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Abstract
METODOLOGICAL ASPECTS  REGARDING THE ALLOCATIVE 
EFFICIENCY OF BARK BEETLE CONTROL MEASURES IN STANDS 
AFFECTED BY WINDTHROWS 
The goal of this paper is to evaluate the possibility of using the d a t a  d e v e l o p m e n t

a n a l y s i s to establish the allocative efficiency of different UD (decision units) for reducing the
bark beetle attacks. Theoretically, this mathematical model enables to identify the most efficient
decision unit, taking into account several inputs and outputs, expressed in different units of
measure. 

The variables, subsequent divided in inputs and outputs, are: the number of trap trees,
the average level of pheromonal trappings, the amount of insecticides, the volume of harvested
trees, the volume of trees thrown by the wind, the volume of sprayed trees, the manual labor
costs, the volume of infested standing trees. One can conclude that an adequate cluster of the
variables may highlight the relative efficiency of different decision unit to control the beetles'
attacks. 

Keywords: allocative efficiency, bark beetles control, decision units, production pos-
sibilities frontier analysis

Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune studierea posibilităţii utilizării analizei frontierei posibil-

ităţilor de producţie, cunoscută în literatura anglo-saxonă sub denumirea de d a t a  e n v e l o p -
m e n t  a n a l y s i s  în stabilirea eficacităţii utilizării resurselor în combaterea gândacilor de
scoarţă, pentru identificarea celei mai performante unităţi. În principiu, acest model matematic
permite identificarea celei mai eficiente unităţi de decizie, luând în consideraţie mai multe input-
uri, respectiv output-uri, exprimate în unităţi diferite de măsură. 

Datele de intrare, ulterior divizate în input-uri şi output-uri, au fost următoarele:
numărul de arbori cursă, nivelul mediu al capturilor la cursele feromonale, cantităţile de sub-
stanţe de combatere folosite, volumul arborilor exploataţi/volumul arborilor doborâţi, volumul
arborilor trataţi chimic, manopera (în unităţi monetare), volumul arborilor atacaţi pe picior
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1. INTRODUCERE

Orice acţiune de combatere a dăunătorilor presupune utilizarea mai multor
resurse în scopul obţinerii unui efect, însoţit nu de puţine ori şi de efecte secundare, mai
mult sau mai puţin benefice din punct de vedere ecologic. Când unităţi (de decizie)
diferite utilizează aceeaşi tehnologie pentru a obţine acelaşi efect şi se ridică problema
eficacităţii utilizării respectivelor resurse, cea mai performantă unitate poate fi identifi-
cată prin analiza frontierei posibilităţilor de producţie (AFP), cunoscută în literatura
anglo-saxonă sub denumirea de d a t a  e n v e l o p m e n t  a n a l y s i s (DEA). 

În literatura forestieră au fost semnalate câteva aplicaţii ale acestei metode: ma-
nagementul forestier aplicat în pădurile situate în domeniul public, considerând funcţia
recreativă drept “output” (Kao şi Yang, 1991), adăugând apoi funcţia de protecţie a
solului  (Kao et al., 1993), analiza comparativă a productivităţii muncii în industria
papetară (Hseu şi Buongiorno, 1994; 1995), reorganizarea ocoalelor silvice (Kao şi
Yang, 1993). 

O problemă de actualitate pentru specialiştii şi practicienii din domeniul pro-
tecţiei pădurilor o constituie estimarea eficienţei alocării resurselor în acest tip de acti-
vitate, la nivel de ocol silvic, iar AFP reprezintă una din modalităţile de abordare a
respectivei probleme. Cum în protecţia pădurilor metoda nu a fost aplicată, scopul
prezentei lucrări se limitează la testarea posibilităţilor de utilizare a acesteia la analiza
eficacităţii alocării resurselor în lucrările de combatere a gândacilor de scoarţă, prin
gruparea datelor disponibile la nivel ocol silvic.

2. MATERIAL ŞI METODĂ

AFP este un procedeu de calcul al eficacităţii modului în care un număr finit de
unităţi de decizie (UD) folosesc un set de resurse (“input”-uri), exprimate în diverse
unităţi de măsură, pentru a produce mai multe “output”-uri exprimate, la rândul lor, în
alte unităţi de măsură. Metoda este non-parametrică şi permite stabilirea celei mai per-
formante UD fie din punct de vedere minimizării “input”-urilor, fie al maximizării “out-
put”-urilor. 

Dacă se consideră patru UD (fig. 1) ce produc două output-uri (x şi y) folosind
două “input”-uri, frontiera posibilităţilor de producţie este reprezentată de segmentele
AB şi BC iar cea mai eficientă unitate de pe această frontieră este B, deoarece raportul
dintre cantităţile produse din x şi y este cel mai apropiat de preţurile relative ale celor
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S-a ajuns la concluzia că, printr-o grupare corectă a variabilelor  în input-uri şi output-uri, meto-
da permite ierarhizarea UD (unităţilor de decizie) în ceea ce priveşte eficacitatea în adoptarea de
măsuri pentru combaterea populaţiilor de gândaci de scoarţă

Cuvinte cheie: eficienţa alocării resurselor, combaterea gândacilor de scoarţă, analiza
frontierei posibilităţilor de producţie.
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două produse (raport reprezentat prin linia punctată din figură). 

Există câteva modele matematice pentru analiza frontierei, toate reductibile la
programare liniară. Intrările şi ieşirile au preţuri relative, ce depind de fiecare dată de
context, deci chiar de datele problemei - dar măsura eficienţei (q) este dată de raportul
dintre intrări şi ieşiri (input-uri şi output-uri), respectiv:

(1)

în care ti reprezintă preţul relativ al ieşirii ri, iar wi este preţul relativ al intrării bi.

Fireşte, eficienţa nu poate fi mai mare de 100%, iar această condiţie se regăseşte în sis-
temul de restricţii anexat funcţiei obiectiv. 

În problemele de optimizare tradiţionale se cunosc preţurile şi se urmăreşte
optimizarea cantităţilor. În analiza frontierei se cunosc cantităţile produse, se cunosc
resursele consumate dar se urmăreşte în schimb determinarea preţurilor relative între
resurse şi produse şi între diferite resurse astfel încât cel puţin una din UD să aibă efi-
cienţa maximă. Modelul matematic este următorul:

Funcţia-obiectiv (2) semnifică faptul că, în condiţiile unor costuri relative W ale
intrărilor şi ale unor preţuri relative T ale ieşirilor (reprezentate ca vectori), orice UD

tinde să producă maximul de "ieşiri
1

". Sistemul de restricţii se compune dintr-un sis-
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Fig. 1. Frontiera posibilităţilor de producţie 
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tem de inecuaţii (3) obţinute prin transformarea în inegalitate a condiţiei de eficienţă
pentru fiecare UD, cu excepţia UDj (relaţia 1), din obişnuitele condiţii de ne-negativi-

tate (4) (preţurile relative sunt strict pozitive, cel puţin egale cu e, a cărui valoare este
apropiată de zero) şi dintr-o condiţie suplimentară (relaţia 5), potrivit căreia resursele
utilizate de fiecare UD sunt consumate integral, adică produsul dintre cantităţi şi cos-
turi relative este egal cu unu. 

În lucrare se prezintă un model numeric de analiză a eficacităţii alocării
resurselor în lucrările de combatere a gândacilor de scoarţă, ce s-au efectuat în
arboretele de molid afectate de doborâturile produse de vânt în Bucovina în martie
2002. 

Prelucrarea datelor s-a realizat cu ajutorul versiunii demonstrative a unui pro-
gram existent pe piaţă (Frontier Analyst Professional ®)  în diverse ipoteze de lucru,
având în vedere corelaţia ce trebuie să existe între numărul cazurilor analizate şi
numărul variabilelor considerate. Datele au fost culese în perioada 2002-2004 din fon-
dul forestier administrat la data respectivă de Direcţia Silvică Suceava iar ocoalele
respective au fost simbolizate prin litere, de la A la G. 

Dat fiind faptul că înmulţirea în masă a gândacilor de scoarţă s-a produs ca
urmare a doborâturilor masive de vânt produse în martie 2002, majoritatea datelor au
fost culese folosind sistemul informaţional al serviciilor de specialitate  ale D.S.
Suceava, datele primare, ulterior separate în input-uri şi output-uri, fiind următoarele:
(i) suprafaţa de pădure afectată de doborâturi; (ii) volumul arborilor doborâţi (volumul
pus în valoare); (iii) volumul arborilor trataţi chimic; (iv) volumul arborilor cojiţi; (v)
numărul de arbori cursă amplasaţi; (vi) volumul arborilor atacaţi pe picior de gândacii
de scoarţă; (vii) nivelul capturilor de gândaci la diferite tipuri de curse feromonale;
(viii) cantităţile (în litri) de substanţe chimice folosite în combatere (Fastac, Faster,
Karate); (ix) costul manoperei lucrărilor de protecţie a arboretelor împotriva gândacilor
de scoarţă; (x) cheltuieli materiale cu lucrările de combatere a gândacilor de scoarţă.

3.  REZULTATE - VARIANTE DE APLICARE A AF

Pentru a evita soluţiile degenerate, s-a recurs la gruparea variabilelor de intrare
în două categorii: variabile necontrolabile, ce reprezintă de fapt doar condiţii de favo-
rabilitate pentru producerea înmulţirii în masă a gândacilor de scoarţă, respectiv vari-
abile controlabile, adică input-uri (consumuri şi cheltuieli) şi outputuri (rezultate).
Variabilele din a doua categorie au fost, la rândul lor, separate, în input-uri, output-uri
dorite şi output-uri nedorite, respectiv arborii sănătoşi atacaţi de gândacii de scoarţă.
Potrivit recomandărilor din literatură (Scheel, 2000), atunci când există un output
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1) Se evită folosirea termenilor “venit”, respectiv “cost” deoarece analiza frontierei se adresează toc-
mai acestui gen de probleme, în care rezultatele unei organizaţii nu pot fi exprimate valoric, ci doar
cantitativ şi calitativ.
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nedorit, se ia valoarea inversă a variabilei iniţiale: în cazul de faţă, nu volumul arborilor
infestaţi de gândacii de scoarţă raportat la suprafaţa afectată de doborâturi (adică inten-
sitatea infestării secondare), ci invers, suprafaţa afectată raportată la volum.

În varianta 1 se utilizează drept input-uri o parte din variabilele ce descriu
condiţiile iniţiale ce au favorizat înmulţirea în masă şi măsurile adoptate pentru com-
baterea gândacilor de scoarţă iar drept output raportul dintre suprafaţa afectată de
doborâturi şi volumul arborilor infestaţi pe picior în anul 2004. Rezultatele obţinute în
această variantă (Tabelul 1) reflectă gradul de favorabilitate al condiţiilor specifice
diferitelor unităţi de decizie luate în calcul la producerea atacurilor; reflectă mai
degrabă măsura în care respectivele unităţi sunt predispuse atacurilor de gândaci de
scoarţă. 

Din ultima coloană a tabelului 1 rezultă că două din cele şapte unităţi de
decizie, E şi F, sunt considerate a fi cele mai eficiente, cele mai slab cotate în ierarhia
obţinută fiind G şi B. 

În varianta următoare (2), au fost considerate drept input-uri variabilele care
descriu mai precis eforturile depuse efectiv pentru combaterea gândacilor de scoarţă iar
drept output-uri variabilele care descriu efectele înmulţirii în masă a gândacilor de
scoarţă. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2. 

Si de această dată, a fost obţinut aproximativ acelaşi clasament, doar UD E şi
F au fost folosit cu maximă eficienţă resursele,  în timp ce UD B a fost cea mai inefi-
cientă.

Totuşi, nu pot fi trecute cu vederea manopera şi cheltuielile materiale necesare
combaterii gândacilor de scoarţă, motiv pentru care s-a încercat introducerea acestor
variabile în model. Astfel s-a ajuns la varianta 3 de analiză (tabelul 3), în care se uti-
lizează drept input-uri costurile acţiunilor de combatere a populaţiilor de gândaci de
scoarţă, considerând un singur output, şi anume cel nedorit: incidenţa atacurilor asupra
arborilor pe picior. Astfel din lista de input-uri a fost exclus numărul de arbori-cursă,
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Tabelul  1. Rezultatele aplicării DEA - varianta de analiza I

The results of DEA analysis variant I

Input output 

UD 

Volum arbori 
infestaţi pe 

picior în 2003 

Număr arbori 
cursă 

amplasaţi în 
2004 

Capturi totale în 
2004 la cursele 

feromonale 

Suprafaţa afectată de 
doborâturi/volumul 
arborilor infestaţi 

(ha/m3) 
Scor de 
eficienţă 

A 11874 6869 6.328.400 0,439588 9,49 

B 31547 28608 31.382.000 0,653766 3,57 

C 13217 7086 14.793.600 1,342138 28,01 

D 11620 9390 21.040.000 1,04094 17,17 

E 7578 4370 1.848.000 2,954259 100 

F 6542 8386 4.446.480 5,186364 100 

G 10300 15233 8.911.760 0,433839 5,27 
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întrucât valoarea acestora a fost aproape integral recuperată prin comercializarea lem-
nului respectiv. În schimb, s-a ţinut seama de cheltuielile suplimentare efectuate,
respectiv cojirea şi tratarea chimică a arborilor cursă. În categoria cheltuielilor materi-
ale realizate la combaterea gândacilor de scoarţă nu au fost incluse şi costurile insecti-
cidelor utilizate, în schimb insecticidele au fost introduse ca input prin cantităţile con-
sumate. În acest caz, s-a considerat doar “output”-ul nedorit, adică atacurile asupra
arborilor pe picior. 

În această variantă de analiză, bazată exclusiv pe “input”-uri de natură eco-
nomică, UD E a avut un scor maxim, urmată foarte aproape de unitatea F, la o dife-
renţă ce poate fi considerată nesemnificativă (99,37% faţă de 100%). Astfel, rezultatul
s-a modificat foarte puţin în comparaţie cu varianta de analiză anterioară, la acest rezul-
tat contribuind faptul că input-urile luate în considerare sunt variabile dependente de
cantităţile ana-lizate în varianta anterioara. 

4.  DISCUŢII

În cazul atacurilor produse de gândaci de scoarţă, administratorul pădurii nu îşi
poate permite să nu intervină  prin măsuri de limitare a acestora; dat fiind caracterul
epidemic pe care aceste atacuri îl pot dobândi într-un timp scurt, unicul beneficiu cuan-
tificabil rezultat din această activitate este reducerea mortalităţii la arborii pe picior.
Prin urmare, analiza de faţă nu îşi propune să stabilească dacă se justifică aplicarea
măsurilor de limitare a populaţiilor de gândaci de scoarţă în unităţile de decizie, ci doar
arată cum poate fi identificată cea mai eficientă UD, luând în considerare trei aspecte:
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Tabelul  2: Rezultatele aplicarii DEA - varianta de analiza II

The results of DEA - analysis variant II

Input output 

UD 
Număr de 

arbori cursă 

Număr 
curse 

feromonale 
Volum 

cojit (m3) 

Cantitate de 
insecticide 

(litri) 

Suprafaţa afectată de 
doborâturi/ 

volumul arborilor 
infestaţi (ha/m3) 

Scor 

A 6869 520 4893 18,4 0,439588 12,2 

B 28608 1846 7710 39 0,653766 11,46 

C 7086 1200 4410 31 1,342138 41,15 

D 9390 1052 3651 125 1,04094 38,55 

E 4370 240 4370 15 2,954259 100 

F 8386 764 7012 26,5 5,186364 100 

G 15233 1558 4653 100 0,433839 12,61 
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condiţiile iniţiale, gama de măsuri aplicate pentru combatere şi cheltuielile efectuate
pentru aplicarea măsurilor de combatere. În toate cele trei variante de analiză adoptate,
ierarhia a fost aproape similară, în sensul că în categoria celor mai eficienţe UD au ieşit
de fiecare dată aceleaşi unităţi (E, F) iar în categoria celor care au utilizat mai putin efi-
cient resursele au fost ocoalele silvice A, G şi B, cu scoruri foarte apropiate.

Oportună ar fi fost şi luarea în considerare a condiţiilor meteo ce caracterizează
perioada studiată, cunoscută fiind influenţa acestora asupra "succesului" atacurilor
asupra arborilor pe picior însă, la nivel de ocol silvic, se ştie că nu sunt disponibile asfel
de date. Pentru a minimiza această influenţă s-au ales ocoale apropiate ca poziţionare. 

În analiza de faţă nu au fost luate în considerare toate beneficiile conexe evitării
pierderilor, cum ar fi cele datorate exploatării premature a arborilor pentru amplasarea
arborilor cursă, poluarea mediului prin utilizarea insecticidelor s.a.m.d., deoarece s-ar
fi obţinut cu siguranţă soluţii degenerate, ce apar totdeauna atunci când numărul vari-
abilelor depăşeşte numărul unităţilor analizate. Tot ceea ce se poate face în direcţia
analizării cât mai multor input-uri şi output-uri este doar combinarea acestora în diferite
variante de analiză şi urmărirea "consecvenţei" cu care unele UD apar în fruntea sau în
coada clasamentului, ceea ce reprezintă totuşi o informaţie utilă în analiza perfor-
manţelor manageriale. 

Alegerea variabilelor a fost condiţionată nu doar de relaţiile de cauzalitate din-
tre input-uri şi output-uri ci şi de datele disponibile în situaţiile existente la nivel de ocol
silvic şi/sau direcţie silvică, scopul lucrării limitându-se la identificarea unui instrument
de evaluare a eficienţei lucrărilor de combatere a atacurilor produse de gândacii de
scoarţă.

Rezultatele prezentate în lucrare au fost obţinute cu varianta demonstrativă a
programului Frontier Analyst Professional ®, ce nu permite vizualizarea costurilor re-
lative pe unităţi de decizie, adică a valorilor wij din relaţiile (3), (4) şi (5), valori ce

indică de fapt şi mijloacele insuficient utilizate de fiecare UD. Dacă s-ar fi utilizat vari-
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Tabelul  3:  Rezultatele aplicării DEA - varianta de analiză III

The results of DEA - analysis variant III

Input output 

UD 

Cantitate 
insecticide 

(litri) 

Cheltuieli totale 
cu manopera 

(mil. lei) 

Cheltuieli 
materiale 
(mil. lei) 

Suprafaţă afectată de 
doborâturi/ volum 

arbori infestaţi 
(ha/mc) 

Scor 

A 18,4 320,9 498,8 0,439 12,13 
B 39 587,0 968 0,654 8,51 
C 31 190,8 571,5 1,342 30,67 
D 125 328,3 515,5 1,040 13,82 
E 15 128,8 122,8 2,954 100 
F 26,5 401,8 537,3 5,186 99,37 
G 100,0 365,2 1006,1 0,433 5,18 
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anta co-mercială a produsului software, s-ar fi putut determina şi motivele pentru care
ocoalele A, G şi B au fost ineficiente în măsurile de combatere. 

5.  CONCLUZII

Metoda AFP poate fi considerată un instrument util pentru manageri în evalu-
area eficienţei alocării şi utilizării resurselor utilizate în lucrările de protecţie împotriva
gândacilor de scoarţă. Printr-o alegere atentă a variabilelor de intrare şi de ieşire, urmată
de combinarea acestora în diverse variante de calcul, urmată apoi de analiza poziţiilor
ierarhice ale diferitelor UD în diferite variante, se poate depăşi handicapul unei soluţii
degenerate, inevitabilă în situaţiile în care numărul unităţilor analizate este mai mic
decât numărul criteriilor de analiză, criterii exprimate prin variabile input şi output. 
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