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Evaluare chestionare privind nivelul de şcolarizare şi al metodei de training în
domeniul utilizării cablului în ţările selectate din UE.

1 INTRODUCERE
Exploatarea lemnului prin intermediul funicularului nu are o importanţă deosebită în UE.
Dar dacă analizăm anumite regiuni, mai ales zona Alpilor şi alte zone forestiere
europene caracterizate prin sisteme de transport problematice, utilizarea funicularului
are o importanţă majoră în producţia forestieră. Respectarea normelor de securitate a
muncii şi de protecţie a sănătăţii indică aceeaşi semnificaţie majoră.
Lucrătorii silvici dobândesc, în moduri diferite şi la nivele diverse, capacităţi specifice
necesare utilizării sistemelor de cablare în exploatarea forestieră. În urma fenomenului
de migraţie din motive lucrative şi a conceptului de diversitate culturală în cadrul UE şi a
ţărilor terţe, domeniul silvic impune folosirea unei terminologii unitare, a capacităţilor şi
cunoştinţelor de bază pentru a putea implementa tematicile specifice în domeniul de
exploatare forestieră prin intermediul funicularelor.
Pentru a putea concepe o bază unitară într-un sistemul unitar de şcolarizare şi training
se impune identificarea diferenţelor şi necesităţilor fiecărei regiuni în parte.

2 TEMATICĂ
Obiectivul acestei analize este optimizarea bazei de date standard şi calitative pentru un
nou concept de training privind transportul de lemn prin sisteme de cablare. Analiza
prezentului document are la bază:
1. Compararea indicatorilor actuali privind folosirea sistemelor de cablare în fiecare
ţară.
2. Prezentarea de evaluări calitative şi de specialitate ai indicatorilor reali
3. Prezentarea propunerilor de optimizare şi a şanselor de dezvoltare conform
noului concept de training unitar.
Analiza are la bază studiul Status Quo desfăşurat la nivel naţional (a se consulta „Status
Quo” /partea 1 – „Status Quo”) - completat de partenerii de proiect cu ajutorul experţilor
externi şi a autorităţilor competente din domeniu. Oportunităţile de a aduna obiectiv date
complexe din ţările sondate sunt limitate. Studiul nostru tratează situaţia în ţările
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partenere la proiect şi argumentează pe o bază unitară conceptul de training în
domeniul exploatării forestiere prin intermediul funicularului. Pentru a realiza o
comparaţie amplă a conceptului de training ATHOSK, a metodelor şi procedurilor
elaborate, s-au analizat şi alte regiuni silvice.

3 METODE
3.1

Studiu

Colectarea de date la nivel naţional se finalizează sub forma unui studiu amplu, bazat
pe o redactare uniformă a diferitelor tipuri de date. Avantajul studiului este transparenţa
datelor din ţara parteneră UE. La începutul proiectului, disponibilitatea de date în fiecare
ţară parteneră a fost o mare dilemă. Pentru a putea depăşi aceste probleme, în
chestionar am inclus criteriul de evaluare a credibilităţii datelor sondate. Volumul relativ
mare de date necesare privind nivelul de utilizare a cablului în exploatarea forestieră
este certificat de expertize, unele date nu sunt însă disponibile în anumite ţări partenere.
Pentru abordarea acestor situaţii din unghiuri diferite, în fiecare ţară parteneră au fost
implicate minim o unitate de training, două companii din domeniul tehnicii de utilizare a
cablului în exploatarea forestieră şi în funcţie de posibilităţi şi un Asigurator social.
Conţinuturile studiului SQ sunt clasificate în 7 teme (A-G) şi într-un capitol introductiv (X)
ce conţine întrebări de clasificare. Sondajul SQ este alcătuit din teme închise,
semideschise şi deschise. La fiecare temă am inclus subiecte calitative, pentru a
evidenţia nivelul de evaluare al fiecărui indicator. Temele chestionarului sunt:
A. Introducere generală şi sumar
B. Grupe şi domenii de training
C. Sistem de training (Sistem de utilizare cablu în exploatarea forestieră în 3 etape
de lucru)
D. Curriculum „maşinist“(conţinuturi/metodică/didactică etc.)
E. Premise legale, tehnice, organizatorice
F. Interculturalitate (Diversitate culturală)
G. Exemple practice şi recomandări
3.2

Analiză

Analiza fiecărui capitol tematic cuprinde comparaţia indicatorilor din ţările participante –
Austria (AT), Italia (I), România (R) şi Slovenia (S). După care se abordează valorile
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derivate, diagrame, calcule statistice simple şi comparaţii ale evaluărilor calitative şi a
descrierilor diferitelor situaţii şi circumstanţe. Comparaţia directă facilitează identificarea
diferenţelor şi soluţii posibile care ar putea conduce la un obiectiv comun al conceptului
ATHOSK.
3.3

Partea – X: Studiu de clasificare şi date generale

Unităţi partenere din Austria, Italia, România, şi Slovenia au răspuns cu date relevante
la studiul efectuat la nivel naţional. Partenerii de proiect au contactat în fiecare ţară
persoane de specialitate, instituţii şi surse oficiale pentru a dispune de date suficiente în
redactarea studiului.
Tabelle 1:

Resurse date studiu în fiecare ţară

Ţară parteneră
Nune organizaţie 1

A
BFW

Nume organizaţie 2

BOKU

Nume prima
companie parteneră

LenzWood GmbH (Johannes
Rodlauer)

Nume a doua unitate
parteneră
Nume Asigurator
social

I
Università degli
Studi di Padova Facoltà di
Agraria
--

R

S

--

SGLŠ - Srednja
gozdarska in lesarska
šola, Postojna

--

Univerza v
Ljubljani,
Biotehniška
fakulteta, odd. za
gozdarstvo

EUROFORST 2000
S.R.L.
SkylineOperations
S.R.L.

SGG Tolmin d.d.

ÖBf AG (Erwin Stampfer)

--

--

GG Bled d.o.o.

AUVA; SVA; SVB, GKK;

INPS, INAIL

CNASS; CNPAS

--

ANOFM
(Arbeitsmarktservice)

Zavod za gozdove
Slovenije (Forst
Service)

Streissnig Ferdinand,
Lutsch Stefan,
Otrin Kurt

Marjan Vadnu,
Silvester Peljhan

Alte instituţii

AMS

Alte persoane

Dr.DI Karl Stampfer,
Dr. DI Wolfgang Jirikowski
Konrad Forsttechnik GmbH.
Mayr Melnhof Forsttechnik

VALENTINI
SNC di Valentini
Ilario & C. (Ilario
Valentini)
Daniele
Valentini,
Francesca Ziller
Valentini
Teleferiche Cles

Tabelul 1 prezintă 5 unităţi silvice de formare, 5 companii silvice care lucrează cu
funiculare, 8 Asiguratori sociali, 1 unitate de pe piaţa muncii, parteneri din domeniul
forestier, producători de funiculare şi 8 experţi - factori care au colaborat la rezolvarea

ATHOSK – Raport » Status Quo« /partea 2 - Analiză »Status Quo«

6/33

Evaluare chestionare privind nivelul de şcolarizare şi al metodei de training în
domeniul utilizării cablului în ţările selectate din UE.

tematicii propuse. Am plecat de la premisa, că în unităţile partenere se pot colecta
datele cele mai viabile la nivel naţional. Din România şi Italia parţial, nu am putut
prelucra date de la unităţile de training din domeniul forestier. Slovenia nu a participat cu
date furnizate de Asiguratorii sociali. Multe date cu relevanţă practică provin de la
companii silvice şi de la asiguratorii contra accidentelor. În urma expertizelor efectuate,
orientarea specifică în colectarea datelor indică un rezultat eficient.

4 REZULTATE
4.1

Partea A: Introducere generală şi sumar

Tabelul 2 prezintă indicatorii de suprafaţă de pădure, structura proprietăţilor private şi
aportul lor în folosirea sistemelor de cablare în exploatarea forestieră. Suprafaţa totală
de pădure în cele 4 ţări a fost în 2010 de circa 22,5 milioane hectare. Cele mai mari
suprafeţe se găsesc în regiunile alpine şi prealpine din Austria, Slovenia şi Tirolul de
Sud.
Repartizarea proprietăţii
In România există mai puţin de 50% pădure proprietate privată.
In Slovenia, pădurea proprietate privată aparţine micilor proprietari care deţin în medie
mai puţin de 3 hectare de pădure. În Slovenia există circa 430.000 proprietari de
pădure.
În Austria cota de pădure privată este de peste 200 hectare suprafaţă de pădure, un
procent de 48%, iar sub 200 hectare, un procent de 22%. În orice caz cota medie (2,5
ha) coincide condiţiilor din Slovenia – ţară care deţine în medie de 5 ori mai mult pădure
decât România.
În Italia 63,5% sunt suprafeţe de pădure privată. Circa 79% aparţin proprietarilor
individuali, restul, companiilor şi persoanelor juridice. Suprafaţa medie de teren de
pădure privat este în Italia de circa 10 hectare.
Există însă o trăsătura relevantă la proprietarii de teren. Mai mult de 60% deţin circa în
medie doar 0,71 hectare. Aceşti proprietari deţin aşadar doar suprafeţe mici de pădure.
(Sursă ISTAT 2000).
Tabelle 2:

Date generale suprafeţe de pădure şi raport posesie pământ

Indicatori în 2010 sau anul
trecut

A
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Suprafaţă teren hectare(ha)
Suprafaţă pădure în % din
suprafaţă pământ
Raport proprietate în % din
suprafaţă pădure – pădure
privată
Raport posesie în %
suprafaţă pădure – pădure
de stat – pădure federală şi
comunală
Valori medii posesie pădure
privată în hectare (ha)
Suprafaţă împădurită (în %
din suprafaţa pădurii) pentru
utilizarea efectivă a
funicularului
Suprafaţă împădurită (în %
din suprafaţa pădurii) pentru
potenţialul de utilizare a
funicularului

8,39 Mil.

30,13 Mil.

23,75 Mil.

2,03 Mil.

47 %

34,70%

29 %

58,8 %
(2009)

70 %

63,5%

45 %

76 %

30 %

32,4 %

55 %

24 %

2,5 ha

9,7 ha

0,52 ha

2,6 ha

20 %

7%

1%

16 %

65 %

65 %

60 %

35 %

Comparativ, România deţine cel mai mare procent de păduri de stat şi colective. (55%),
Slovenia 24%, Austria 17% - administrare prin OBfAG, iar alte 13% prin comunităţi
locale). În Italia comunităţile locale şi provinciile deţin 66% din pădurile publice, mai
puţin de 25% aparţin statului.
Cota de suprafeţe de pădure exploatate efectiv prin tehnica funicularului:
În Austria (789.000 hectar) Slovenia (191.000 hectare, Italia (132.000 hectare şi
România (69.000 hectare.)
Totalul suprafeţelor menţionate anterior din cele 4 ţări – suprafeţe pe care se poate
folosi tehnica de exploatare forestieră pe baza funicularului - este de 1,78 milioane
hectare. (Imaginea 1) - Suprafeţe posibil adecvate funicularului (vezi imaginea 1)
:Austria circa 2,6 milioane hectare, Italia ca. 6,8 milioane , România circa 4,1 milioane
hectare Slovenia 0,4 milioane hectare
Suprafeţele de pădure posibil a fi exploatate prin sisteme de cablare sunt estimate la
circa 14 milioane hectare, estimare atestată şi de imaginea 2. Slovenia administrează
45% din potenţialul forestier adecvat utilizării funicularului, Austria peste 30%, Italia mai
puţin de 15% iar România mai puţin de 2%.
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Cantitatea de lemn obţinută în ţările partenere (tabelul 3) situează Slovenia la nivel de
exportator de valori nete, iar Austria, Italia şi România ca importatori de lemn rotund.
FAOSTAT 2010). Austria a importat în 2010 suplimentar circa 8 milioane m3 (m3) lemn
rotund.
Slovenia foloseşte în prezent 66% din pachetul de exploatare forestier (2010 - 5,1
milioane m3).
Pentru transportul lemnului cu funiculare Austria foloseşte circa 18% (circa 3 milioane
m3 lemn rotund), Slovenia circa 4% (numai în păduri de stat între 7% - 8%) şi în
România sub 1%.
Tabelle 3:

Date generale privind exploatarea lemnului în fiecare ţară

Indicatori în 2010 sau anul
trecut
Cantitate totală anuală în
1000 metru cub plin
Consum lemn rotund şi lemn
de ardere pe an în 1000
metru cub plin
Tăieri în % pe funicular –
transport lemn

A

I

R

S

16730

8200

15000

3374

20000

20770

15500

3350

18 %

Fără date

<1 %

4%

Ţările analizate au construit la diferite intervale de timp funiculare. Slovenia are o
producţie proprie de circa 30 de ani.
Din România nu s-au putut obţine informaţii în acest domeniu. În prezent nu se cunosc
producători de funiculare. Conform surselor până în 1999 se atestă construirea de
funiculare în România.
Austria şi Italia ocupă poziţia fruntaşă în Europa din punct de vedere al construirii de
funiculare moderne, mobile şi rabatabile. Producţia anuală medie este de circa 130
bucăţi (vezi tabelul 4)
Utilizarea şi necesarul de funiculare combinate (pentru zone montane) au crescut enorm
în Austria în ultimii 10 ani.
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În medie firmele din domeniul forestier au în Slovenia şi România 2 utilaje, iar în Austria
1 utilaj. Din păcate nu am putut evalua situaţia din Italia din cauza lipsei de informaţii.
Dar din baza de date existentă din alte ţări, în Italia există minim 70 de companii active
în domeniul exploatării forestiere prin intermediul sistemelor de cablare. În total cifra
acestor firme se ridică în medie la circa 800 cu câte 1 funicular.
Tabelle 4:

Date generale privind producţia de funiculare şi companii în fiecare ţară

Indicatori în 2010 sau de
anul trecut
Producţie funiculare/- ţară în
ultimii 5 ani inclusiv anul
sondajului
Număr estimat funiculare în
uz
Număr estimat procesoare
funiculare în uz (procedură
copaci)
Număr estimat companii
care folosesc sisteme de
cablare în domeniul forestier
Număr estimat în % angajaţi
profesionişti / muncitori
companii forestiere care
folosesc sisteme de cablare
Număr estimat în % (angajaţi
profesionişti / muncitori toate
companiile forestiere

A

I

R

S

50

80

Fără date

0

600-700

140

10

35

ca. 300

Fără date

5

10

700

Fără date

5

17

25 %

15 %

20 %

90 %

25 %

8%

7%

75 %

Un număr mare de lucrători forestieri calificaţi există în Austria în companiile de stat
(ÖBF; 80%). Numărul este mare şi în Slovenia unde sistemul de training este
reglementat prin prevederi legale.
În toate cele patru ţări, numărul de angajaţi/lucrători şcolarizaţi în companiile de utilizare
a cablului este mai mare decât în alte domenii de exploatare forestieră.
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Tabelle 5:

Introducere şi evoluţia sistemelor de cablare în fiecare ţară

Istoric
Sistemele de cablare în domeniul forestier au fost folosite încă din a doua jumătate a secolului 19. În acele
timpuri se foloseau aşa zisele cabluri gravitaţionale pentru transportul lemnului. (cabluri tip „Hohenstein´sche” în
anul 1859). Se întindea o sârmă sau o funie subţire între punctul de încărcare şi punctul din vale pe care se
transporta sarcina cu ajutorul unui cârlig sau role prin folosirea forţei gravitaţiei pentru a ajunge la destinaţia
transportului. (DIETERICH, 1908). Abia după primul război mondial s-au folosit funiculare într-o proporţie
ridicată pentru uz forestier. Primele zone sunt atestate în Alpii din Austria cu utilajul „Pohlig“, în Italia, Elveţia şi
Franţa „funicularul Valtellina“.(HEINIMANN, 1986; VYPLEL, 1992). În timp ce utilajul „Pohlig” era proiectat ca
funicular pendular, sistemul Valtellina este un funicular cu circuit închis.
Funicularele se caracterizează totuşi prin faptul că sistemul de încărcare şi descărcare este posibil doar în
anumite locaţii. În plus montajul necesita mult timp şi era foarte costisitor.
Primul funicular forestier în anul 1939
Datorită acestor realităţi şi datorită faptului că funicularele nu sunt adecvate uzului în pădurile rărite, elveţianul
JAKOB WYSSEN a construit în 1939 primul funicular forestier dotat cu vagonet care putea opri în orice locaţie.
Aşa a fost posibil pentru prima dată exploatarea întregii suprafeţe de a lungul cablului de tracţiune. În anii care
au urmat acest sistem a fost implementat şi în Austria, introducându-se rapid pe piaţă sistemul Wyssen.
Deoarece aceste utilaje lucrează mai ales în sistemul de transport aval, troliul trebuia adus de fiecare dată la
partea superioară a traseului. Acest lucru precum şi montajul şi sistemul de întindere a cablului de tracţiune
luau mult timp – lucru care la distanţele mici cauza cantitate mică de lemn şi costuri ridicate.
Primul funicular pasager din Austria
Din aceste motive şi în urma evoluţiilor de pe coasta de vest a Americi de Nord, firma MAYR-MELNHOF a
construit în 1963 primul funicular pasager, cunoscut mai târziu ca „funicularul Gösser“

(VYPLEL, 1992;

LOSCHEK, 1989). Sistemul de tragere era asigurat de un agregat dotat cu sistem rabatabil şi troliu pentru
cablul de tragere. Acest mecanism a crescut mobilitatea funicularelor şi a redus timpul de montare şi
demontare.
În urma catastrofelor din 1967 s-a impus folosirea tractorului, lucru care a stopat momentan evoluţia
funicularului. Însă în urma experienţelor negative (urme, compactare, pagube de stoc), transportul lemnului prin
intermediul tractorului a fost limitat, lucru care a facilitat relansarea sistemului de exploatare forestieră pe baza
funicularului. (HEINIMANN, 1986).
Sursă_ Prof. Dr. Karl Stampfer Boku Wien
I
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Funicularele au fost folosite în trecut în Italia pentru transportul diferitelor materiale în zone greu accesibile. Ex.,
z. B. minereu (valea Aosta în 1800), sulf şi alte minereuri (Sicilia).
Au fost folosite pentru transportul lemnului în anii 1900 în urma construirii a două linii de lucru în parcul naţional
POLLINO în apropiere de Potenza şi SILA de către societatea germană Rueping, care deţinea autorizaţie de
exploatare în aceste păduri.
Au fost folosite foarte frecvent şi au jucat un rol principal în primul război mondial la graniţa italo-austriacă în
alimentarea trupelor, inclusiv pentru obţinerea lemnului de ardere. Funcţionau cu motoare, manual sau trase de
vite.
În Italia erau folosite pentru transportul materialelor în zone greu accesibile, sau în cazuri speciale cum ar fi
proiecte de construcţie mari şi de exploatare minieră. Există însă puţine surse care atestă folosirea în
exploatarea forestieră, acest mod de lucru s-a impus mai ales în ultimii ani.
Din anii 50 firme italiene construiesc funiculare atât pentru transportul de persoane şi cât şi pentru transportul
de lemn.
R
ISTORIC
În urma studiului efectuat nu s-au obţinut date privind istoria şi utilizarea cablului în domeniul forestier în
România. În cele ce urmează vă prezentăm câteva informaţii publicate din seminarul FAO - susţinut în 1996 în
România (Sinaia):
Modificările intervenite după schimbarea sistemului politic au determinat apariţia unui sistem privat de
exploatare a lemnului. Până în 2010 în România s-au întemeiat mai mult de 2.000 de companii forestiere mai
ales în urma investiţiilor cu capital străin.(ŢUCUNEL). Datorită circuitului restrâns pentru zone de utilizare a
cablului acest sistem nu s-a dezvoltat în direcţia tehnicii atestate din acest domeniu.
Investiţiile planificate în domeniul de construire a drumurilor forestiere în zonele de munte ar fi avut o influenţă
pozitivă asupra creşterii numărului de utilizare a sistemelor de cablare şi ar fi introdus maşini moderne. În 1950
în România se lucra pentru prima dată cu funiculare model Valtellina în Maneciu. Literatura de specialitate face
referiri la producţia de funiculare din trecut.
(Modele FPU-500-403 şi FUMO, IRUM; Tip TCD-1 şi TCD-2 , FP -2 şi FUC-MF 2005, sursă: IONASCU,
NICOLESCU)
Konrad Forsttechnik (A) şi Larix (CZ) au comercializat câteva funiculare în România. Nu se cunoaşte numărul
de funiculare noi sau folosite (import din UE)
.

S
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ISTORIC
Tehnica utilizării cablului în domeniul forestier este atestată în Slovenia din 1870. Pe atunci se folosea principiul
gravitaţiei în transportul lemnului. După care s-a introdus conceptul funicularelor cu circuit închis şi pendular
folosite în transportul de minereu. În 1873 Ing. Lambert von Pantz a conceput o soluţie pentru funicularele
pendulare printr-un sistem de frânare şi prin manevre de evitare vagonet în timpul exploatării forestiere. Unele
din aceste utilaje se foloseau în anii 80 (până în 1946). Multe funiculare s-au folosit în primul război mondial
pentru aprovizionarea liniilor de front. În 1950 Ing. Aleksander Holzapfel a brevetat vagonetul semiautomat
KS1, care putea fi oprit şi fixat în orice loc dorit.
Primul funicular pasager în 1932
Pentru optimizarea eficienţei omul de afaceri Štefan GNEZDA a conceput un funicular mobil care folosea
următoarele componente: vagonet, troliu şi tiruri mai vechi ca agregate de propulsie şi mijloace de transport.
Această invenţie a lui Gnezda marchează un progres tehnologic. Marele avantaj al invenţiei este mobilitatea,
montajul şi demontajul rapid. Utilajul s-a dovedit a avea succes deoarece ideea a fost preluată şi optimizată în
altă locaţie din Europa. Utilajul este expus în muzeul tehnic din Bistra (SI).
Primul funicular pasager în Slovenia
În cea de a doua jumătate a anilor 60 din secolul 20 compania pentru utilaje agricole SIP a conceput primul
funicular pasager sloven (două tipuri 3BV250 şi 3BV450), montate pe un tractor. Tractorul servea ca propulsie
pentru 3 troliuri şi pentru mobilitate. În Slovenia lucra deja un utilaj în 1967. O dată cu creşterea importurilor de
funiculare din ţările învecinate interesul în producţia de funiculare a scăzut. Prin circuitele forestiere şi
introducerea tractorului forestier şi a celui agricol în exploatarea forestieră a urmat o scădere în utilizarea
sistemelor de cablare. Din 1995 Slovenia se bucură de un aflux în acest domeniu prin introducerea funicularelor
pasagere pe şasiul tirurilor. (FMM-Syncrofalke).

Tabelul 5 prezintă punctele cele mai importante privind utilizarea sistemelor de cablare
în fiecare ţară. Evoluţia instalaţiilor de cablu este asociată de multe ori cu exploatarea
minieră şi cu transportul persoanelor. Similitudinea între diversele ţări din punct de
vedere al evoluţiei funicularelor se bazează pe colaborarea strânsă între J. Wyssen în
Elveţia şi Š. Gnezda în Slovenia. Inovaţiile tehnice se bazează şi astăzi pe un sistem de
optimizare continuă a sistemelor de cablu conform experienţelor practice a multor
specialişti în domeniu.
Caracteristic pentru producţia de utilaje în primele perioade sunt seriile prototip, Italia
dar mai ales Austria au preluat în anii 70 conducerea în dezvoltarea şi producerea de
funiculare pasagere mobile în Europa.
Utilizarea cablului nu prezintă o tendinţă de creştere datorită diferitelor aspecte
economice, organizatorice sau ecologice dintr-un anumită perioadă. Oscilaţii ciclice în
această tehnologie se observă la diferite intervale în toate ţările. În Slovenia această
tehnică a câştigat în importanţă ca urmare a factorului de modernitate al instalaţiilor,
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lucru care nu s-a întâmplat şi în România, deoarece infrastructura pădurilor nu este încă
adecvată uzului de utilaje moderne.
Evaluarea calitativă prin expertiză în domeniul forestier: La ţările din zona Alpilor (A,SI,I)
evaluare prezintă indicatori pozitivi (Tabel 6), dar grupa este mică. Invenţiile tehnice sunt
expuse în muzee şi sunt abordate în continuare ca temă în domeniul silvic.
Expoziţiile locale sunt modeste şi de obicei au loc pe plan local. Tradiţia şi istoria se
regăsesc în lucrările ştiinţifice şi de specialitate care prezintă şi evaluează totodată şi
soluţiile tehnice. Vom prezenta importanţa acestui aspect prin unităţile de şcolarizare din
cele 3 ţări, în mod aparte la Universitatea pentru cultura solului din Viena, precum şi
anumite personalităţi din domeniu.
Tabelle 1:

.

Evoluţia utilizării cablului şi exploatare forestieră ca patrimoniu tehnic la nivel naţional –
evaluare calitativă
A

I

⌧

⌧

R

S

☺☺
☺
⌧
⌧
☺☺=foarte bine/pozitiv ☺=bine/pozitiv

=mediu

Rolul decisiv în Austria din punct de vedere al evoluţiei actuale în domeniul tehnicii de
exploatare prin intermediul sistemelor de cablare nu îl are documentaţia etapelor de
dezvoltare, atenţia se îndreaptă asupra modernizării şi dezvoltării invenţiilor tehnice
actuale. Aceste premise deschid noi posibilităţi de implementare. Un aspect important în
acest sens este regăsit în Austria. Sistemele de exploatare forestieră se adaptează
formelor de relief şi sunt implementate prin uz efectiv. Acest tip de moştenire culturală
are o importanţă deosebită în Austria. Sistemul sloven este opus, defrişările joacă un rol
important în sistemul de management forestier, lucru care în cadrul transferului de
tehnologie se poate dovedi a fi problematic, în România nu există un astfel de
patrimoniu şi nici nu se documentează surse în acest sens.
Importanţa economiei forestiere este reprezentată printr-un procent din valoarea brută a
produsului intern brut (PIB). În tabelul 7 sunt prezentate valorile din ţările participante la
studiu. În Austria şi România importanţa economică a sectorului pădure (WBS) este
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majoră. (EU27: 0,6% din PIB). WBS –ul austriac are o importanţă deosebită şi în
domeniul exportului cu o valoare de 7%. Astfel după domeniul turistic, contribuie cel mai
mult la câştigurile încasate. WBS este un important Angajator mai ales în zonele cu
structură internă redusă.
În Slovenia cota sectorului silvic din BIP este în scădere sau evoluează mult mai încet,
în comparaţie cu alte sectoare economice. Domeniul silvic (Austria şi Slovenia) cuprinde
un sfert din valoarea sectorului economic total(Mediu EU27: 0,2% din PIB).
Tabelle 2:

Importanţă economică în domeniul silvic

Indicatori în 2010 sau date anul trecut

A

I

R

S

Cotă din PIB din silvicultură, industria
lemnului a hârtiei şi celulozei în %

3,6 %

0,8 %

4,5 %

1,6 %

Valoare brută silvicultură în milioane Euro

3080

410

2500

105

Legăturile din cadrul filialelor WBS sunt cheia succesului în politica forestieră. De multe
ori însă comunicarea între filialele WBS este mult prea mică sau acestea concurează
între ele. (ex. energia din biomasă). Tabelul 8 indică raportul cooperării în cadrul filialelor
WBS în ţările analizate. Valori optime se înregistrează pentru Italia şi Austria datorită
noii politici de renunţare la sistemul concurenţial între filialele WBS. Primele succese ca
urmare a colaborării şi transferului de date între silvicultură, prelucrare primară a
lemnului şi industria lemnului sunt baza unei situaţii „win-to-win” şi indică direcţia corectă
a evoluţiei WBS. Se acordă o importanţă deosebită apariţiilor (ex. conferinţă de presă) şi
declaraţiilor publice.
În Slovenia din motive politice abordarea domeniilor silvicultură - industrie de prelucrare
a lemnului este diferită, iar de scurt timp s-a instituit un nou tip de colaborare.
În România această parte a sectorului primar este foarte importantă la nivel naţional:
Tabelle 3:

Legături economice în filiale WBS la nivel naţional – evaluare calitativă

☺☺
☺

A

I

⌧

⌧
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⌧
⌧
☺☺=foarte bine/pozitiv ☺=bine/pozitiv
=mediu
=mai puţin bine/negativ
=prost/negativ

Indicatori importanţi asupra evoluţiei WBS sunt şi datele privind ocuparea şi structura
angajaţilor din companii. Din punct de vedere al protecţiei muncii şi al sănătăţii datele
statistice şi informaţiile privind accidentele de muncă au valoare de indici şi totodată
sunt punctul de plecare pentru măsurile viitoare. Tabelul 4 arată o comparaţie a acestor
indicatori.
Un număr surprinzător de mare de companii din domeniul forestier sunt înregistrate în
România. Tabelul 4: numărul total de angajaţi în domeniul silvic din ţările participante la
studiu însumează circa 335 unităţi de lucru anuale (JAE). O creştere evidentă a
numărului JAE în Austria şi România se observă mai ales la lucrătorii independenţi şi
agricultori.
Tabelle 4:

Rapoarte angajare şi securitatea muncii

Indicatori în 2010 sau date anul trecut
Număr companii domeniul forestier (toate formele
înregistrate)
Număr angajaţi silvicultură, industria lemnului, a hârtiei
şi a celulozei, tip angajare full-time. în 1000 VZA.
Număr angajaţi în domeniul silvic full-time în 1000
VZA.
Număr estimat angajaţi în producţia directă silvică
Număr independenţi ( independenţi inclusiv ţărani în
sectorul silvic, tip angajare full-time în 1000 VZA.
Număr accidente de muncă recunoscute în domeniul
silvic (media ultimilor 5 ani 2006 -2010)
Număr accidente mortale în domeniul silvic (muncitori
şi angajaţi 2006-2010)
Durată medie spitalizare pe accident de muncă în
domeniul silvic 2006-2010 în zile
Raport mediu pe accident de muncă pe operaţiuni de
doborâre şi transport lemn în % 2006-2010

A

I

R

S

2700

40500

10000

911

56,9

Fără date

161

15,3

10

278

40

6,1

7500

Fără date

25000

2300

200

Fără date

200

0,706

611

Fără date

Fără date

185

34

Fără date

Fără date

3

27

Fără date

Fără date

Fără date

46,3 %

Fără date

Fără date

70 %

În domeniul de securitate al muncii din Italia şi România nu am găsit date disponibile.
Numărul accidentelor mortale în activităţile forestiere este valabil pentru statisticile
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oficiale privind lucrători angajaţi. În activităţile forestiere proprii ale proprietarilor de
pădure din Slovenia se produc în medie pe an 10 accidente de muncă mortale
În Austria durata de spitalizare medie pe accident de muncă este de 27 de zile (sursă
AUVA, muncitori şi independenţi). Majoritatea accidentelor se întâmplă în momentul
doborârii copacilor şi în transportul lemnului. Nu există date separate privind accidentele
cauzate de utilizarea sistemelor de cablare în documentele oficiale. Conform datelor din
Austria şi Slovenia anual se rănesc anual 8% din muncitorii forestieri. Pentru prevenirea
accidentelor şi evaluarea situaţiilor critice se impune respectarea normelor de securitate
a muncii.
În ţările evaluate legislaţia şi tipul de angajare în domeniul silvic sunt diferite. (tabel 5)
Tabelle 5:

Repere angajare respectiv lucrători silvici în forme diverse

Status

A

Proprietar pădure
(nu sunt ţărani)

În Austria oricine poate deţine pădure. În funcţie de mărimea pădurii Legea
forestieră prevede o aşa zisă obligaţie de comandă pentru personalul forestier şi
vânători.

Ţărani/agricultori

Suprafeţe agricole – pot fi deţinute în Austria de oricine. Practicarea agriculturii de
conducătorul unităţii depinde de nivelul de şcolarizare. (maestru)

Independenţi

Independenţa în Austria este reglementată de Ordonanţa industrială

Unităţi silvice
(toate celelalte
forme)

Industria tăierilor şi de exploatare este liberă, nu se necesită dovedirea dreptului
de practicare prin cunoştinţe speciale. Cedarea forţelor de muncă terţilor este un
drept asociat şi necesită pentru practicare o verificare prin comisie conform
Dreptului industrial.

Forţe de muncă
străine – angajaţi
în unităţi silvice

În cazul în care în agendele de asigurare socială se prevede clar iar acest lucru
se supune Dreptului european privind autorizaţiile necesare angajării de personal
străin (angajare străini) – nu se supune unor prevederi clare şi nu trebuie să
cauzeze dumping salarial

Statut

I

Proprietar pădure
(nu sunt ţărani)

Pădurea poate fi cumpărată de oricine şi oricine poate deţine pădure.

Ţărani/agricultori

În Italia oricine poate deţine suprafeţe de pădure.
Conducerea unei unităţi agricole nu este încă asociată cu un anumit tip de
şcolarizare, dar se recomandă frecventarea unei şcoli cu profil agricol.
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Independenţi

Sistemul independent în Italia este reglementat conform Ordonanţei industriale

Unităţi silvice
(toate celelalte
forme)

Industria tăierilor şi de exploatare este liberă, nu se necesită dovedirea dreptului
de practicare prin cunoştinţe speciale. Cedarea de forţe de muncă către terţi este
un drept asociat şi necesită pentru practicare o verificare prin comisie conform
Dreptului industrial.

Forţe de muncă
străine – angajaţi
în unităţi silvice

Este reglementată conform legislaţiei în vigoare, inclusiv angajarea de lucrători
străini

Status

R

Proprietar pădure
(nu sunt ţărani)

După căderea regimului comunist în Decembrie 1989 s-a decis un program de
restituire a terenurilor, nefinalizat nici în prezent şi aflat încât în mijlocul
implementărilor. Prin aceasta se schimbă raportul dintre pădure de stat şi pădure
privată în favoarea proprietarilor privaţi. Drept urmare şi procentul privind mărimea
pădurilor în hectare creşte.
După stat în România cel mai mare deţinător de pădure este biserica. În urma
restituirilor şi vinderilor s-au format zone de pădure însemnate la care s-au
adăugat parţial şi investitori din vest implicaţi în administrarea ulterioară. Sistemul
de pădure privată este structurat în proporţii mici şi este folosit în mod deosebit de
populaţia din mediul agricol pentru nevoii proprii. (necesar de lemn ardere circa 3
Mil. m³/an) Deţinerea de păduri nu este asociată cu premise juridice. Exploatarea
pădurii se supune legii forestiere şi supravegherii de către stat.

Ţărani/agricultori

Fără premise importante; se moştenesc din generaţie în generaţie

Independenţi

Sistemul independent în România este reglementat de codul industrial.

Unităţi silvice
(toate celelalte
forme)

Industria tăierilor şi de exploatare este liberă, nu se necesită dovedirea dreptului
de practicare prin cunoştinţe speciale. Activităţile industriale se execută exclusiv
cu certificat industrial.
În România capacitatea efectivă de lucru se dovedeşte prin posesie/deţinere de
utilaje şi prin utilităţile de exploatare a lemnului. (cantităţi rulate)

Forţe de muncă
străine – angajaţi
în unităţi silvice

În măsura în care se aplică Dreptul european, analog Austria
Angajarea de lucrători străini se supune clar legislaţiei europene.

Status

Proprietar pădure
(nu sunt ţărani)

S
Pădurea poate fi deţinută ţi cumpărată de orice persoană; întâietate au vecinii,
statul sau comuna, ţăranii şi toţi ceilalţi. Fiecare proprietar de pădure poate lucra
singur /inclusiv familie sau vecini) fără a avea o şcolarizare specială în domeniul
forestier. Volumul lucrărilor şi controlul este exercitat de ocolul silvic. Restituirea
terenurilor în 1991 atestă 5% păduri private de obicei Biserica şi proprietari mari
de teren.
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Ţărani/agricultori

Fără premise deosebite; pădurile se transmit din generaţie în generaţie. Ţăranii
pot lucra singuri în pădure, fără o şcolarizare specială în acest domeniu (inclusiv
familie şi vecini), volumul de muncă şi verificarea sunt stabilite de Ocolul silvic.

Independenţi

Legea industrială şi prevederi speciale privind condiţiile minime pentru companiile
din domeniul forestier. Se impune certificat de specialitate.

Unităţi silvice
(toate celelalte
forme)

Legea industrială şi prevederi speciale privind condiţiile minime pentru companiile
din domeniul forestier. Se impune certificat de specialitate. În pădurile de stat se
aplică încă concesiune pe 20 de ani pentru fostele întreprinderi de stat (până în
2016)

Forţe de muncă
străine – angajaţi
în unităţi silvice

Certificat de specialitate. Companiile necesită permis de stat pentru forţele de
muncă străine.

Tabelul 11 prezintă evaluarea perspectivelor privind posibilităţile de angajare şi a
necesităţilor de pe piaţa muncii. Cu excepţia României, nu se preconizează o creştere
deosebită privind angajarea de forţe de muncă calificate în domeniul silvic în următorii
trei ani. În Italia şi Slovenia în urma măsurilor de austeritate nu se estimează o creştere
a cererilor de angajare. În Austria se preconizează o creştere uşoară în cadrul lucrărilor
conexe. Este însă nevoie de un număr mare de specialişti (meserie lipsă lucrător silvic –
maşinist funicular, manipulator de sarcină (legător-dezlegător sarcină). În toate ţările
există un necesar semnificativ de angajare în domeniul silvic. România se confruntă cu
o plecare a forţelor de muncă în alte state membre UE. În Slovenia şi Austria cererea de
specialişti în domeniul funicularelor este mare (maşinist, manipulator de sarcină
(legător-dezlegător sarcină) În Italia şi România cererea de angajare va creşte.
Tabelle 6:

Curentul estimat pe piaţa de muncă la nivel naţional în următorii trei ani – evaluare
calitativă pentru
1: forţe de muncă din domeniul silvic (manager, inginer..)
2: Lucrător silvic
3: Lucrător silvic cu şcolarizare în tehnica de cablu
A
1

2

I
3

1

2

R

S

3

1

2

3

⌧

⌧

⌧

⌧

1

2

3

☺☺
☺
⌧
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⌧

⌧
⌧

⌧

☺☺=foarte bine/pozitiv ☺=bine/pozitiv

⌧
=mediu

=mai puţin bine/negativ

=prost/negativ

În ţările evaluate legislaţia din domeniul forestier are o influenţă semnificativă în
domeniul silvic (tabel 12)
Tabelle 7:

Legislaţie forestieră în ţările studiate

Legislaţie

A

Obligaţii

• Respectarea condiţiilor cadru legale; Legea forestieră; Legea protecţiei naturii, a apei
• Prevederi juridice şi legi privind angajarea de personal
• Obligaţie de reducere a daunelor şi protecţia solului şi a stocului rămas

Interdicţii

•
•
•
•
•
•

Monitorizare

Prevedere privind
sustenabilitatea

Devastarea pădurilor
Poluarea apelor
Depozitarea de deşeuri în păduri
Poluarea solului şi a stocurilor peste norma legală
Restricţii de folosire în zona protejată a pădurilor şi în pădurea de protecţie
Restricţii de folosire în zonele protejate (zone protejate, peisaje protejate, parc de
biosferă)

• Obligaţia de comandare la companiile mai mari
• Autoritatea silvică la nivel local, de land şi federal, în diferite domenii (pădure, protecţia
naturii, apă, deşeu)
• KIAB (control privind angajarea ilegală de lucrători)
• Legea forestieră
• Legi privind protecţia naturii
• Materiale speciale (Convenţia Alpină)

Legislaţie

Obligaţii

I
• Respectarea condiţiilor cadru legale; Legea forestieră; Legea protecţiei naturii, a apei
• Prevederi juridice şi legi privind angajarea de personal
• Obligaţie de reducere a daunelor şi protecţia solului şi a stocului rămas
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Interdicţii

Monitorizare

Prevedere privind
sustenabilitatea

•
•
•
•
•
•

Devastarea pădurilor
Poluarea apelor
Depozitarea de deşeuri în păduri
Poluarea solului şi a stocurilor peste valoare normală
Restricţii de folosire în zona protejată a pădurilor şi în pădurea de protecţie
Restricţii de folosire în zonele protejate (zone protejate, peisaje protejate)

• Autoritate silvică la nivel judeţean, federal şi naţional în diverse domenii (silvicultură,
protecţia naturii, apă, deşeuri)
• Legea forestieră
• Legi privind protecţia naturii
• Materiale speciale (Convenţia Alpină)

Legislaţie

Obligaţii

Interdicţii

Monitorizare
Prevedere privind
sustenabilitatea

R
Legea silvică
Legi din domeniul legislaţiei muncii
Organ competent român Romsilva
Legea silvică 1996 Cod forestier. Din 1996 aparatul administrativ român are 2 divizii.
Partea silvică este reprezentată de Ministerul Apelor, Pădurilor şi protecţiei mediului), iar
partea comercială este ROMSILVA (Regia Naţională a Pădurilor)
• Cod silvic 1998
• Protecţia resurselor pădurii
•
•
•
•

•
•
•
•

Distrugerea pădurii
Poluarea apei
Furt de lemn
Legea protecţiei naturii

• Monitorizare de stat prin Romsilva
• Legea silvică şi legea protecţiei naturii
• Cod silvic 1996

Legislaţie

S
•

Obligaţii

•
•
•
•
•

Respectarea condiţiilor cadru legale; Legea forestieră; Legea protecţiei naturii, a apei,
a pădurilor
Obligaţia de a construi drumuri forestiere şi de acces
Legislaţie din domeniul muncii şi legi din domeniul angajării de personal
Obligaţie de a reduce daunele şi protecţia solului şi stoc restant
Legea vânătorii
Acces liber în toate pădurile
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•
•
•
•
•
•

Interdicţii

•
•

•
•

Autoritate silvică la nivel judeţean, federal şi naţional în diverse domenii (silvicultură,
protecţia naturii, apă, deşeuri)
Serviciu silvic public
Inspecţia muncii

•
•
•
•

Lege forestieră
Legile de protecţie a naturii
NATURA 2000 (circa70% din zonele de pădure)
Convenţia alpină

•
Monitorizare

Prevedere privind
sustenabilitatea

Devastarea pădurilor
Poluarea apei
Depunerea de deşeuri în pădure
Poluarea solului şi a stocului peste limita normală
Restricţii de folosire în zonele de pădure protejată sau de protecţie
Restricţii de folosire în zone protejate ( zone de protecţie a naturii, zone de protecţie a
peisajului)
Defrişare peste 0,5 ha
Restricţii de folosire pentru produse care nu sunt din lemn din păduri

Avantajele utilizării cablului sunt identificate aparte în fiecare ţară. Tabelul 8 arată
importanţa protecţiei mediului şi a solului, avantajele în domeniul eficienţei folosirii
cablului, în cadrul securităţii muncii şi a sănătăţii lucrătorilor forestieri.
Austria, Italia şi România cunosc avantajele folosirii cablului în cele trei domenii.
Slovenia şi România au menţionat şi anumite deficienţe, punctaj mai mic. În România
funicularele cu sistem pasager au un procent de sub 1% din producţia totală de lemn,
deşi topografia ţării ar fi un sistem clasic de folosire a cablurilor. Motivul principal este
neincluderea pădurilor în administrare prin sisteme de cablare.
Tabelle 8:

Importanţa folosirii cablului la nivel naţional – evaluare calitativă pentru
1: Avantaje din domeniul protecţiei mediului
2: Avantaje în domeniul eficienţei
3: Avantaje în domeniul securităţii muncii şi a protecţiei sănătăţii
A

☺☺

I

R

1

2

3

1

2

3

1

2

⌧

⌧

⌧

⌧

⌧

⌧

⌧

⌧

☺

S
3

1

⌧

⌧

2

3

⌧
⌧
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☺☺=foarte bine/pozitiv ☺=bine/pozitiv

=mediu

=mai puţin bine/negativ

=prost/negativ

Avantajele principale ale utilizării cablului în domeniul protecţiei mediului sunt prezentate
mai jos:
-

Procedură adaptată de reducere a eliminării de biomasă

-

Trasee eficiente pentru reducerea daunelor produse asupra stocului
rămas

-

Folosirea de ulei hidraulic degradabil biologic

-

Folosirea uleiurilor pentru lanţuri degradabile biologic

-

Modernizarea utilajelor – EURO III şi mai mari

-

Reducerea distanţelor în procedura silvică

-

În cazul unei planificări a procedurii de lucru şi a sistemului de aplicare
se reduce gradul de poluare a solului.

-

Fluxul poate fi organizat în mod variabil, astfel încât stocul de pădure
sa nu fie avariat

-

Şcolarizarea de personal de specialitate pentru uz propriu şi utilizare
utilaje cablu

-

Utilizarea funicularului reduce construirea de alte drumuri

-

Este posibilă aducerea de lemn şi în cazurile de sol cu probleme

-

Regenerare a naturii

-

Cotă redusă de sortimente avariate mecanic pe drumurile forestiere

Avantajele utilizării cablului în transportul lemnului:
-

Utilizarea a 2 -3 oameni într-o grupă

-

Rotare - la jumătate de zi sau zilnic

-

Pregătirea procedeului de lucru şi trasare

-

Dezvoltarea sortimentelor de lucru

-

Utilaje combinate în procedură de lucru închisă
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-

Utilizarea procedurilor improprii (retragere sol prin tractor)

-

Economisire costuri de personal

-

Trecere de la exploatare parţial mecanică a lemnului la exploatare
totală a lemnului şi utilizare multiplă a sistemului mecanizat complet.

Avantajele utilizării cablului în domeniul de securitate a muncii şi de protecţie a sănătăţii
-

Sistem automatică

-

Criterii non stop (maxim de viteză)

-

Coborâre cablu de tracţiune în mod automat

-

Rotare

-

Programare distanţe pentru trecere redusă

-

Cumpănă cablu

-

Dezvoltare continuă standarde de securitate producători

-

Siguranţă contra prăbuşirii

-

Dispozitive de securitate în domeniul baterii şi copacilor suport

-

Semnale acustice la blocaje

-

Semnale acustice în momentul depăşirii valorilor limită – dispozitive
greutate excesivă

-

Economie de combustibil

-

Utilaje conform stadiului tehnic, uşor de întreţinut

-

Număr redus de accidente de muncă

Deficienţe în utilizarea cablului:
-

Aprovizionare dificilă cu cablu

-

Montaj dificil cablu de munte

-

Concentrare sporită la tăiere

-

Costuri ridicate montare-demontare

-

Introducerea de materiale noi este costisitoare şi decurge încet
(solicitare redusă angajaţi)

-

Cunoştinţe tehnice neaplicabile

-

Folosirea cablului după principii noi necesită deschiderea pădurilor prin
drumuri forestiere amplasate conform necesităţilor tehnologice
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4.2

Partea B: Grupe ţintă şcolarizare – domenii

Înainte de a demara chestionarul am luat în calcul 2 ocupaţii:
Maşinist (MF). Acesta răspunde de funcţionarea corespunzătoare şi sigură a
funicularului, de obicei execută lucrări de procesor cu ajutorul macaralei de încărcare.
Are legătură directă prin radio cu manipulatorul de sarcină (legător-dezlegător sarcină).
Manipulatorul de sarcină (legător-dezlegător sarcină): Acesta decide greutatea utilă a
sarcinii, selectează progresul de activitate de a lungul traseului de cablu, deserveşte
vagonul şi monitorizează fluxul de sarcină şi sarcina ce urmează a fi transportată.
În chestionar am luat în calcul următoarele aspecte:
•

activităţile lucrative şi răspunderea lucrătorului

•

cerinţe actuale şi metode de şcolarizare

•

aplicabilitatea programului de şcolarizare la nivel naţional

Activităţi lucrative şi răspunderea lucrătorilor în posturile analizate
În Austria şi România sarcinile de lucru ale maşinistului şi ale manipulatorului de sarcină
(legător-dezlegător sarcină) sunt definite de Regulamentul de exploatare pentru instalaţii
de transport lemn în domeniul forestier (BO cablu AUVA)
Cerinţe actuale şi metode de şcolarizare
Ţările studiate se deosebesc în mod evident între ele.
România nu deţine cerinţe specifice pentru programe de şcolarizare. Se folosesc puţine
funiculare, nu se pun la dispoziţie programe de şcolarizare. Unii lucrători participă la
cursuri de folosire moto fierăstraie.
În opoziţie cu această situaţie este Slovenia unde programele de şcolarizare din
domeniul forestier sunt incluse la nivel naţional într-un centru de formare. Nici în
Slovenia nu există sistemul modular pentru maşinist şi manipulator de sarcină (legătordezlegător sarcină), acest capitol este menţionat doar ca temă de şcolarizare.
În Slovenia premisa de participare la curs este certificarea şcolarizării în domeniul motofierăstraielor eliberată de o şcoală silvică.
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Toate ţările studiate solicită şcolarizare în domeniul moto-fierăstraielor. Nu am putut
efectua o comparaţie în cadrul acestui sistem, deoarece există premise şi conţinuturi
diferite.
Tabelul 9 prezintă stadiul actual de şcolarizare în cadrul activităţilor desfăşurate cu
sisteme de cablare. Ne-a fost atrasă atenţia în toate ţările de principiul „Learning by
doing“, („Învaţă lucrând”), şi „Învăţă de la alţii”, fără şcolarizare şi fără prea multă
experienţă.
Slovenia foloseşte în cadrul cursurilor de specialitate un certificat de cursuri efectuate în
cadrul sistemului de calificare la nivel naţional. Aceste certificate se eliberează pentru
lucrări efectuate asupra copacilor, curs macara, curs moto fierăstrău.
Nu se oferă cursuri pentru lucrări procesor macara.
În Austria se oferă un curs certificat de folosire a funicularului, exerciţiile practice au loc
prin folosirea funicularelor de dimensiuni mici, construite în 1999.
Însă lipsesc participanţii necesari pentru a organiza cursuri cu un număr mare de
frecvenţă.

Tabelle 9: Prezentarea stadiului de şcolarizare în domeniul transportului prin cablu în funcţie de locul de
muncă

Manipulator de sarcină
(legător-dezlegător sarcină)

Ţara

Maşinist

A

Learning by doing/ „Învaţă lucrând”
Învăţă de la alţii
Frecventarea unui curs de
specialitate cu participare redusă
la exerciţii practice

Calificare ca lucrător moto –
ferăstrău sau muncitor de
specialitate cu examen
Frecventare şcolarizare de bază
pentru sisteme de cablu în
domeniul exploatării forestiere.

Fără

I

Learning by doing/ „Învaţă lucrând”
Învăţă de la alţii
Frecventarea unui curs deservire
funicular cu parte practică

Learning by doing/„Învaţă lucrând”
Învăţă de la alţii
În cel mai bun caz frecventarea
unui curs deservire funicular sau
curs moto –ferăstrău cu parte
practică

De cele mai multe ori fără
şcolarizare
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Fără şcolarizare şi foarte puţină
experienţă
Learning by doing/„Învaţă lucrând”
Învăţă de la alţii
Calificare ca lucrător moto –
ferăstrău la diferite cursuri de
şcolarizare

R

Calificare lucrător moto ferăstrău
Fără şcolarizare şi foarte puţină
experienţă
Learning by doing/„Învaţă lucrând”
Învăţă de la alţii

Certificare şcolarizare sisteme de
cablu în domeniul forestier
Calificare ca lucrător moto –
ferăstrău sau muncitor de
specialitate cu examen

S

Fără sistem de
şcolarizare unitar

Learning by doing/„Învaţă
lucrând”
Învăţă de la alţii
Nu se cere, dar de obicei
calificare ca lucrător moto
–ferăstrău
În cel mai bun caz
frecventarea unui curs
deservire funicular

Certificare şcolarizare sisteme de
cablu în domeniul forestier
Calificare ca lucrător moto –
ferăstrău sau muncitor de
specialitate cu examen

Însuşirea programelor de şcolarizare locuri de muncă
Tabelul 10 prezintă însuşirea programelor de şcolarizare
Evaluarea este foarte proastă, respectiv negativă. Motivele sunt foarte diferite în ţările
participante la studiu.
Însuşirea programelor de şcolarizare pe locuri de muncă în domeniul exploatării forestiere
la nivel naţional – evaluare calitativă:
2: Lucrător
3: Ajutor
4: Lucrător batere
1: Maşinist

Tabelle 10:

A
1

2

I
3

☺☺
☺

4

1

2

R
3

4

1

2

S
3

⌧

4

1

⌧

2

3

⌧

4

⌧

⌧
⌧ ⌧ ⌧

⌧ ⌧ ⌧ ⌧ ⌧

⌧

⌧ ⌧
☺☺=foarte bine/pozitiv ☺=bine/pozitiv

=mediu

=mai puţin bine/negativ

=prost/negativ

În Austria, Italia şi România partea practică nu este inclusă în programul de şcolarizare.
Aceasta se organiza la cursurile mai vechi (unităţi de şcolarizare). În România nu se
folosesc aproape deloc sisteme moderne. Din acest motiv nu există modalităţi de
şcolarizare. În Slovenia în urma cursurilor organizate în mod unitar pentru toţi lucrătorii
din domeniul exploatării forestiere, evaluarea are un rezultat pozitiv. Tendinţa de a
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organiza un sistem de şcolarizare modular se certifică prin introducerea unui sistem de
calificare naţional.
4.3

Partea C: Sistem de şcolarizare

Programele de şcolarizare ale lucrătorilor agricoli din România cuprind câteva capitole
din domeniul exploatării forestiere.
În Austria şi Italia există centre de şcolarizare silvice cu programe de certificare şi
educare. Nu există încă o clasificare în sisteme de certificare EU. Conţinuturile de curs
se verifică verbal şi în scris.
Întreprinzătorii din domeniul silvic şi marile companii din domeniu solicită în Austria
modernizarea sistemului de formare prin module practice. Iar acest lucru este posibil
numai dacă se folosesc funiculare moderne în modulul de formare. Teme precum
diversitatea culturală (barieră de limbă, deficite de formare etc.) nu sunt încă rezolvate.
Tabelul 11 şi 12 indică un exemplu din Slovenia.

Tabelle 11:

Evaluare medie şi număr participanţi la cursuri de folosire a cablului în Slovenia
1: Maşinist/ manipulator de sarcină (legător-dezlegător sarcină)
2: Tăietor SC
1988-1990
1
2

Indicatori

1998-2000
1
2

2008-2010
1
2

1

Medie
2

Număr mediu persoane şcolarizate pe an

21

9

5

53

11

81

12

47

Număr mediu participante curs

21

21

5

13

11

12

12

15

Tabelle 12:

Durata cursului în zile şi costuri Slovenia
1: Maşinist/ manipulator de sarcină (legător-dezlegător sarcină)
2: Tăietor SC
Indicatori

Valori şcolarizare
1
2

Durată curs în zile

13

10

Teorie (Durată în ore)

41

40

Practică (Durată în ore)

56

40

Costuri actuale în EUR (net)

825

528

Slovenia foloseşte un program de şcolarizare unitar (nu modular) pentru lucrătorii silvici.
Cursul este inclus în sistemul de calificare profesională naţională, precum şi în sistemul
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EU (ECVET). Certificatul are o valabilitate permanentă, nu sunt prevăzute reactualizări
ale cunoştinţelor.
Problema cursurilor din Slovenia este lipsa de cunoştinţe de formare a participanţilor.
Din păcate unele cursuri (inclusiv cursul de utilizarea a cablului) sunt prea complexe
pentru utilizatorul final.
4.4

Partea D: Curriculum „Maşinist/şofer utilaj MF“

Realitatea este că niciuna din ţările participante la studiu nu are un sistem modular
complet pentru exploatarea prin intermediul cablului, care să fie şi practic şi care să
poate fi aplicat ulterior de Angajatori. (Tabelul 13.)

Tabelle 13:

Curriculum conţinut şofer utilaj la nivel naţional
1: Şofer utilaj Curriculum
2: Manuale existente, instrucţiuni, exemple "best – practice”
3: Propuneri conţinut Curriculum -ATHOSK

Ţara

1

A

- Securitate şi logistică
- Evaluare situaţie la faţa locului ,
- Securitate
- Situaţii tensionare
- Transport lemn
- Capacitate de depozitare
- Ordine de depozitare
- Sortimente
- Construcţie FHP
- Probă
- Control lanţ de salvare - pădure
- Blocaj
- Cablare conform BO AUVA

2

- Broşuri emise de
angajaţii unităţilor silvice
şi în urma acordului de
cooperare FHP;
exploatare lemn în zone
dificile,
planificare,organizare şi
lucru metodic.
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3
- Programe de curs, conferinţe,
teorie combinată cu practică;
- Durata cursului 2 module pe
săptămână pentru curs funicular
- Conţinut şcolarizare cu parte
practică
- Activitate de învăţare prin
imagini
- grad ridicat de vizualizare
- exemple cazuale şi
soluţionare; imagini cu soluţii
variabile astfel încât angajaţii să
poate aplica variante
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I

R

S

Identic ca în Austria

Fără şcolarizare

- Catalog standard pentru
lucrătorii din domeniu. Montare,
demontare, cablare, control şi
mentenanţă

Fără şcolarizare

- Nu există manuale
editate în România
privind exploatarea
forestieră cu funicularul
- FPP cablu 4: Activitate
metodică prin traduceri
în limba romană
accesibile on line.

- Centre de formare
SGLŠ
- Catalog cablu
- „Manual“ (art. de
specialitate)
- FHP 3 Broşuri:
Exploatare forestieră
zone dificile
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- Programe de curs, conferinţe,
teorie (mai puţin) combinată cu
practică (mai multă)
- Material didactic vizual
- Durata cursului 2 module pe
săptămână pentru curs
deservire funicular
- Conţinut şcolarizare cu parte
practică
- Activitate de învăţare prin
imagini
- Grad ridicat de vizualizare
- Exemple cazuale şi
soluţionare; imagini cu soluţii
variabile astfel încât angajaţii să
poate aplica variante
- Documentaţie de specialitate
- Procedeu de lucru amonte şi în
aval
- Securitatea lucrărilor
executate
- Răspundere în scris catalog
întrebări
- Posibilitatea de a consulta
anterior catalogul, grad ridicat
de vizualizare
- Exemple cazuale şi
soluţionare; imagini cu soluţii
variabile astfel încât angajaţii să
poate aplica variante
- Programe la locurile de muncă
prin exerciţii practice
- Vizualizare video şi prin
imagini
- Tehnică de cablu – producător
- Model funicular (tip Harvester
Simulator)
- Şcolarizare prin trainer
(individual în companii)
- Materiale didactice într-un
manual
- Actualizare materiale
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4.5

Partea E: Premise legale, tehnice şi organizatorice

Lucrările efectuate în domeniul forestier prin intermediul funicularelor sunt reglementate
prin legi, norme, directive şi ordonanţe. (exemplu Austria: Legea de protecţie a
angajaţilor, ASchG) Legea silvică (indicaţii de defrişare în Slovenia obligatorii) AUVA
Cod de exploatare cablu, manual de deservire a producătorilor de funiculare, norme
interne companii sau standarde moderne " lanţ salvare îngheţ”
Activităţile zilnice în domeniul forestier sunt influenţate de legislaţia Angajat - Angajator,
angajat - Asigurator social, inspectorate de muncă. Indicaţii, indicaţii de lucru,
documentaţii, fişa postului, prezentarea liniilor de cablare sunt reglementate în mod
diferit.

4.6

Partea – F: Interculturalitate (Diversitate culturală)

Datorită fluxului mare de angajaţi şi a necesităţii de angajare în domeniul silvic ne
confruntăm cu probleme ridicate de diversitatea culturală şi lingvistică în cadrul grupelor
de lucru individuale. Diversitatea culturală se tratează în mod diferit şi se abordează
eficient.
Slovenia şi România rezolvă problemele de limbă pe baza orientării istorice a grupului
lingvistic. Omogenitatea, informaţiile şi coordonarea echipei privind securitatea muncii şi
eficienţa în folosirea cablului sunt mult mai importante decât alte ramuri industriale.
În Tirolul de Sud şi în Austria, limba germană este o premisă de bază în efectuarea
lucrărilor. Angajatorul cunoaşte problemele de limbă şi prevede implementarea
informaţiilor, coordonatelor şi a instrucţiunilor în diferite limbi.

4.7

Partea G: Exemple practice şi recomandări

Tabelle 14:

Exemple pozitive şi negative din practică
Pozitiv
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Negativ
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România
Şcolarizare şi practică în afara României, pentru a
se putea învăţa diferite procedee de lucru.
Austria
Training de securitate AUVA în colaborare cu
Bf AG, LenzWood GmbH.
Trainer din unităţi ÖBf AG şi din companii de
specialitate cu relevanţă practică ridicată. Luarea la
cunoştinţă a accidentelor produse.
Parţial în Austria, Italia şi Slovenia discutarea
situaţiilor care ar fi dus la producerea de accidente.
Propuneri de optimizare, măsuri
În unele unităţi se execută şcolarizări practice şi
bine aplicate.
Alte ţări
Există şi angajaţi foarte buni care transmit cu
angajament şi disciplină cunoştinţele lor mai
departe.

5

Echipe de lucru cu care nu se poate comunica
Nerespectarea informaţiilor
Nu există comunicare în echipă şi faţă de terţi
Necunoaşterea accidentelor sau a situaţiilor care
pot produce accidente
Netolerarea propunerilor de optimizare
Ignorarea măsurilor

MULŢUMIRI

Mulţumim tuturor angajaţilor, prietenilor şi celor care ne-au ajutat prin sprijinul oferit şi
colaborarea de succes în realizarea acestui sondaj. www.athosk.eu
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