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This paper are presented to utilize at influence equipment performance, productivity end quality what eficient to favour
works for ground.

Mecanizarea unui proces tehnologic specific unei lucrãri de pãmânt este precedatã de o
anumitã pregãtire respectând reguli bine determinate. Acestea constau de fapt într-o gândire
tehnologicã care urmãreşte patru elemente. Pe baza unei analize amãnunţite a fiecãrei activitãţi din
componenţa procesului tehnologic al lucrãrii privind amplasamentul, natura solului şi condiţiile de
lucru pretabile la mecanizare, se va elabora documentaţia tehnico-economicã pentru executarea
lucrãrii privind alegerea echipamentelor, a schemelor tehnologice şi a programãrii resurselor.
Toate cele patru elemente nu sunt rupte unele de altele, ci se intercondiţioneazã reciproc.
Cele afirmate trebuie sã coincidã cu obiectivele strategiei firmei din punctul de vedere al eficienţei
globale.
Firmele care nu reuşesc sã implice analiza riguroasã a proceselor de producţie mecanizatã –
caracteristice lucrãrilor de pãmânt – riscã sã frâneze sau sã blocheze dezvoltarea strategiilor –
aplicate de mult timp în ţãrile dezvoltate – care au ca scop desfãşurarea coerentã şi „sãnãtoasã” a
activitãţii productive. Considerând cã, în ceea ce priveşte dezvoltarea construcţiilor, problemele
echipamentelor performante, ale productivitãţii şi calitãţii vor juca un rol important – motivate de
intrarea în Uniunea Europeanã – nu numai în executarea lucrãrilor de pãmânt, ci în toate categoriile
de lucrãri, se vor prezenta succint câteva aspecte cu largi implicaţii în dezvoltarea acestora.
Importanţa ce trebuie acordatã achiziţionãrii echipamentelor tehnologice performante, poate
fi explicatã prin înţelegerea faptului cã în ultima instanţã, la modul de îndeplinire a indicatorilor
economici pentru douã lucrãri, factorul esenţial în aprecierea acestora este modul în care au fost
relizate, reflectat în productivitate, consumuri materiale şi energetice. Iatã motivul pentru care
achiziţionarea sau închirierea echipamentelor tehnologice performante trebuie sã se bucure de o
atenţie sporitã din partea managerilor şi departamentelor de mecanizare ale firmelor de construcţii
în vederea modernizãrii activitãţilor proprii.

Capacitatea de a selecta şi adopta cele mai oportune metode pentru creşterea gradului de
mecanizare a lucrãrilor de pãmânt poate fi definitã ca abilitatea unei firme de a achiziţiona sau
închiria echipamentele tehnologice care îi sunt adecvate, în sensul ca utilizarea lor contribuie la
realizarea obiectivelor economice.
Dacã este sã analizãm diversitatea echipamentelor tehnologice prezente pe piaţa internã şi în
parcurile proprii ale unor firme se poate constata o mutaţie în sensul creşterii ponderii pe care o au
utilajele prevãzute cu sisteme moderne de acţionare în comparaţie cu cele convenţionale.
Acţionarea hidrostaticã ce echipeazã utilajele actuale pentru lucrãri de pãmânt determinã
particularitãţi specifice utilajului în procesul de lucru, asigurând poziţionãri de mare precizie,
adaptarea puterii motorului termic la condiţiile concrete de lucru, protecţia mediului – sau mai
recent implementarea de comenzi programabile cu microprocesoare – capãtã un tot mai larg accept
din partea utilizatorilor.
Folosirea echipamentelor tehnologice performante nu modificã elementele fundamentale ale
procesului de producţie mecanizat specific lucrãrilor de pãmânt (organizarea şi conducerea) ci mai
de grabã impune perfecţionarea operatorilor pentru a dobândi cunoştinţele şi aptitudinile necesare
unei exploatãri raţionale. În aceste condiţii, pentru o reuşitã a exploatãrii utilajelor performante, o
atenţie deosebitã trebuie acordatã activitãţii de întreţinere şi reparaţii, care, de asemenea, necesitã
personal competent. Pratica aratã cã în firmele în care se neglijeazã formarea personalului, în foarte
scurt timp, utilajele au devenit neperformante. Aceste aspecte trebuie cunoscute şi analizate de cãtre
specialiştii departamentului de mecanizare înainte de a lua hotararea achiziţionãrii unor utilaje noi.
Pentru o intelegere deplinã a locului ocupat de utilaj în desfãşurarea procesului de producţie
reamintim cã:
 Procesul de producţie mecanizat specific lucrãrilor de pãmant reprezintã un proces tehnic
complex prin intermediul cãruia se obtine o lucrare şi are douã componente: procesul
tehnologic şi procesul de lucru;
 Procesul tehnologic – care are rolul fundamental în desfãşurarea procesului de producţie –
reprezintã o succesiune de activitãţi, dintre care una este principalã iar celelalte auxiliare,
împreunã contribuind la generarea unui rezultat prestabilit;
 Procesul de lucru – dependent de procesul tehnologic – reflectã activitatea desfãşuratã de
un operator cu ajutorul unei maşini pentru lucrãri de pãmânt. Elementul de bazã al
procesului de producţie mecanizat este activitatea tehnologicã de naturã mecanicã (fig. 1).
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Realizarea unui volum cât mai mare de lucrãri de pãmant, de calitate şi cu cheltuieli reduse
pe unitatea de volum sau suprafaţã nu poate avea loc fãrã aplicarea cu rigoare a schemelor
tehnologice de mecanizare în paralel cu utilizarea maşinilor performante mânuite de operatori cu
calitãţi profesionale desãvârşite.

Impactul dintre procesul de lucru şi procesul tehnologic se petrece în frontul de lucru, care
reprezintã veriga de bazã a procesului de producţie mecanizat. Frontul de lucru este un sistem care
are ca elemente: omul, maşina, relaţiile şi un scop - creşterea productivitãţii.
Executarea lucrãrilor de pãmânt cu mijloace mecanizate performante, contribuie în mod
decisiv la creşterea productivitãţii, deoarece ele dau posibilitatea efectuãrii activitãţilor în termeni
optimi şi de calitate superioarã.
Productivitatea în exploatare a utilajului (producţia normatã ce trebuie realizatã în unitatea
de timp, în condiţii efective de lucru, valorile acesteia fiind folosite la programarea lucrãrilor
executate mecanizat) depinde de un sistem de factori: naturali, umani, tehnici, economici,
organizatorici, psihologici. În acest context, fãrã a ne limita la necesitatea implementãrii
echipamentelor tehnologice performante, mânuite de operatori cu grad ridicat de calificare, pentru
asigurarea creşterii productivitãţii, mai sunt analizate: îmbunãtãţirea organizãrii lucrãrilor şi
cointeresarea materialã.
Cu aceste precizãri putem afirma fãrã echivoc cã randamentul operatorilor de utilaje, în
procesul de lucru, poate fi privit în mod obişnuit ca o funcţie dependentã de interacţiunea dintre
îndemânare, echipament performant şi motivaţie; adicã randament = f(I  EP  M).
Studii efectuate în SUA aratã cã sursele creşterii productivitãţii sunt: inovarea, organizarea,
instruirea şi creşterea volumului de lucrãri (fig. 2).
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În mod evident, utilizarea echipamentelor performante deservite de operatori calificaţi
reprezintã cãile principale pentru asigurarea calitãţii ridicate a lucrãrilor realizate, care sã permitã o
participare eficientã şi economicã a firmei în sectorul construcţiilor.
Calitatea, indiferent de lucrare, de dimensiunile firmei, a devenit un ingredient important în
strategia competiţiei. În multe cazuri, îmbunãtãţirea calitãţii poate fi determinantã pentru
supravietuirea unei firme. Punctul de vedere actual asupra calitãţii lucrãrilor de construcţii are
implicaţii practice:
 Respectarea tehnologiilor de execuţie şi a prescripţiilor tehnice;
 Controlul riguros al lucrãrilor pe toate etapele de execuţie;
 Respectarea consumurilor.
Dintr-o perspectivã mai strategicã, calitatea poate fi consideratã un aspect legat de avantajul
concurential.

Din cele prezentate se poate afirma cã entuziasmul spre modernizare, atât al firmelor mari,
cât şi al firmelor mici, depinde de gradul şi eficienţa unei strategii care sã vizeze achiziţiile de
echipamente tehnologice performante, personal competent, calitatea şi creşterea productivitãţii,
elemente principale pentru eficientizarea mecanizãrii lucrãrilor de pãmânt.
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