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Ediţia a IX-a a simpozionului internaţional Pădurea şi 
dezvoltarea durabilă, 16 octombrie 2020, Braşov, România 
Cea de a IX-a ediție a simpozionului științific internaţional Pădurea şi dezvoltarea durabilă 

s-a desfășurat în regim on-line în data de 16 octombrie 2020. Chiar şi în condiţii de restricție 
sanitară, simpozionul a fost un real succes, reunind specialiști de profil de pe cinci continente. 

Ediția din acest an a simpozionului, organizat sub egida International Union of Forest Research 
Organizations (IUFRO), a fost deschisă prin cuvântul rectorului Universității Transilvania din 
Braşov, Prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, urmat de cuvintele de bun venit adresate de Prof. dr. 
ing. Alexandru Lucian Curtu, decanul Facultăţii de Silvicultură şi exploatări forestiere şi de Conf. 
dr. ing. Bogdan Strîmbu, cadru didactic la Oregon State University, Statele Unite ale Americii. A 
urmat o sesiune plenară în care s-au prezentat rezultate și noi direcții de cercetare la nivel 
internaţional în domeniul genomicii și conservării resurselor genetice forestiere (Dr. Santiago C. 
Gonzales-Martinez, INRAE, Franța), silviculturii stejarului (Prof. dr. Heinrich Spiecker, 
Universitatea din Freiburg, Germania), serviciilor culturale oferite de păduri (Prof. dr. Davide 
Matteo Pettenella, Universitatea din Padova, Italia), tranziției de la silvicultură la managementul 
ecosistemelor şi implicațiile ei (Prof. dr. Hans Rudolf Heinimann, ETH Zurich, Elveția), serviciilor 
de teledetecție pentru managementul forestier (Dr. Ioannis Manakos, CERTH, Grecia) şi 
problemelor actuale legate de sistemele rutiere forestiere (Prof. dr. Kevin Lyons, Oregon State 
University, Statele Unite ale Americii). 

În partea a doua, evenimentul a fost organizat sub forma unui număr de cinci sesiuni 
tematice desfășurate în paralel: Managementul ecosistemelor forestiere, Inginerie forestieră, 
Managementul populațiilor de faună sălbatică, Geomatică şi, respectiv, Informatică, modelare şi 
statistică. Agenda simpozionului a cuprins prezentarea a 46 de comunicări orale şi 31 de postere, 
ultimele fiind prezentate într-o sesiune virtuală. La simpozion au participat cercetători, cadre 
didactice şi studenți din 18 ţări. 

Folosim această oportunitate pentru a le mulțumi tuturor colegilor care s-au implicat cu 
dăruire şi profesionalism în organizarea şi desfășurarea cu succes a simpozionului. De asemenea, 
dorim să mulțumim celor care au ales să își prezinte cercetările şi preocupările științifice în cadrul 
simpozionului organizat de facultatea noastră. Îi asigurăm pe toți de înalta noastră considerație şi 
îi așteptăm, cu drag, sperăm noi, ,,faţă în faţă”, la cea de a X-a ediție a evenimentului, în anul 2022.  

 

Să ne revedem cu bine şi sănătoși! 
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CERCETARE: UN EXEMPLU DE LA FACULTATEA DE 
SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE DIN BRAŞOV  
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a Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre, Facultatea de 
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• Proiect de cercetare aplicată de 
amploare, desfășurat printr-un 
exercițiu naţional în vederea 
normării muncii în operaţii de 
colectare a lemnului cu utilaje 
moderne. 
• Colectarea de date cu privire la 
performanța operaţională prin 
abordări moderne. 
• Integrarea studenților în echipe 
multidisciplinare de cercetare şi 
în rezolvarea problemelor actuale 
ale sectorului forestier.  
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Introducerea de utilaje noi în sistema de maşini a Regiei Naţionale a 
Pădurilor a condus la necesitatea elaborării de norme de muncă. În 
acest sens, Regia Naţională a Pădurilor a solicitat elaborarea unor 
studii care a permis integrarea studenților noștri în activitatea de 
cercetare ştiinţifică. Într-o primă fază, s-au desfășurat cercetări în 
cadrul Direcțiilor silvice Tulcea și Maramureș care au urmărit 
colectarea de date de teren cu privire la consumul de timp, consumul de 
carburant și productivitatea muncii în operații de colectare a lemnului 
cu tractoare. Dorim să folosim această oportunitate pentru a mulțumi 
colegilor din RNP Romsilva pentru ajutorul pe care ni l-au oferit, 
precum şi colegilor din direcțiile silvice menționate pentru implicare cu 
profesionalism şi rigoare în activitățile de teren. Având în vedere faptul 
că proiectul presupune un efort de colectare a datelor la nivel naţional, 
dorim să mulțumim anticipat şi colegilor din teritoriu. 

Cuvinte cheie: 
Cercetare aplicată 
Norme de timp și producție 
Integrarea studenților 
Abordări moderne 
Exercițiu naţional 
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necesitatea elaborării de norme de muncă pentru o parte dintre acestea. În acest sens, Regia 
Naţională a Pădurilor a solicitat elaborarea unor servicii ştiinţifice de normare a muncii, activitate 
la care s-a angajat Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători 
Terestre, din cadrul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Universitatea Transilvania 
din Braşov. Finanțarea acestor cercetări, a permis integrarea studenților noștri în activitatea de 
cercetare ştiinţifică, favorizând elaborarea unor proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie 
aplicative şi de valoare. În acest sens, s-a constituit o echipă de cercetare compusă din prof.dr.ing. 
Stelian Alexandru Borz, conf.dr.fiz. Marina Viorela Marcu, drd.ing. Marius Cheța, drd.ing. Monica 
Zurita Vintimilla şi studenții ing. Sarahi Castro Perez, Bogdan Husău, Iustin Ciucanu, Alexandru 
Leonte și Silviu Oană, care a desfășurat studii de teren, într-o primă fază, în cadrul Direcțiilor 
silvice Tulcea și Maramureș, în lunile septembrie și noiembrie ale anului curent. Aceste cercetări 
au urmărit colectarea de date de teren cu privire la consumul de timp, consumul de carburant și 
productivitatea muncii în operații de colectare a lemnului cu tractoare de generație modernă. 

Până în prezent, în cadrul D.S. Tulcea, au fost monitorizate 36 de cicluri de muncă, 
tractoarele monitorizate fiind Valtra N 154, Valtra 73 A și Valtra N 134, utilaje achiziționate ca 
urmare a modernizării parcului auto al unităților Regiei. Tipurile de intervenţii silvotehnice 
urmărite în cadrul Ocoalelor Silvice Măcin, Cerna și Rusca au fost tăieri accidentale I, tăieri 
progresive și rărituri. Cercetările efectuate în cadrul D.S. Maramureș au contorizat 41 de cicluri de 
muncă, efectuate în cadrul Ocoalelor silvice Mara, Baia Sprie și Groșii Țibleșului, tractoarele fiind 
TAF 690PE și, pentru comparație, TAF 657; lemnul colectat a provenit din tăieri accidentale I, tăieri 
progresive, tăieri de conservare și tăieri succesive definitive. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, abordarea echipei de cercetare a fost una modernă, 
fiind bazată pe colectarea de date în secvența reală de desfășurare a acestora, aspect care a fost 
favorizat de expertiza construită în timp şi de echipamentele moderne avute la dispoziție în cadrul 
grupului de cercetare menționat. Astfel, au fost colectate date cu privire la consumul de timp, 
utilizându-se camere video, receptoare GPS și senzori de accelerație. Datele privind producția 
realizată au fost colectate prin tehnici clasice iar cele cu privire la consumul de carburant prin 
folosirea unei pompe electrice de precizie precum şi a unor vase gradate. Pe lângă acestea au mai 
fost folosite alte instrumente pentru colectarea unor date necesare cu privire la microclimatul 
locului de muncă, expunerea la zgomot şi efortul fizic în anumite elemente de muncă ce 
caracterizează operaţiile de colectare a lemnului. Colectarea acestor date preliminare a furnizat o 
bună oportunitate pentru perfecționarea abordărilor şi metodelor folosite, precum şi pentru a 
întrevedea problemele importante legate de activitatea de normare dar, poate cel mai important, 
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proiectul a oferit o șansă studenților noștri de a se implica în activităţi de cercetare specifice 
sectorului forestier. 

  
Figura 1. Amplasarea receptorului GPS și montarea camerei (Foto B. Husău și M.Cheța). 

 

Figura 2. Alimentarea cu ajutorul pompei electrice cu afișaj electronic (Foto M.V. Marcu). 

După colectarea datelor de teren acestea au fost prelucrate și analizate, în vederea realizării 
bazelor de date parțiale. În scopul sistematizării datelor de teren au fost făcuți următorii pași: 
descărcarea acestora din colectori, sincronizarea șirurilor de date, analiza fișierelor video, 
clasificarea consumului de timp și calculul producției realizate, urmând ca în viitor să fie efectuate 
modelarea și elaborarea de norme. Echipa de cercetare așteaptă cu nerăbdare următoarele etape 
ale studiului, care vor presupune colectarea de date în diverse condiţii operaționale, activitate care 
se va desfășura la nivel naţional. Pe această cale dorim să le mulțumim anticipat colegilor din 
teritoriu şi așteptăm oportunitatea de a colabora cu dânșii. 
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Figura 3. Pompa de alimentare cu combustibil, generatorul electric și vasul gradat (Foto B. Husău și M. 
Cheța). 

 

Figura 4. Echipa de la O.S. Mara, D.S. Maramureş (Foto G. Moldovan). 

 De asemenea, mulțumim pe această cale colegilor din cadrul RNP Romsilva pentru ajutorul 
oferit în cadrul proiectului, precum şi colegilor din cadrul Direcțiilor Silvice Maramureş şi Tulcea, 
pentru implicarea cu profesionalism şi rigoare precum şi pentru ajutorul pe care ni l-au oferit în 
prima etapă de teren. Cercetările din cadrul acestui proiect sunt efectuate în conformitate cu 
prevederile contractului Nr.4522/14.05.2020, încheiat între Regia Națională a Pădurilor - RNP 
Romsilva și Universitatea Transilvania din Brașov. Echipa de proiect dorește să mulțumească 
Regiei Naţionale a Pădurilor - RNP Romsilva pentru susținerea financiară a cercetărilor din cadrul 
proiectului. 
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