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Lucrarea în sine con ine o trecere în revist  a evolu iei gândirii i 
solu iilor tehnice adoptate, pe parcursul timpului, în activitatea de transport a 
lemnului i  încearc  s  discearn ,  în lumina progresului tehnic actual, 
posibilele solu ii tehnice de viitor. 

Privind retrospectiv secolul care s-a scurs constat m c , pe parcursul s u, 
s-au produs modific ri importante în tehnica transporturilor forestiere. Astfel se 
pot enumera: 

- restrângerea la minimum a transportului pe ap , care se mai practic , 
la noi, într-o propor ie mai foarte redus , doar pe Dun re, cu 
ambarca iuni, precum i unele lacuri de acumulare, cu alupe 
remorcher care tracteaz  lemnul legat în plute sau cordoane; 

- p r sirea total  a instala iilor de scos apropiat consumatoare de lemn 
(jilipuri, uluce, drumuri cu ine de lemn, et.), a c ror construc ie 
solicita anual cca. 1,2 milioane m3 i transformarea procesului de 
colectare a lemnului într-un proces mecanizat, prin introducerea 
instala iilor cu cablu, i a tractoarelor; 

- dezafectarea c ilor ferate forestiere, datorit  elementelor lor 
geometrice prea exigente pentru configura ia bazinelor montane, 
precum i din cauza investi iilor i a cheltuielilor de exploatare mari 
care le f ceau rentabile doar în condi iile unui volum mare de 
transport; dac  în anii postbelici, datorit  perioadei  de reconstruc ie 
care solicita cantit i mari de lemn, re elele de c i ferate s-au dezvoltat 
rapid atingând o lungime de 4500km, ulterior, dup  1960, ele s-au 
demontat treptat, r mânând ast zi doar cca. 700 km; 

- abandonarea, din motive de eficien  economic , a funicularelor 
permanente, folosite o vreme la transportul lemnului pe distan e mari 
în zonele greu accesibile; 

- extinderea drumurilor forestiere pentru transportul lemnului cu 
autovehicule, deoarece, comparativ cu alte c i  permanente de 
transport, acestea se adapteaz  mai bine la teren, asigur  un transport 
rentabil i în condi iile unor cantit i mici de mas  lemnoas , permit o 
deschidere mai ra ional  a masivelor forestiere, au un caracter 
multifunc ional în activitatea de gospod rire a p durilor, sunt utile i 
altor sectoare economice ce- i desf oar  activitatea în p dure i 
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permit valorificarea i a resurselor recreative ale p durii prin 
dezvoltarea turismului; re elele de drumuri s-au dezvoltat continuu 
dup  apari ia primelor autocamioane române ti (1956-1957), lungimea 
lor totalizând, în prezent, peste 33.000 km; 

- acreditarea autotrenurilor i a autoplatformelor drept principale 
mijloace de transport forestier. 

Pe plan teoretic, s-a fundamentat no iunea de ,,re ea de c i de transport”, 
enun ându-se elementele sale de structur , s-au elaborat principiile de baz  ale 
deschiderii p durilor i ale dezvolt rii traseelor, s-a precizat geometria c ilor 
forestiere de transport, s-a conturat conceptul de ,,desime optim  a re elei de 
transport” i s-a scos în eviden  obligativitatea corel rii tehnice i economice, 
a re elei de colectare cu cea de c i permanente de transport. 

De asemenea, s-a ob inut progrese importante pe linia perfec ion rii 
mijloacelor de transport i a tehnologiilor de execu ie a c ilor de transport. 

P durile rii au intrat în secolul XXI cu întreaga zestre pe care le-a l sat-
o secolul XX, respectiv cu o re ea de c i de c i transport alc tuit , în cea mai 
mare parte, din drumuri forestiere, a c rei desime se ridic  la 6,4 – 6,5m/ha i 
care asigur  accesibilitatea a 70% din suprafa a p durilor rii. Acest nivel de 
extindere, pe lân  faptul c  se situeaz  cu mult sub nivelul re elelor de transport 
din p durile Europei Centrale i a celei de Vest, este inferior i desimii optime 
de 14-18m/ha, stabilit  în urma cercet rilor efectuate în ara noastr .  

Consecin ele acestei subdot ri sunt cunoscute i se manifest  în activitatea 
de gospod rire i exploatare a p durilor prin multiple neajunsuri, a c ror 
eliminare impune dotarea în continuarea a p durilor  cu c i de transport 
permanente. 

In cele ce urmeaz  ne propunem s  eviden iem noile realiz ri ob inute la 
nivelul tehnicii generale, în domeniul mijloacelor i c ilor de transport, s  
discernem în ce m sur  aceste solu ii ar putea influen a transportul forestier i 
s  prefigur m evolu ia c ilor forestiere de transport în deceniile urm toare. 

Trebuie subliniat de la început c  prin solu ii noi se în eleg acele 
modalit i de transport care sunt diferen iate esen ial de cele tradi ionale fie 
prin mijlocul de transport, fie prin calea folosit , fie prin ac iunea reciproc  
dintre cale i vehicul. Astfel în rândul acestora în ceea ce prive te transportul 
terestru, ar putea fi incluse monoraiurile, ma inile cu pern  de aer, mijloacele 
de transport cu suspensie magnetic , noile sisteme pe band  rulant , ma inile 
cu motoare iner iale i noile mijloace electrice de transport, inclusiv 
automobilul electric. În ceea ce prive te transportul aerian elicopterele prezint  
interes i pentru transportul lemnului. 

Unele din aceste modalit i de transport sunt cunoscute de peste un secol, 
dar abia progresul tehnic contemporan, a permis perfec ionarea lor. 

Astfel, un exemplu, în Rusia, primele monoraiuri construite (anul 1820) 
au fost cele pentru transportul lemnului (Aksenov, 1985), dar au fost 
abandonate cu timpul deoarece folosea trac iunea animal  i produceau mult 
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zgomot datorit  frec rii ro ilor metalice ale c rucioarelor rulante de in . 
Monoraiurile contemporane care au deocamdat  un caracter de atrac ie în 
transportul de pasageri constau dintr-o grind  ( in ) metalic  sau din beton 
armat sus inut  la 4-7 m în l ime deasupra terenului cu ajutorul unor piloni din 
beton sau a unor estacade, utilizeaz  trac iune electric  i beneficiaz  de 
vagoane cu mers silen ios. De altfel i ma inile cu pern  de aer se deplaseaz , 
cu excep ia automobilelor cu pern  de aer, pe c i forestiere de tip monorai, 
frecarea fiind redus  la minimum. 

Aceste c i de transport ca i cele cu suspensie magnetic , bazate pe 
reac iunea de respingere dintre sistemul de rulare i cale, i care, prin aceasta, 
elimin , practic, frecarea i zgomotul, de i prezint  multiple avantaje ecologice 
i de protec ie a mediului sunt înc  prea complicate din punct de vedere 

constructiv, foarte costisitoare i solicit  un consum mare de putere. Totu i, 
având în vedere c  în transportul lemnului, deplasarea cu sarcin  se face, de 
cele mai multe ori în pant , solu iile amintite, simplificate constructiv i 
ieftinite, ar putea interesa într-un viitor mai apropiat sau mai îndep rtat, i 
transportul forestier, acolo unde nu s-ar impune transbord ri. De asemenea 
noile sisteme pe band  rulant  i-ar putea g si utilizarea, în viitor, pe 
platformele de sortare preindustrializare, ca i în depozitele întreprinderilor de 
prelucrare a lemnului. 

Pentru viitorul apropiat trebuie avut în vedere c , a a cum s-a ar tat , 
p durile rii dispun de o important  re ea de drumuri forestiere, racordat  la 
re eaua public  de transport i neamortizat  înc . Pe de alt  parte i 
autovehiculele r mân în continuare cel mai important mijloc de transport. Cea 
mai bun  dovad , în acest sens, este aceea c  în to i anii din urm , când criza 
energetic  i problemele de poluare s-au pus deosebit de acut, ponderea 
transportului auto, în totalul transporturilor efectuate pe glob a crescut (Popa, 
1988). 

Men inerea actualului sistem de transport în sectorul forestier presupune 
îns  i însu irea perfec ion rilor i îmbun t irilor pe care le va aduce tehnica 
modern , atât în domeniul autovehiculelor, cât i al drumurilor.  

Principalele preocup ri în ceea ce prive te perfec ionarea autovehiculelor 
se refer  la: reducerea consumului de carburan i i de materiale deficitare, 
ob inerea unor carburan i de substituire, sporirea puterii autovehicule, 
concomitent cu reducerea greut ii proprii, sporirea num rului de axe motoare, 
dotarea unor tipuri de autovehicule cu macarale hidraulice pentru înc rcat, 
reducerea efectelor nocive asupra mediului, extinderea echipamentelor 
electronice, etc. 

Autovehiculul electric, considerat de unii drept vehiculul de perspectiv  
prezint  avantaje, fa  de autovehiculele ac ionate de motoare cu ardere intern , 
pentru c  nu polueaz  atmosfera, este silen ios, între inerea sa este simpl , iar 
costurile de exploatare sunt reduse. În schimb, deocamdat , are o raz  de 
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ac iune relativ  mic , se adapteaz  mai greu parcursurilor u rampe accentuate i 
necesit  perioade relativ lungi de întrerupere zilnic  (7-8 ore) pentru 
reînc rcarea bateriilor. Totu i, progresele realizate în prezent în domeniul 
acumulatoarelor (densitatea de energie sporit , durat  de înc rcare de ordinul 
minutelor, redresoare montate  pe vehicul, etc.) m resc interesul pentru 
realizarea unui autovehicul cu acumulatoare adaptat transportului forestier. 

În ceea ce prive te drumurile forestiere este necesar , pe de o parte, 
extinderea acestora astfel încât s  se asigure accesibilitatea integral  a 
teritoriului forestier, iar pe de alt  parte îmbun t irea portan ei i a calit ii 
suprafe ei lor de rulare. 

Studiile întreprinse la noi în ar  de INL au ar tat c  pentru asigurarea 
accesibilit ii integrale a p durilor pentru o distan  medie de colectare de 
1,2km, distan  care corespunde instala ilor i mijloacelor actuale folosite la 
scos-apropiatul lemnului, este necesar  construirea a înc  19.400km de drumuri 
forestiere. Prin aceasta desimea medie a re elei permanente de transport din 
p durile noastre ar spori la 9-9,5m/ha, urmând ca, în continuare, s  se analizeze 
oportunitatea îndesirii ei cu drumuri noi, în vederea extinderii, în colectarea 
lemnului, a unor instala ii cu cablu mai simple, mai u oare i mai mobile, 
specifice unor distan e de colectare de 500-600m. pentru zonele de colectare cu 
tractoare r mâne ca problem  de actualitate diferen ierea acestora pe categorii 
de opera ii (adunat, apropiat) i pe categorii de produse (principale, secundare, 
accidentale). 

Extinderea în transportul lemnului a autotrenurilor de mare tonaj va 
impune sporirea portan ei drumurilor forestiere, iar obligativitatea reducerii 
efectelor nocive, poluante, ale circula iei rutiere i valorificarea resurselor 
recreative ale p durii vor determina, cu timpul, modernizarea suprafe ei de 
rulare, cel pu in pe arterele axiale. Cele dou  ac iuni ar putea fi corelate. 

La sfâr itul secolului trecut (anul 1990) s-a experimentat la noi i 
utilizarea elicopterelor la transportul lemnului. Experimentarea acestora a scos 
în eviden  mai multe neajunsuri tehnice i economice (M d ra , 1990). 
Neajunsurile tehnice au constat în: capacitatea redus  de înc rcare i transport, 
necesitatea deschideri în arboret, în condi iile t ierilor selective a unor ochiuri 
cu diametrul de minimum 50m, pentru a permite coborârea elicopterului de 
sarcin , limitarea timpului de lucrului doar la orele de calm atmosferic, f r  
curen i ascenden i de aer în apropierea solului, lungirea substan ial  a traseului 
la zborul cu sarcin  în vederea evit rii localit ilor i a zonelor construite etc. 
Neajunsurile economice s-au datorat productivit ii sc zute i consumului mare 
de combustibil. 

În concluzie se poate afirma c  principalele c i forestiere de transport vor 
r mâne cel pu in pentru viitorul apropiat, tot drumurile forestiere, îns  re eaua 
acestora, pe de o parte, trebuie dezvoltat  pân  la ob inerea unor distan e de 
apropiat care s  permit  folosirea unor instala ii corespunz toare nu numai 
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tehnic i economic, ci i ecologic, iar pe de alt  parte, suprafa a lor carosabil  
trebuie adus  la nivelul cerin elor circula iei rutiere moderne. 

 
Bibliografie 
 

Aksenov, I., 1985, Transport: Istorija, sovremennost, porspektivy, problemy, 
Moskva, Nauka 

Bereziuc, R., 1980, în corela ie cu scurtarea  distan elor de colectare. 
Reprografia Universit ii din Bra ov 

Bereziuc, R., Opri a, V., Olteanu, N.,  1987, Re ele de drumuri forestiere, 
Editura Ceres, Bucure ti 

Davydov, A., 1990, Novye trebovanija k mnogozvennym avtopoezdam. În 
Avtomobil naja promyslennost, URSS, nr. 4 

Gunston, B., 1972, Transportation: problems and prospects. New York, E.P. 
Dutton 

Istoc, I., 1972, Autovehiculul electric poate reprezenta interes pentru 
transporturile forestiere? Revista P durilor, nr. 4 

M d ra , I., Andreica, Gh., Filip, Al., 1990, Utilizarea elicopterelor ca 
modalitate de ecologizare a tehnologiilor de exploatare. Revista p durilor 
nr 3-4 

Pir, A., 1974, Perspetivnje shemy lesovoynyh avtopoezdov. Lesnaja 
promyslennost URSS, nr. 11 

Popa, A., 1988, produc ia de autovehicule pe plan mondial. Niveluri, evolu ie, 
tendin e. Oficiul de informare documentar  pentru industria construc iilor 
de ma ini. 

Vincelli, N., 1982, Il problema dei transporti nell area dello stretto. Istoria e 
perspettiva, Roma , Edizzioni Editer 

***, 1984, Das Automobil in der Zukunft. Al xx-lea Congres Frisita, Viena 
***, 1990, Studiu de prognoz  privind dotarea cu c i de transport a 

întreprinderilor forestiere  de exploatare i transport, în perioada 1991-
1995, ICPIL, Bucure ti 

 
Abstract 

 
Accomplishments and Perspectives in the Field of Lumber 
Transportation 

 
In the first part of this work, it presents the changes made during the 20th 

century, in the specialized forest transport techniques and also, the actual 
endowment degree of the forests, with permanent transport roads. 

In the second part, after an introducing of the present progresses achieved 
in the world in this field, therefore the means of transport (monorails, vehicles 
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on air buffer, vehicles, helicopters) it insists on the tendencies of improvement 
and to perfect the work of the vehicles with Diesel engines and also, about the 
needs to develop continuously, the network of the forest roads in view to 
ecologize the gathering process of the wood.  It makes too the proposition to 
modernize the axial forest roads. 

Keywords: lumber transporting, means of transport 
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