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• Evenimentul demonstrativ a
reunit reprezentanți ai actorilor 
din domeniul administrației şi 
managementului pădurilor, 
exploatării şi industrializării 
lemnului, firme producătoare de 
utilaje forestiere şi firme angajate 
în comercializarea utilajelor 
forestiere. 
• Rezultatele testelor preliminare
sunt promițătoare: utilajul poate 
opera la viteze mult mai mari 
comparativ cu cele cunoscute. 
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În perioada 27-31 mai 2019, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere din Braşov a organizat alături de S.C. Treforex S.R.L., la 
Topliţa, ultimul eveniment demonstrativ legat de dezvoltarea unor 
prototipuri inovative de forwardere. Evenimentul a avut loc cu ocazia 
penultimei întâlniri de proiect, facilitând şi testarea în condiții 
operaționale experimentale a unui prototip ce integrează o cabină 
suspendată pentru asigurarea confortului operatorului şi reducerea 
nivelului de expunere la vibrații precum şi a unui sistem de transmisie 
modificat care oferă posibilitatea, alături de cabina modificată, operării 
la viteze mult mai mari, cu efecte pozitive în productivitatea muncii şi 
reducerea consumului de carburant. Cu aceeaşi ocazie s-au testat şi 
capabilitățile sistemului inteligent de monitorizare operațională prin 
culegerea automată de date ce caracterizează parametrii de funcționare 
ai utilajului. Alături de echipa de proiect, la eveniment au participat 
reprezentanți ai actorilor locali, regionali şi naționali din domeniul 
administrației şi managementului pădurilor, exploatării şi 
industrializării lemnului, firme producătoare de utilaje forestiere şi 
firme angajate în comercializarea utilajelor forestiere. 
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Demn de menționat este faptul că gestionarea adecvată a implicat un enorm efort financiar din 
partea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. Conform evidențelor, pentru realizarea lucrărilor de 
regenerare de la cele două ocoale, în perioada 2003 - 2017 s-au utilizat fonduri în sumă de 53.944.416 
lei, ceea ce înseamnă aproximativ 12 milioane de euro. Peste 75% din această sumă a fost asigurată 
prin redistribuire de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin mecanismul utilizării fondului de 
conservare și regenerare a pădurilor statuat prin Codul Silvic. 

Printr-un efort de echipă, la această dată, s-a ajuns într-o situație de normalitate în privința 
suprafețelor din clasa de regenerare. Totuși, pe termen scurt, mediu și lung mai sunt provocări 
cărora personalul silvic din Direcția Silvică Tulcea trebuie să le găsească soluții. Le menționăm doar 
pe cele mai importante: 

- cele mai multe plantații sunt în incintele silvice îndiguite, dar digurile care apără aceste 
incinte nu aparțin administratorului fondului forestier, ci sunt în patrimoniul fostului 
administrator. Deoarece au circa 40-50 de ani vechime, acestea sunt degradate pe anumite 
tronsoane, prin urmare sunt vulnerabile în fața debitelor mari ale Dunării, așa cum au fost cele 
din 2006 și 2010; 

- în incinte, ca urmare a lipsei apelor de inundații, au avut loc transformări radicale ale 
specificului stațional în sensul aridizării terenurilor, existând pericolul ca în zonele mai înalte 
să reapară fenomene de uscare anormală a arboretelor instalate; 

- peste circa 20 de ani, când vor ajunge la exploatabilitate arborete pe suprafețe extinse, vor fi 
necesare măsuri pentru a evita un nou moment critic, cu lucrări de exploatare și regenerare pe 
suprafețe importante, în intervale de timp relativ scurte. 

Apreciem că, prin efortul comun, al personalului silvic de la toate eșaloanele s-a realizat 
epopeea împăduririi clasei de regenerare din Delta Dunării. Ea reprezintă o bună carte de vizită 
pentru Romsilva. Este puțin probabil ca această lucrare complexă, extrem de grea să fi putut fi 
realizată de o altă entitate. Au avut un rol important calitățile personalului: profesionalism, 
experiență, unitate, solidaritate, abnegație, disciplină. Resursele tehnice şi resursele financiare 
alocate acestui obiectiv, au avut rolul lor, iar Romsilva le-a avut pe toate. În silvicultura din Delta 
Dunării și mai ales în activitatea de regenerare a pădurilor, împădurirea clasei de regenerare a 
reprezentat un deziderat, care odată atins, a adus celor ce au contribuit un sâmbure de satisfacție, 
de bucurie și mai ales, puterea de a privi mai încrezători în viitor. 
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FORWARDER 2020 - Întâlnire de proiect, eveniment de 
demonstrare şi teste de teren privind performanțele 
operaționale ale prototipului cu cabină suspendată şi 
transmisie modificată 
În perioada 27-31 mai 2019, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Universitatea 

Transilvania din Braşov a organizat alături de S.C. Treforex S.R.L., la Topliţa, ultimul eveniment 
demonstrativ legat de dezvoltarea unor prototipuri inovative de forwardere. Evenimentul a avut loc 
cu ocazia penultimei întâlniri de proiect (Foto 1), facilitând şi testarea în condiții operaționale 
experimentale a unui prototip (Foto 2) ce integrează o cabină suspendată pentru asigurarea 
confortului operatorului şi reducerea nivelului de expunere la vibrații precum şi a unui sistem de 
transmisie modificat care oferă posibilitatea, alături de cabina modificată, operării la viteze mult mai 
mari, cu efecte pozitive în productivitatea muncii şi reducerea consumului de carburant. Cu aceeaşi 
ocazie s-au testat şi capabilitățile sistemului inteligent de monitorizare operațională prin culegerea 
automată de date ce caracterizează parametrii de funcționare ai utilajului. 

Foto 1. Întâlnirea de proiect, Forwarder2020 

Alături de echipa de proiect, la eveniment au participat reprezentanți ai actorilor locali, 
regionali şi naționali din domeniul administrației şi managementului pădurilor, exploatării şi 
industrializării lemnului, firme producătoare de utilaje forestiere şi firme angajate în comercializarea 
utilajelor forestiere (Foto 3). 
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Foto 2. Prototipul utilizat pentru demonstrație şi testare 

Foto 3. Participanți la evenimentul de demonstrare 

Pe durata evenimentului demonstrativ, prototipul a fost testat în condiții limitate de 
securitatea participanților la eveniment, urmând ca în zilele de 30 şi 31 mai acesta să fie testat în 
condiții operaționale mult mai dificile, generate atât de condițiile de teren locale cât şi de starea 
vremii, condiții în măsură să valideze sporul de performanță operațională vizat de proiect. 
Rezultatele preliminare indică posibilitatea operării la viteze mult mai mari în comparație cu 
practica curentă, chiar înspre amonte în condițiile încărcării maxime a utilajului. Evenimentul a 
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stârnit un real interes între studenții Facultății de Silvicultură şi Exploatări Forestiere care au fost 
prezenți în număr mare la activitățile demonstrative. De asemenea, evenimentul a reprezentat un 
bun prilej pentru studenții din anul I ai programului de studii de masterat organizat în limba engleză 
- Multiple Purpose Forestry - de a interacționa cu profesori şi cercetători de renume de la universități 
şi institute de cercetare din vestul Europei, precum şi de a se angaja în discuții cu reprezentanți ai 
actorilor români în domeniu. 

Foto 4. După testele realizate în mai 

Am dori să folosim această ocazie pentru a le mulțumi tuturor participanților la eveniment 
pentru răspunsul prompt şi pentru implicare. Mulțumim, de asemenea, partenerului nostru dl. 
Cristian Dobrean pentru facilitarea evenimentului şi a testelor preliminare precum şi studenților 
facultății noastre pentru participare şi interes, în speranța că au învățat multe lucruri utile din această 
experiență. 

Proiectul Forwarder2020 - Smart Forwarder for sustainable and efficient forest operation and 
management - este finanțat prin competiția Horizon 2020-BB-2016-2017 apelul Bio-based 
innovation for sustainable goods and services - Supporting the development of a European 
Bioeconomy - BB-04-2016, Acțiune de inovare, numărul propunerii 727883.   


