor indicatori
specifici, în cazul operaţiilor de plantare a puieţilor de plop, ii) de a caracteriza dificultatea muncii,
prin utilizarea aceloraşi proceduri, în cazul operaţiilor de plantare a sadelor de plop şi iii) de a
compara rezultatele obţinute pentru cele două tipuri de operaţii în vederea identificării
diferenţelor de dificultate a muncii, inclusiv în raport cu alte operaţii forestiere.

2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. Localizarea şi caracteristicile suprafeţelor luate în studiu
Pentru evaluarea nivelului de dificultate fizică a muncii în operaţiile manuale de plantare a
puieţilor şi a sadelor de plop, s-au luat în studiu opt suprafețe parcurse cu astfel de operații,
distribuite în partea de sud-est a României, în județul Dolj (Figura 1), pe raza teritorialadministrativă a ocoalelor silvice Calafat, Sadova, Dăbuleni şi Poiana Mare.

Figura 1. Localizarea suprafețelor luate în studiu pentru evaluarea nivelului de dificultate fizică a muncii
în operații manuale de plantare. Sursa: prelucrare în QGis pe baza stratului conținând suprafețele
județelor din România, a imaginilor din stratul disponibil gratuit - Bing ® - şi a datelor de poziţionare
(GPS) colectate cu ocazia studiului. Legendă: 1...8 - localizarea suprafeţelor L1...L8
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Alegerea suprafețelor în cauză a avut la bază criterii legate de reprezentativitatea condițiilor
operaționale pentru zona luată în studiu, disponibilitatea unor suprafețe de parcurs cu astfel de
operații, disponibilitatea tehnologiei de muncă luată în studiu, posibilitatea de a lua în studiu atât
operaţiile de plantare a puieţilor cât şi a sadelor şi, respectiv, disponibilitatea forței de muncă cu
experiență în astfel de operații.
Tabelul 1. Caracteristici descriptive ale suprafețelor luate în studiu pentru monitorizarea operațiilor
manuale de plantare a sadelor și a puieților de plop
Ocolul silvic,
suprafaţa şi
data
studiului
Sadova
L1
(08.11.2018)
Sadova
L2
(09.11.2018)
Calafat
L3
(08.12.2018)
Poiana Mare
L4
(24.11.2018)
Poiana Mare
L5
(27.11.2018)
Dăbuleni
L6
(14.12.2018)
Poiana Mare
L7
(07.12.2018)
Dăbuleni
L8
(12.12.2018)

Coordonate
geografice

Unitatea
amenajistică
şi suprafața
acesteia
(ha)

Suprafața
parcursă
cu
operaţii
(ha)

Condițiile
vremii în
timpul
studiului

43°45'05,47"N
23°54'56,23"E

106A%
(0,47)

0,19

T1 = 11,5 °C
RH2 = 66,9%

43°45'33,59"N
23°52'39,86"E

88B%
(0,89)

0,24

T1 = 11,3 °C
RH2 = 66,1%

43°57'58,03"N
22°52'55,42"E

91B
(0,96)

0,12

T1 = -1,0 °C
RH2 = 93,4%

43°50'51,35"N
23°36'06,75"E

22C
(2,91)

0,16

T1 = 4,3 °C
RH2 = 95,0%

43°50'12,70"N
23°11'10,63"E

43A
(1,45)

0,16

T1 = 4,0 °C
RH2 = 99,7%

43°45'01,60"N
23°57'33,55"E

7A,2D
(1,81)

0,49

T1 = 1,2 °C
RH2 = 79,9%

43°50'49,75"N
23°10'19,30"E

31F,31N
(1,61)

0,16

T1 = 0,3 °C
RH2 = 93,4%

43°44'49,21"N
23°59'33,56"E

9D,10A
(4,16)

0,49

T1 = 1,2 °C
RH2 = 79,9%

Specia,
schema de plantare şi
materialul săditor
folosit
PLEA3
6×4 (m)
sade
PLEA3
6×4 (m)
sade
PLEA3
4×4 (m)
sade
PLA4
3×2 (m)
puieți
PLA4
3×2 (m)
puieți
PLEA3
5×4 (m)
puieți
PLA4
3×2 (m)
puieți
PLEA3
5×4 (m)
puieți

Tipul de
sol

Starea
terenului şi
a solului

Aluvisol
molic

Pregătit5

Aluvisol
distric

Nepregătit6

Aluvisol
distric

Nepregătit6

Psamosol
gleic

Pregătit5

Psamosol
gleic

Pregătit5

Aluvisol
entic gleic

Pregătit5

Psamosol
eutric

Pregătit5

Aluvisol
entic, entic
gleic

Pregătit5

Notă: 1T - temperatura aerului şi 2RH - umiditatea relativă a aerului, ca valori medii calculate pe baza celor extrase din înregistrările
efectuate de Stația Meteorologică Calafat; 3PLEA - plop eruamerican, 4PLA - plop alb; 5 - teren şi sol pregătite prin operaţii de scoatere a
cioatelor, arare şi discuire; 6 - teren şi sol nepregătite, caracterizat de o stare naturală, aşa cum a rezultat după operaţiile de exploatare

Primele două suprafețe luate în considerare (L1 și L2) sunt localizate pe raza ocolului silvic
Sadova (unitatea de producție II Ostroveni, reprezentând porţiuni din unitățile amenajistice 106A
și 88B). La data desfăşurării studiului, suprafeţele în cauză au fost caracterizate de prezenţa unui
teren pregătit (L1), respectiv a unui teren nepregătit (L2) pentru operaţii; acestea au fost plantate în
luna noiembrie a anului 2018, utilizându-se sade şi o schemă de plantare de 6 × 4 m. A treia
suprafață luată în studiu (L3) este localizată pe raza ocolului silvic Calafat (unitatea de producție II
Ciuperceni, unitatea amenajistică 91B), fiind caracterizată de un teren nepregătit; în cazul acesteia,
studiul s-a efectuat în decembrie 2018, când au fost plantate sade de plop, prin utilizarea unei
scheme de plantare de 4 × 4 m. Suprafețele L4, L5 și L7 sunt localizate pe raza ocolului silvic Poiana
Mare (unitatea de producție IV Cioace, unitățile amenajistice 22C, 43A, 31F şi 31N). În cazul
acestora, operaţiile s-au realizat în teren pregătit, în noiembrie 2018 pentru primele două unităţi
amenajistice și, respectiv, în decembrie 2018 pentru ultimele două, prin plantarea unor puieţi de
plop alb (Populus alba) la o schemă de 3 × 2 m. Suprafeţele L6 și L8 au fost luate în studiu prin
47
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observaţii realizate în decembrie 2018, acestea fiind localizate pe raza ocolului silvic Dăbuleni
(unitatea de producție I Călărași, unitățile amenajistice 7A, 2D, 9D și 10A); în cazul acestora,
operaţiile s-au desfăşurat în teren pregătit, prin plantarea de puieţi de plop euramerican la o
schemă de 5 × 4 m. Unităţile amenajistice grupate, după cum se prezintă în Tabelul 1, au fost
considerate a fi o singură suprafaţă de studiu pentru că ele au fost alipite şi au întrunit condiţii
operaţionale similare.
Caracteristicile microclimatice ale mediului de muncă influenţează dinamica ritmului cardiac
şi, ca atare, pentru a se obţine valori pertinente, care să caracterizeze efortul fizic şi care să nu fie
influenţate de exemplu, de stresul termic, este necesară caracterizarea locului de muncă şi din acest
punct de vedere. Valorile medii ale temperaturii și umidităţii realative a aerului ce caracterizează
zilele în care s-a realizat studiul de teren se prezintă în Tabelul 1; acestea au fost calculate prin
utilizarea setului de date orare extras de la cea mai apropiată staţie meteorologică şi caracterizează
perioada în care s-au desfăşurat operaţiile manuale de plantare. După cum se poate observa, în
cele opt locuri luate în studiu, temperatura medie a aerului a variat între -1,0 şi 11,5 °C, iar
umiditatea relativă între 66,1 şi 99,7%. Asigurarea unor condiții microclimatice de muncă optime,
care să acopere preferințele unui set mare de subiecți, este relativ dificilă [9]. Cu toate acestea,
literatura de specialitate indică faptul că subiecții îmbrăcați adecvat, care practică munci grele,
consideră că temperaturile de până la 20°C sunt cele mai adecvate pentru confortul termic propriu,
precum şi faptul că, în multe dintre cazuri, temperaturile considerate confortabile pot să fie mult
mai scăzute [14]. De asemenea, disconfortul termic datorat temperaturilor prea scăzute poate să
genereze chiar probleme de sănătate pentru temperaturi de ordinul a -15°C, în condiții de vânt,
aspect pus în evidență pentru unii sportivi de iarnă, precum schiorii [14]. Luând în considerare
aceste aspecte prezentate în literatura de specialitate, precum şi faptul că subiecții luați în studiu
au fost îmbrăcați corespunzător, se poate concluziona, pe baza datelor prezentate, faptul că studiile
de teren s-au condus în condiții adecvate care nu au presupus un stres termic pentru muncitorii
luați în studiu. Chiar şi în cazul suprafeţei L3, unde operaţiile s-au realizat în condiţiile celei mai
scăzute temperaturi, condițiile de studiu au fost bune din punct de vedere al confortului termic.
Tipurile de sol specifice suprafeţelor luate în studiu, după cum au fost identificate în
amenajamentele silvice în vigoare, sunt descrise în Anexa 1.

2.2. Selectarea muncitorilor (subiecților)
Dat fiind faptul că, în practica curentă, operațiile manuale de plantare a puieţilor şi a sadelor
de plop se realizează prin folosirea unor echipe ce conțin un număr destul de mare de muncitori,
pentru realizarea observaţiilor, în etapa de teren, s-au selectat câte doi muncitori pentru fiecare
suprafaţă luată în studiu. Aceştia au fost aleşi aleatoriu din grupul de muncitori disponibili la fața
locului, cu condiția ca cei doi să muncească, concentrat, în acelaşi loc de muncă, şi să desfăşoare,
pe cât posibil, toate sarcinile de muncă specifice operaţiilor de plantare. Merită precizat aici faptul
că normativele de muncă ce reglementează operaţiile de plantare manuală a puieţilor de plop
descriu formaţii de muncă compuse din doi până la cinci muncitori [8], acesta fiind şi unul dintre
motivele pentru care s-au selectat câte doi muncitori. Un alt motiv a fost relaţionat cu
disponibilitatea tehnicii de monitorizare şi a dispozitivelor utilizate pentru cercetare. O condiție
esenţială de selecție a muncitorilor, numiţi în continuare subiecţi (identitatea le-a fost anonimizată
prin utilizarea unor abrevieri), a fost aceea de a obţine liberul consimțământ al acestora de a
participa în studiu şi de a accepta purtarea unor dispozitive de monitorizare. În ceea ce priveşte
caracteristicile antropometrice de bază ale subiecților luați în studiu (Tabelul 2), acestea s-au
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preluat prin discuţii directe cu aceştia. Din datele furnizate de subiecţi, s-au mai determinat unii
parametri suplimentari cum ar fi indicele de masă corporală (IMC), prin aplicarea, pentru fiecare
subiect în parte, a Relației 1:

IMC [kg/m2] = masa corporală [kg] / înălțime2 [m]

(1)

Tabelul 2. Caracteristicile antropometrice ale subiecţilor luaţi în studiu
Caracteristici antropometrice de bază
Subiect

Vârsta
[ani]

Masa
[kg]

Înălţimea
[m]

IMC
[kg/m2]

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14

53
38
27
50
45
20
49
48
51
40
54
52
28
51

81
78
74
95
87
69
78
80
83
85
75
55
70
83

1,75
1,65
1,73
1,82
1,85
1,74
1,70
1,70
1,75
1,69
1,70
1,65
1,80
1,75

26,45
28,65
24,73¹
28,68
25,42
22,79¹
26,99
27,68
27,10
29,76
25,95
31,93
21,60¹
27,10

Suprafaţa de
studiu
L1

L1
L2
L2, L4, L5
L3
L3
L4
L5
L6
L6
L7
L7
L8
L8

Notă: 1 - valoare normală a indicelui de masă corporală; restul subiecților au fost supraponderali

Consimțământul verbal al subiecţilor luaţi în studiu a fost obținut după ce li s-a explicat clar
şi detaliat scopul studiului, modul de conducere al acestuia, tipurile de date ce se vor colecta,
precum şi modalitatea de utilizare ulterioară a acestora. Cu această ocazie, fiecare dintre subiecți a
fost instruit să îşi desfăşoare activitatea în mod obişnuit, pentru a se evita, pe cât posibil,
eventualele efecte generate prin observare, care sunt cunoscute datorită faptului că pot afecta
variabilitatea rezultatelor în astfel de studii [15].

2.3. Organizarea muncii şi caracteristicile materialului săditor
În principiu, organizarea muncii în astfel de operații este destul de simplă, cu precizarea că,
în modul de organizare observat, au existat unele diferențe raportat la principalele concepte
privind structura muncii, a timpului de muncă şi a organizării muncii în cicluri de muncă [e.g., 1517]. Deşi s-a dorit organizarea studiului pe cicluri de muncă, acest lucru a fost relativ dificil de
realizat datorită faptului că munca a fost observată, pentru fiecare loc ales, pe grupe compuse din
câte doi subiecţi; de aceea nu s-au putut distinge, clar, anumite cicluri de muncă. Principalul
neajuns în observarea acestora în comun a fost cel legat de nesuprapunerea în timp a diferitelor
elemente de muncă care, în unele cazuri, au fost realizate în comun, iar în alte cazuri au fost
realizate separat. Din aceste motive, interpretarea datelor de teren s-a realizat la nivel de subiect
luat în studiu, prin luarea în considerare a elementelor (sarcinilor) de muncă descrise în Anexa 2.
Sarcinile de muncă descrise în Anexa 2, au fost adaptate din punct de vedere terminologic la
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practica curentă în regiune şi la nivel național, prin redenumire, pentru a se obține o descriere mai
sugestivă a acestora.
Sadele utilizate pentru plantare în studiul de față au fost caracterizate de o lungime medie de
circa 6,0 m şi de un diametru mediu la bază de circa 70 mm, având o masă individuală medie
estimată la circa 5 kg. Acestea au fost preluate de la cultura de plante mamă localizată în Zăval,
județul Dolj, şi au fost transportate la locul de plantare prin utilizarea unor mijloace de transport
adecvate, pe o distanță de circa 15 km în cazul L1, 10 km în cazul L2 şi 110 km în cazul L3. Puieții
utilizați pentru plantare au fost caracterizați de următoarele elemente specifice: puieți cu rădăcină
nudă, de talie mijlocie (PLA) şi mare (PLEA), cu diametrul mediu la colet de 8, respectiv 15 mm, şi
o înălțime medie de 150, respectiv 250 cm. Aceştia au fost preluați de la Zăval, din pepiniera silvică
aparținând Ocolului Silvic Sadova, şi au fost transportați la locul de plantare prin utilizarea
mijloacelor de transport autorizate pe o distanță de circa 65 km în cazul L4, 68 km în cazul L5, 20
km în cazul L6, 67 km în cazul L7 și 19 km în cazul L8.

2.4. Colectarea şi prelucrarea datelor de teren
Pentru monitorizarea operațiilor de plantare manuală a sadelor și a puieților de plop, s-a
recurs la colectarea de date prin proceduri automate. S-au ales aceste proceduri datorită faptului că
s-au întrevăzut dificultăţi în monitorizarea concomitentă a sarcinilor de muncă realizate de către
cei doi subiecţi în fiecare loc de studiu, precum şi un grad redus de ordonare a sarcinilor de muncă
în secvența tipică de desfăşurare, caz în care se recomandă utilizarea unor astfel de proceduri [18],
chiar dacă acestea pot să presupună un efort mai mare de prelucrare şi analiză a datelor în etapa
de birou a studiului [e.g. 19, 20]. Procedurile efective de colectare a datelor au constat din
monitorizarea grupurilor de muncitori care au efectuat lucrările prin înregistrare video care a fost
combinată cu monitorizarea ritmului cardio-vascular.
Pentru a se surprinde adecvat toate elementele de muncă specifice operațiilor de plantare
manuală a puieţilor şi a sadelor de plop, s-a recurs la amplasarea unei camere video pe un tripod,
orientată cu câmpul de vizualizare spre locul curent de realizare a operațiilor. Pe măsură ce
operațiile au avansat pe suprafața terenului, tripodul şi camera s-au mutat succesiv astfel încât
operațiile realizate să fie vizibile clar în fişierele video care s-au preluat din teren. Preluarea datelor
de teren s-a realizat cu o cameră marca Scwartz - B1080, setată să înregistreze fişiere video,
succesiv, fiecare dintre acestea cu o durată de 20 minute. Principalele caracteristici tehnice ale
camerei au fost: rezoluţia de 1920×1080 pixeli, full DH, card de memorie de 32 GB, acumulator
intern de 4000 mAh cu durata de funcţionare continuă de 8 ore, unghi de vizualizare de 90 de
grade şi dimensiuni reduse (10×6×2 cm). Fişierele video colectate continuu s-au salvat pe cardul de
memorie al camerei video. La sfârşitul fiecărei zile de observaţie, acestea au fost descărcate şi
sistematizate în foldere specifice, într-un calculator personal.
Pentru monitorizarea activității cardiace (ritmului cardio-vascular) s-au utilizat colectori de
date Polar ® V800. Aceştia sunt dispozitive portabile înregistratoare de tipul unor ceasuri de mână.
Un astfel de colector de date oferă posibilitatea de a prelua şi stoca date de la un senzor amplasat
pe o curea, ce se amplasează într-o poziţie pericardică, pe torace. Principalele caracteristici tehnice
ale dispozitivului utilizat pentru monitorizarea cardio-vasculară sunt următoarele: masa de 79 g,
grosimea de 12,7 mm, dimensiunile afişajului de 128×128 pixeli, capacitatea bateriei de 350 mAh,
autonomie de la 13 până la 50 ore (autonomia de 13 ore este specifică cazului utilizării
funcţionalităţilor GPS) şi, respectiv, carcasă de oţel inoxidabil. Datele colectate de dispozitivul
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amplasat pe torace sunt transferate, în timp real, către dispozitivul de tip ceas, prin intermediul
tehnologiei Bluetooth ®, şi conţin mai multe tipuri de parametri măsuraţi direct sau estimaţi,
inclusiv o documentare adițională a fiecărei înregistrări prin poziționare GPS (Global Positioning
System), atunci când o astfel de opţiune este selectată pentru utilizare.
Protocolul de monitorizare urmat a fost cel specific, documentat şi de alte studii în domeniul
forestier, constând din montarea senzorilor pe subiecții monitorizați, urmată de o perioadă de
relaxare de circa 10-15 minute [e.g. 21-24], într-o poziţie confortabilă, perioadă pentru care datele
colectate au fost utilizate pentru a se extrage şi estima pulsul în repaus. După aplicarea acestui
protocol a urmat perioada efectivă de colectare a datelor, care a presupus şi întregistrarea video
pentru a se deduce tipul de activităţi realizate. În ceea ce priveşte pulsul în stare de repaus, folosit
ca variabilă în lucrarea de faţă - HRr (exprimat în bătăi pe minut, bpm) - acesta a reprezentat
valoarea minimă extrasă din înregistrările realizate la o rată (interval) de eşantionare de o secundă
pentru cele 10-15 minute antemergătoare desfăşurării efective a muncii sau, valoarea minimă
înregistrată pe durata unei zile de muncă (studiu), dacă aceasta a fost mai mică decât cea minimă,
corespunzătoare celor 10-15 minute. La sfârşitul fiecărei zile de studiu, şi pentru fiecare muncitor
(subiect) în parte, s-au descărcat datele din dispozitivele de colectare prin sincronizarea acestora cu
aplicația web gratuită oferită de Polar ® - FlowSync ®. Aplicația permite salvarea fişierelor de
interes, pentru o anumită perioadă, în formate precum .CSV, .TCX şi .GPX, dintre care, în mod
particular, interesează primele şi ultimele pentru analiza datelor.
Datele descărcate în acest format, au fost denumite sugestiv, pentru a putea fi recunoscute în
etapa de birou a cercetării, constând din organizarea şi prelucrarea lor, apoi au fost salvate în
directoare specifice, la nivel de subiect şi de suprafaţă luată în studiu, alături de datele cu privire la
descrierea antropometrică a subiecților. Prelucrarea datelor s-a desfăşurat prin luarea în
considerare a două direcții specifice, studiul de față analizând doar una din acestea. Astfel, o primă
direcție a vizat estimarea consumului de timp şi a indicatorilor performanței productive, care a
constat din organizarea fişierelor video colectate pe subiecți analizați şi pe locuri luate în studiu,
urmată de o analiză de detaliu a consumului de timp pe sarcini de muncă, realizată prin
vizionarea atentă a fişierelor, în ordinea firească de înregistrare a acestora, codificarea sarcinilor de
muncă observate, după cum s-a prezentat anterior (Anexa 2), şi extragerea consumului de timp la
nivelul fiecărui eveniment constatat şi încadrat într-o anumită categorie de sarcini de muncă.
Pentru stocarea datelor s-au folosit foi de calcul Microsoft Excel organizate pe zile (locuri) de
studiu şi pe subiecţi luați în studiu. În acestea, s-au trecut timpii de început şi de sfârşit pe sarcini
de muncă, mai întâi la nivel global, în ordinea firească de desfăşurare; perioadele respective de
timp s-au documentat, fiecare în parte, prin coduri sugestive. Apoi, s-a recurs la organizarea
datelor cu privire la consumul de timp pe coloane, prin aplicarea unor funcții logice asupra
consumului de timp rezultat din setul de date inițiale. Codurile atribuite acestor perioade de timp
au fost folosite şi pentru a caracteriza perioadele specifice şi întregistrările cu privire la ritmul
cardiac, utilizate în evaluarea nivelului de dificultate fizică a muncii. Ultimul s-a estimat pe baza
datelor colectate cu privire la ritmul cardio-vascular al subiecţilor, inclusiv prin folosirea unor
indicatori derivați din acesta.
Ca parametru de intrare în analiză, activitatea cardio-vasculară a fiecărui subiect a fost
evaluată la nivelul fiecărui loc (zile) de muncă şi la nivelul sarcinii de muncă utilizându-se ca
indicator derivat ,,rezerva de ritm cardiac” (sin. ,,rezerva de puls”) (eng. heart rate reserve - %HRR),
după cum acest indicator este definit, de exemplu în [13]. Deşi există mai mulți indicatori care pot
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fi utilizați cu success în evaluarea nivelului de dificultate al unei sarcini sau a efortului fizic depus,
alegerea spre utilizare, în acest studiu, a indicatorului %HRR, a fost bazată pe aplicabilitatea
limitată a mediei pulsului la nivel de sarcină în cazul unor indivizi aparținând unor grupuri de
vârstă diferite [13], precum şi pe faptul că pulsul mediu este un predictor bun al efortului fizic
doar în domeniul 100 - 140 bpm [9]. De asemenea, indicatorul %HRR, prin relaţia specifică de
calcul, ponderează datele prin luarea în considerare a vârstei subiecţilor pentru care se estimează.
Din moment ce nu a fost posibilă testarea subiecților pe baza unui protocol prestabilit pentru a li se
determina pulsul maxim (HRmax), pentru estimarea indicatorului %HRR s-au folosit relațiile de
estimare consacrate [14], de forma celor prezentate în Relațiile 2 şi 3:

%HRR = (HRw – HRr) × 100/(HRmax – HRr)

(2)

HRmax = 220 – vârsta (ani)

(3)

unde:

global;

%HRR - rezerva de ritm cardiac pentru o activitate, grup de activităţi, sau la nivel global;
HRw - pulsul mediu al subiectului într-o activitate dată, grup de activităţi sau la nivel

HRr - pulsul minim al unui subiect, estimat după procedurile prezentate anterior;
HRmax - pulsul maxim al unui subiect, estimat prin aplicarea relației de calcul consacrate
(Relaţia 3).
Sub raport procedural, pentru fiecare observație cu privire la puls (bătăi pe minut,
înregistrată la interval de 1 secundă) colectată în teren, s-au atribuit coduri pentru a descrie sarcina
de muncă specifică, căreia i-a aparţinut, prin utilizarea etichetelor temporale ca referință şi a
înregistrărilor video ca sursă de documentare a datelor. Rezultatele obţinute şi luate în analiza
statistică, au fost interpretate prin luarea în considerare a unor praguri sau valori limită, precizate
în literatura de specialitate internaţională. Acestea sunt utilizate în clasificarea dificultăţii muncii în
raport cu parametrii estimaţi pentru activitatea cardio-vasculară, şi se prezintă, sub formă
comparativă, în secţiunea de rezultate şi discuţii a acestei lucrări.

2.5. Analiza statistică a datelor
Chiar de la începutul analizei statistice a fost evident faptul că datele agregate, provenite de
la nivelul fiecărui subiect observat într-o anumită zi (loc) de studiu, au fost eterogene. Din această
cauză, nu s-au utilizat teste de comparație statistică pentru a pune în evidență diferențele dintre
subiecți şi alți factori ci, mai degrabă, analiza statistică a vizat caracterizarea acestor operații din
punct de vedere al includerii variabilității generate de diverşi factori. Bineînțeles, această abordare
necesită includerea variabilității produse de diferite tipuri de factori [15], precum cei dați de
variabilitatea în antropometria şi capabilitatea umană de natură fizică, uneltele utilizate şi
condițiile mediului operațional. De aceea, în studiul de față, s-au calculat şi raportat statisticile
descriptive caracterizând tendința centrală, dar şi unii indicatori ai variabilității. Valorile medii
caracterizând rezerva de ritm cardiac au fost utilizate pentru a caracteriza efortul cardio-vascular
la nivel de sarcină de muncă şi la nivel de studiu. Totuşi, pentru raportarea datelor, s-a optat
pentru separarea sarcinilor de muncă de acele categorii care au constat din diverse pauze şi,
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respectiv, s-a recurs la raportarea datelor la nivel de grup de sarcini productive. S-a ales această
opţiune datorită faptului că s-a constat o anumită diferenţiere între răspunsul măsurat al activităţii
cardio-vasculare, prin prisma ritmului cardiac, şi momentele exacte de desfăşurare a anumitor
sarcini de muncă. Toate analizele statistice descrise anterior au fost realizate în Microsoft Excel.

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII
3.1.Rezultate privind activitatea cardio-vasculară şi dificultatea muncii în operaţii
de plantare manuală a sadelor de plop
În medie, pulsul (HR, bpm) subiecților luați în studiu pentru operaţiile manuale de plantare
a sadelor de plop, incluzând aici toate datele colectate la nivelul fiecărui subiect şi loc de studiu, a
variat între 119,50 (S4 × L2) şi 132,74 (S6 × L3) bătăi pe minut (Tabelul 3). Din acest punct de
vedere, dar şi prin luarea în considerare a indicatorului %HRR, se pare că pentru toți subiecții
monitorizaţi munca poate fi încadrată în categoria celor grele. Acest fapt poate fi comparat şi
validat şi prin luarea în considerare a proporției importante din timpul observat încadrată ca
pauze de odihnă (rezultatele cu privire la structura consumului de timp nu sunt incluse în lucrarea
de faţă), care a fost, în medie, de de circa 9%. Se observă, de asemenea, faptul că indicatorul %HRR
a prezentat valori mari chiar şi pentru categoria care a grupat pauzele de odihnă, variind, în cadrul
acesteia, între circa 23,33 şi circa 50%.
Tabelul 3. Statisticile descriptive privind activitatea cardio-vasculară şi indicatorii derivați privind
dificultatea muncii în operații de plantare manuală a sadelor de plop
Subiectul şi locul ales
pentru observaţii

HR mediu
(bpm)

HRr
(bpm)

%HRR
pentru
sarcini
productive2

%HRR
pentru
pauzele
personale

%HRR
pentru
pauzele de
masă

%HRR
general

S1 × L1
S2 × L1
S3 × L21
S4 × L2
S5 × L3
S6 × L3
Media generală

120,30
130,59
119,50
129,79
132,74
126,58

74
92
89
80
102
87,40

50,87
43,91
41,59
56,58
41,59
46,91

49,52
42,24
33,21
40,20
23,33
37,70

-

49,78
42,88
37,36
52,41
31,37
42,82

Notă: 1 - datorită unor erori, instrumentul utilizat pentru colectarea de date nu a realizat înregistrări pentru S3 × L2;
productive grupează datele sub forma %HRR pentru sarcinile AS, DS, IS, AT şi DG descrise în Anexa 2

2

- sarcinile

La nivelul eşantionului de subiecți luat în studiu, şi prin luarea în considerare a prescripțiilor
literaturii de specialitate cu privire la clasificarea muncii pe categorii de dificultate în funcție de
activitatea cardio-vasculară [12], operațiile manuale de plantare a sadelor de plop par a fi
încadrabile în categoria muncilor grele, contorizând aproape 43% din punct de vedere al rezervei
de ritm cardiac (%HRR), în condiţiile în care s-au inclus în calcul şi datele reprezentând pauzele.
Judecând după valoarea medie a rezervei de ritm cardiac pentru sarcinile productive, care a fost
de circa 47%, se obţine aceeaşi concluzie generală, şi anume, că astfel de operaţii sunt încadrabile
în categoria celor grele. De asemenea, pauzele personale folosite de către subiecţi, inclusiv pentru
odihnă, nu au condus la o recuperare deplină a activității cardio-vasculare (%HRR = 37,70%).
Analizându-se datele prezentate în Tabelul 3, se poate constata că nu a existat, neapărat, o relaţie
directă între starea terenului (pregătit sau nepregătit) şi efortul cardio-vascular, aspect logic dacă
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se ia în considerare faptul că gropile au fost configurate mecanizat. Mai degrabă, efortul cardiovascular a fost relaţionat cu vârsta, indicând, de asemenea, o capacitate de recuperare în timpul
pauzelor, mai mare pentru subiecţii tineri (e.g. S6, în vârstă de 20 de ani).
O altă problemă care se poate pune este cea legată de certitudinea că ritmul cardiac măsurat
pentru starea de repaus chiar indică valoarea reală pentru o astfel de stare. Valorile acestui
parametru (HRr) au variat între 74 şi 102; ca atare, aceste valori pot să fie prea mari în comparaţie
cu cele specifice repausului absolut. Din acest punct de vedere, studii de specialitate au indicat
faptul că există diferenţe semnificative între valorile măsurate pentru acest parametru în condiţii
similare celor indicate în acest studiu şi cele auto-măsurate în confortul de acasă [25].

Figura 3. Efectul variaţiei ritmului cardiac în reapus (HRr) asupra rezervei de ritm cardiac (%HRR) pentru
diferite ritmuri măsurate în timpul muncii (HRw), pentru un subiect ipotetic având vârsta egală cu cea
medie din studiul de faţă (44 ani)

Figura 3 prezintă o simulare realizată pentru un subiect ipotetic având vârsta egală cu cea
medie a eşantionului de subiecţi luaţi în studiu (44 de ani) şi prin luarea în considerare a unei
variaţii a parametrului HRr de la 45 până la 90 bpm, respectiv a ritmului cardiac mediu în timpul
muncii de la 90 până la 140 bpm. Figura indică, de asemenea, limita de 40% pentru %HRR
considerată a fi cea dintre efortul fizic şi fiziologic acceptabil şi, respectiv, neacceptabil în operaţii
forestiere [12], deşi unele surse indică că limita acceptabilă pentru efortul susţinut pentru 8 ore este
mult mai mică, de ordinul a 25% [26]. Luând în considerare limita de 40%, pentru ritmuri cardiace
de 90-100 bpm în timpul muncii, nu există diferenţe majore de încadrare a muncii într-o categorie
sau alta ca efect al determinării imprecise a parametrului HRr dar, pentru ritmuri medii de 110 120 bpm precizia determinării HRr devine importantă în încadrarea dificultăţii muncii într-o
anumită categorie. Ca atare, şi date fiind rezultatele cu privire la HRr, este posibil ca, în realitate,
%HRR să fie mult mai mare, de ordinul a 60-65%, prin urmare clasificarea generată de rezultate, ca
o muncă foarte grea, este cât se poate de reală.
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3.2. Rezultate privind activitatea cardio-vasculară în plantarea manuală a puieților
de plop
Pulsul mediu (HR, bpm) al subiecților luați în studiu la plantarea manuală a puieților de
plop a variat între circa 96 (S4 × L4) şi circa 119 (S11 × L7) bătăi pe minut (Tabelul 4). În ceea ce
privește clasificarea muncii pe categorii de dificultate, în funcție de ritmul cardio-vascular,
operațiile manuale de plantare a puieților de plop se încadrează în categoria muncilor grele,
contorizând aproape 36% din punct de vedere al rezervei de puls (%HRR), cu mențiunea că pentru
estimarea acestei valori s-au inclus şi pauzele personale folosite în odihnă, care au avut o valoare
medie de aproape 33% pentru acest indicator. Pentru sarcinile productive, şi având în vedere
precauţiile ce trebuie luate în considerare, după cum s-a prezentat anterior, rezerva de ritm cardiac
a fost de circa 38%, indicând faptul că acest tip de operaţii este, în general, încadrabil în categoria
celor grele.
Tabelul 4. Statisticile descriptive privind activitatea cardio-vasculară şi indicatorii derivați privind
dificultatea muncii în operații de plantare manuală a puieților de plop
Subiectul şi suprafaţa
luată în studiu

HR mediu
(bpm)

HRr
(bpm)

%HRR
pentru
sarcini
productive2

S7 × L4
S4 × L4
S8 × L51
S4 × L5
S9 × L6
S10 × L6
S11 × L7
S12 × L7
S13 × L8
S14 × L8
Media generală

109,23
95,54
118,46
105,21
106,58
118,70
95,66
103,09
112,79
107,25

70
72
63
68
67
85
77
64
71
70,78

40,28
25,32
54,76
39,54
37,45
45,03
22,17
40,21
36,89
37,96

%HRR
pentru
pauzele
personale

%HRR
pentru
pauzele de
masă

%HRR
general

37,95
26,60
56,36
30,66
29,53
34,62
18,24
35,95
34,96
33,43

31,71
10,03
36,51
19,17
14,67
21,97
18,79
21,83

38,84
24,02
51,83
36,84
35,03
41,61
20,50
37,23
34,54
35,60

Notă: 1 - datorită unor erori, instrumentele de măsură nu au realizat înregistrări pentru S8 × L5, 2 - sarcinile productive grupează datele
sub forma %HRR pentru sarcinile DP, DAP, AB, D şi IDDP descrise în Anexa 2.

Din analiza datelor prezentate în Tabelul 4, reiese faptul că pentru doi subiecţi (S4 şi S12)
indicatorul %HRR a fost de ordinul a 22-25%, aspect care nu a putut fi relaţionat cu distribuţia
consumului de timp pe sarcini de muncă şi nici cu vârsta subiecţilor în cauză. Cel mai probabil,
rezultatele indică o acomodare mai bună a acestor subiecţi cu efortul fizic.

3.3. Rezultate generale şi discuţii privind activitatea cardio-vasculară şi dificultatea
muncii în operaţii de plantare a puieţilor şi a sadelor de plop
Chiar de la început, trebuie menţionat faptul că utilizarea ritmului cardio-vascular pentru
caracterizarea dificultăţii fizice şi fiziologice a muncii se încadrează în categoria metodelor
indirecte. Cu toate acestea, ritmul cardio-vascular a fost identificat a reprezenta un estimator bun
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al consumului de oxigen [27] care, mai departe, este folosit ca indicator pentru consumul de
energie şi pentru caracterizarea dificultăţii pentru efortul fizic. Comparând și analizând, în
ansamblu, operațiile de plantare manuală a sadelor și a puieților de plop, la nivel de subiect, zi de
muncă şi loc de realizare a studiului, a existat o anumită variabilitate a indicatorilor activității
cardio-vasculare precum pulsul mediu, pulsul în repaus şi rezerva de puls. Chiar şi pentru acelaşi
subiect, pulsul mediu a variat de la o zi la alta şi de la o loc de studiu la altul. Se face mențiunea că
indicatorul %HRR pentru munca efectivă a variat între 22,17 şi 56,58%, aspect care a fost valabil şi
în cazul %HRR calculat prin luarea în considerare a timpului total de observare. Analizând datele
la nivel global, se constată faptul că ambele tipuri de operaţii pot fi încadrate în categoria celor
grele şi foarte grele, cu diferenţa că, plantarea sadelor poate fi interpretată ca fiind o operaţie mai
dificilă, sub raportul efortului fizic, în comparaţie cu plantarea de puieţi. Această stare de fapt se
poate datora unor cauze precum masele mai mari ce se manipulează, precum şi efortului fizic mai
susţinut, specific grupelor musculare din regiunea braţelor.
Din punctul de vedere al grupelor musculare angajate în efort, s-a constatat faptul că acele
activităţi care presupun utilizarea intensă a braţelor generează un răspuns mai accentuat şi valori
mai mari ale pulsului [13], fapt ce explică diferenţele identificate între cele două tipuri de operaţii.
Timpul necesar pentru revenirea la normal a pulsului depinde, în mare măsură, de intensitatea
efortului fizic şi poate să ajungă chiar la 30 de minute [28, 29], aspect ce poate să explice rezultatele
ce indică valorile mari ale %HRR pentru pauzele personale. De asemenea, operaţiile monitorizate
în acest studiu sunt caracterizate de schimbarea frecventă a posturii de muncă, care este specifică
operaţiilor forestiere [30] şi care produce schimbări semnificative în dinamica ritmului cardiac [31].
Datorită variabilităţii unor factori precum vârsta, comportamentul cotidian al subiecţilor,
nivelul de familiarizare cu o anumită muncă, nivelul de pregătire fizică, gradul de obezitate etc.
este dificilă realizarea de comparaţii cu alte tipuri de operaţii, indicându-se, prin aceasta,
necesitatea găsirii unor parametri care să permită compararea datelor. Cu toate acestea, pentru
comparare, se poate preciza faptul că, de exemplu, pentru operaţii de întreţinere manuală a
culturilor de plop s-au obţinut rezultate globale ce indică o valoare de circa 37% pentru %HRR,
estimată pentru sarcinile de muncă productivă [21]. În operaţii de recoltare a plopului cu ferăstraie
mecanice, s-au identificat valori comparabile cu cele din studiul de faţă [23], iar în operaţii de
recoltare a culturilor de salcie energetică aceasta a fost de circa 35% [22]. Operaţiile forestiere
desfăşurate în teren accidentat, în Turcia, au indicat, de asemenea, valori de 32 şi, respectiv 41%
pentru indicatorul %HRR estimat în cazul lucrărilor efectuate în operaţii de recoltare a lemnului şi,
respectiv, a celor din pepiniere forestiere [32]. Operaţiile specifice colectării lemnului, în special
cele legate de adunatul cu trolii [24] au indicat valori ale %HRR comparabile şi uşor mai mari decât
cele prezentate în studiul de faţă, cele indicate în [33] au indicat, în general, valori mai mari, iar
cele specifice montării liniilor de funicular, prin utilizarea unor cabluri, au indicat valori mult mai
mari, de ordinul a 70-80%, pentru operaţii desfăşurate în teren accidentat.
Având în vedere rezultatele obţinute, precum şi abordarea utilizată în etapa de teren a
acestui studiu, trebuie menţionată şi una dintre limitările potenţiale cu privire la rezultatele
obţinute. Astfel, studiul a fost realizat pentru câte o zi de muncă în cadrul tuturor locurilor luate în
studiu, aspect care poate să influenţeze modul de distribuire a rezultatelor faţă de cele ce ar fi
putut fi obţinute prin colectarea datelor pe termen mai lung. Din păcate, nu a fost posibilă
conducerea unor studii de amploare mai mare datorită resurselor limitate de natură logistică
precum şi a disponibilităţii limitate, la momentul colectării datelor, a suprafeţelor de operat şi a
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subiecţilor de luat în studiu. Cu toate acestea, datele colectate şi rezultatele analizate indică, pentru
ambele tipuri de operaţii, acelaşi trend, şi anume acela că aceste operaţii sunt caracterizate de un
nivel ridicat de efort fizic, fiind încadrabile în categoria operaţiilor grele şi foarte grele.

4. CONCLUZII
1. Operațiile manuale de plantare a puieţilor şi a sadelor de plop se încadrează în categoria
muncilor grele, dacă se ia în considerare ritmul cardio-vascular măsurat prin prisma
indicatorului %HRR; ca atare, pe termen scurt, trebuie găsite soluţii pentru uşurarea
acestora, şi, pe termen lung, ar trebui dezvoltat gradul de mecanizare în astfel de operaţii;
2. S-a constatat faptul că operaţiile de plantare a sadelor au generat un efort fizic şi cardiovascular mai intens în comparaţie cu operaţiile de plantare a puieţilor de plop. Acest fapt
se datorează, cel mai probabil, proporţiei mai mari a timpului în care subiecţii au utilizat
mai intens grupele musculare ale braţelor pentru a manipula şi înfinge sadele în gropi;
3. În comparaţie cu alte tipuri de operaţii, cele luate în studiul de faţă au fost, în general, mai
dificile în raport cu efortul fizic indicat de activitatea cardio-vasculară. Mai mult, nu există
certitudinea că pulsul în repaus a fost cel (potenţial) real şi, ca atare, rezultatele prezentate
ar putea să fie, în realitate, mult mai mari sub raport valoric.
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ANEXE
Anexa 1. Tipuri de sol identificate în suprafeţele luate în studiu şi caracteristicile acestora
Tip de sol
Aluviosol molic
(aluvial molic)

Aluviosol distric
(aluvial tipic)

Aluviosol entic gleic
(protosol aluvial gleizat)

Aluviosol entic
(protosol aluvial tipic)

Psamosol gleic
(psamosol gleizat)

Psamosol eutric
(psamosol tipic)
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Descriere sumară
Succesiune a orizonturilor de tip Am-C, format în luncă, pe aluviuni
eterogene, cu straturi a căror textură variază de la luto-mâloasă la lutonisipo-mâloasă la suprafaţă (pe 50 cm) şi nisipoasă fină în profunzime, slab
alcaline, moderat humifere, de bonitate superioară pentru PLEA. Bonitatea
superioară este determinată de o troficitate ridicată (humus, baze de schimb,
azot total) şi o capacitate mare de reţinere a apei pentru că textura este
optimă (mijlocie, luto-nisipoasă-mâloasă).
Profil de tip Aodi-Cdi, format în luncă pe aluviuni eterogene, moderat la
puternic alcalin, cu pH = 7,8 - 8,5, moderat humifer, cu un conţinut de humus
de 2,4 - 2,7% pe grosimea de 28 cm, moderat carbonatic (9,9 - 13,5%), mijlociu
aprovizionat în azot total (0,14g%), nisipos fin la nisipo-lutos.
Profil de tip Aoen-Cgo, format în luncă pe grinduri joase sau depresiuni, pe
aluviuni cu fracţiuni granulometrice diverse, cu nivelul apei freatice în
profilul solului de la 40-50 cm în jos, cu umiditate alternantă în sezonul de
vegetaţie, slab alcalin la suprafaţă şi moderat la puternic alcalin în
profunzime, cu pH = 7,3 - 8,5, moderat humifer, cu un conţinut de humus pe
grosimea de 10-16 cm de 3,5 - 4,6%, slab carbonatic (0,2 - 2,1%), mijlociu la
foarte bine aprovizionat în azot total (0,18 - 0,24 g%), cu strate alternante de
nisip fin, luturi şi luturi argiloase.
Profil de tip Aoen-C, format pe grindul de mal, pe aluviuni fine nisipoase,
neutru la moderat alcalin, cu pH = 6,9 - 7,7, foarte humifer numai pe primii 79 cm, cu un conţinut de humus de 3,4 - 5,0%, slab carbonatic (0,1 - 2,4%),
mijlociu la foarte bine aprovizionat în azot total (0,17 - 0,25 g%), predominant
cu textură nisipoasă şi straturi subţiri cu nisipuri lutoase şi luto-nisipoase.
Profil de tip AoGr-Gr, format pe depresiuni de interdune sau dune joase
plane, moderat la puternic alcalin, cu pH = 7,6 - 8,6, slab la puternic humifer,
cu un conţinut de humus de 0,3 - 3,5%, moderat carbonatic (8,3 - 8,9%), slab
la mijlociu aprovizionat în azot total (0,01 - 0,18 g%), nisipos fin-mijlociu.
Profil de tip Aoeu-C, format pe dune, pe depozite nisipoase sau nisipolutoase de origine eoliană, acid la puternic alcalin (pH = 5,3 - 8,7), slab
humifer cu un conţinut mic de humus (0,3 - 3,2%), slab carbonatic (3,7%),
slab la mijlociu aprovizionat cu azot total (0,018 - 0,163 g%), cu un conţinut
scăzut de sodă pe profil, nisipos, cu capacitate redusă de reţinere a apei,
mezobazic (V = 64 - 76%).
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Anexa 2. Tipul operaţiei, sarcini de muncă identificate, abrevierile şi descrierea acestora
Categoria de
operaţii şi sarcina
de muncă
Plantat sade

Abreviere

Pauză tehnică

PT1

Pauză personală

PP1

Pauză de masă

PM1

Pauză cauzată de
studiu

PS1

Ascuţirea sadelor

AS

Deplasare sade

DS

Înfingere sade în
gropi

IS

Astuparea gropii cu
pământ şi tasare

AT

Deplasarea
muncitorului între
gropi
Plantat puieţi
Distribuirea
puieţilor
Deplasare aducere
puieţi

DG

DP
DAP
AB

Astupat şi tasat
pământul în gropi

Deplasare de la un
puiet la altul

D
DEP

Descărcare puieţi
Întoarcere după
distribuire puieţi
Deplasare între
şantierele de
împădurire

IDDP
DMIS

Descriere

Constă din verificarea unor unelte de lucru şi/sau remedierea unor defecțiuni apărute la acestea. Punctul
de început a constat din sesizarea intenției de a realiza o astfel de acțiune sau activitate, iar punctul de
sfârşit a constat din sesizarea intenției de a termina o astfel de acțiune sau activitate. Punctele de fixare sau estimat pe baza unui concept similar şi pentru elementele de muncă (sarcinile) prezentate în
continuare.
Grupează diverse acțiuni necesare pentru menținerea capacității muncitorilor de a opera, dar şi acțiuni şi
activități suplimentare, acestea fiind delimitate în succesiunea normală a timpului pe baza observării
unor astfel de acțiuni. Asigură refacerea capacității de producţie a muncitorului.
Grupează acele pauze (întreruperi, întârzieri) necesare pentru a menține/reface capacitatea de muncă prin
consumarea de alimente.
Reprezintă orice acțiune sau activitate care cauzează o întârziere și care a fost necesară pentru buna
desfăşurare a studiului. Constă din reglaje ale instrumentelor de măsurare, observații ale parametrilor
înregistrați de acestea, explicații legate de studiu făcute de observator în perioada timpului de lucru.
Reprezintă elementul de muncă realizat în mod obişnuit de un muncitor, prin utilizarea unui topor cu
care se realizează ascuțirea capătului gros al sadelor la un unghi acut, pentru a facilita introducerea
acestora în gropile de plantat. Se realizează prin ridicarea sadei de la sol, așezarea acesteia pe un suport
din lemn aflat la fața locului, ascuțirea capătului gros şi așezarea ei lângă muncitor.
Constă în deplasarea sadelor de la locul de descărcare al acestora, după ascuţire, din mijlocul de transport
până la o zonă de pe suprafața șantierului în care se concentrează sub formă de snopi, sau de la zona
respectivă de concentrare a snopilor până la gropile de plantat, inclusiv plasarea acestora în gropi.
Constă din înfingerea efectivă a sadei în groapă, începând cu momentul în care muncitorul apucă sada de
plop, ce se află în groapă, și continuă, prin apăsarea greutății corpului pe sadă astfel încât aceasta să
pătrundă în pământul care se găsește afânat în groapă, și pentru alinierea părţii ascuţite cu fundul gropii.
Constă în introducerea pământului în groapă, gradual, în 2-3 reprize, și baterea acestuia cu maiul, pe
lângă sadă, astfel încât să se realizeze un cât mai bun contact al sadei cu solul, acţiune ce se realizează
până când se umple complet groapa cu pământ.
Constă din deplasarea muncitorului, fără sade, de la o groapă unde s-a finalizat înfingerea sadei, la o
groapă nouă de plantat.

Constă în deplasarea puieților de la locul de depozitare din interiorul şantierului de împădurire până la
gropile de plantat şi punerea lor în interiorul gropilor. Începe când muncitorul ridică snopii de puieți şi se
încheie când acesta termină de distribuit puieții respectivi în gropile pentru plantat. Distanțele medii pe
care sunt distribuiți puieții sunt de circa 50 de metri și cumulează atât deplasările în plin cât și în gol ale
muncitorului, cu condiția ca acestea să fie făcute în scopul distribuirii puieților.
Constă în deplasarea puieților de la mijlocul de transport înspre interiorul şantierului de împădurit, în
apropierea gropilor pentru plantat. Începe când muncitorul ridică snopii de puieți de la mijlocul de
transport şi se termină când acesta ajunge la locul de depozitare temporară.
Constă în îndreptarea puietului, tragerea pământului vegetal în groapă până la aproximativ jumătate din
adâncimea acesteia, tasarea pământului cu piciorul sau mâna, mișcarea ușoară a puietului în plan vertical
și orizontal pentru ca pământul să pătrundă uniform printre rădăcini, tragerea din nou de pământ în
groapă, în 2-3 reprize, urmate fiecare de o tasare cu piciorul a solului, până când se umple groapa. Începe
când muncitorul inițiază îndreptarea puietului şi se termină când muncitorul a tasat ultimul strat de
pământ din groapă iar aceasta este plină.
Constă din deplasarea muncitorului, fără puieți, de la locul de plantare al unui puiet la locul de plantare
al următorului puiet și începe când se termină astuparea şi tasarea pământului la puietul anterior şi se
termină când muncitorul ajunge la puietul următor.
Constă în descărcarea puieților din mijlocul de transport și presupune ridicarea snopilor de puieți de
către muncitor din mijlocul de transport și transmiterea acestora muncitorului aflat în vecinătatea
mijlocului de transport care îi așează alăturat acestuia. Începe când muncitorul inițiază operația de
descărcare a puieților şi se termină când acesta se pune în mişcare de la locul respectiv către șantierul de
împădurire.
Constă din deplasarea muncitorului, fără puieți, de la ultima groapă în care au fost distribuiți puieți până
la locul de plantare.
Constă din deplasarea pedestră a muncitorului, fără puieți, de la un şantier de împădurire la altul, pe o
distanţă maximă ce nu a depăşit 1 km. Începe când se inițiază deplasarea de la şantierul anterior şi se
termină când muncitorul ajunge la noul şantier de împădurire.

Notă: 1 sarcini comune pentru ambele tipuri de operaţii luate în studiu
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REZUMAT EXTINS - EXTENDED ABSTRACT
Title in English: Physical Workload in Planting Operations of Poplar: Analysis of Cardio-Vascular Activity
Introduction: The success of cultivated poplar forests depends largely on the local characteristics of sites and on
a proper implementation of the planting and maintenance operations. In Romania, the typical propagation material
used to cultivate poplar forests consists of bare root seedlings or large cuttings that are harvested from mature plants.
Also, an important share of planting operations is characterized by the use of manual labor and, currently, there is a
lack of information on the ergonomics and physical effort characterizing such operations. One of the currently used
approaches to characterize the physical effort in operations is that of using the heart rate data. This study evaluates the
physical effort in planting operations based on the heart rate reserve as an indicator.
Materials and Methods: Eight locations were selected to monitor the planting operations and for each location
two workers were randomly sampled to be monitored based on their informed consent to participate in the study. Heart
rate monitors were used on each of them to collect the field data. Planting operations were implemented by using
seedlings of cca. 1.5 - 2.5 m in height and 8 - 15 mm in diameter and cuttings of cca. 6 m in height and 70 mm in
diameter (weighting cca. 5 kg). The collected data was documented by the analysis of video files collected in the field and
the operations were divided into relevant work elements and delays. Coded data was further used to compute the heart
rate reserve at individual, location and operation level to be able to characterize the physical effort and to compare the
difficulty of operations.
Results and discussions: Based on the obtained results, as well as on the results found or described by other
studies, both types of operations could be interpreted as being very difficult, as the %HRR was found to be close
(seedling planting = 38%) or over (cutting planting = 47%) the threshold accepted for physical effort (40%). Rests
pauses taken by the subjects were not enough for their heart rate recovery and the cutting planting seems to be more
difficult than seedling planting. This outcome was related with a more intense use of hand muscles to manipulate and
push the cuttings into the mechanically drilled holes. Compared to other forestry jobs, it seems that these manual tasks
are particularly difficult. Also, given the uncertainty of heart rate at rest which was estimated in the field, the results
could be even more concerning.
Conclusions: The operations taken into study are physically demanding for the workers, especially the cutting
planting. As such, on a short term, scientific techniques should be used to re(engineer) these operations, to enable a
proper heart recovery and to ease the work. On the long term, mechanized equipment should be designed in such a way
that it will be able to deal with both types of propagation material and especially with the large cutting planting which
lately is increasingly being used in the studied area.
Keywords: poplar, planting, heart rate reserve, work difficulty.
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