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Considera ii asupra Ghidului de bun  practic  pentru 
drumuri forestiere în România 

 
 

Marius MIRON – ONCIUL, C t lin Constantin ROIBU 
 
 

1. Introducere. Necesitatea unui ghid de bun  practic  pentru 
drumuri forestiere  

 
În anul 2004 s-a încercat contractarea unui împrumut de la Banca Mondial  

pentru finan area execu iei de drumuri forestiere în România. F r  a cunoa te 
necesitatea unei anumite densit i a drumurilor în p dure, s-au auzit unele glasuri 
din rândul unor organiza ii non-guvernamentale ecologiste care au reclamat faptul 
c  Banca Mondial  finan eaz  distrugerea mediului înconjur tor în România, 
destabilizarea versan ilor împ duri i ai patriei i alterarea peisajelor forestiere. 

Din aceste motive finan area a fost oprit  i s-a stabilit ca prim  urgen  
necesitatea întocmirii unui ghid de bun  practic  pentru proiectarea i execu ia 
drumurilor forestiere în România. Este, de altfel, o practic  a B ncii Mondiale de a 
acorda finan ri pentru care stabile te reguli clare de folosire. Un caiet de sarcini 
privind aspectele economice ale extinderii re elei de drumuri forestiere – criterii de 
eligibilitate a proiectelor – ar fi fost o apari ie normal  în peisajul economic al 
sistemului actual de creditare a investi iilor. O colec ie de norme tehnice privind 
proiectarea i execu ia durmurilor forestiere este o ini iativ  îndr znea  în 
contextul în care aceste activit i sunt bine reglementate prin legisla ia 
româneasc , sistemul de standardizare na ional  i ansamblul de norme tehnice i 
normative departamentale deja existente. 

Licitia ia organizat  pentru elaboarea acest ghid a fost adjudecat  de 
societatea OBf Consulting Austria. Colaboratorul român în acest proiect a fost 
Facultatea de Silvicultur  din cadrul Universit ii Transilvania Bra ov.  

La elaborarea ghidului a participat i Facultatea de Silvicultur  din Suceava 
prin autorii acestui material, reprezentan ii Ministerului Agriculturii P durilor i 
Dezvolt rii Rurale, ai Regiei Na ionale a P durilor, ai Institutului Na ional al 
Lemnului, ai Agen iei pentru Protec ia Mediului, organiza ii non-guvernamentale, 
societ i private din domeniul proiect rii i execu iei de drumuri forestiere. 

În perioada iunie – iulie 2005 au fost organizate trei întâlniri de lucru la 
Bra ov i o deplasare de o s pt mân  în Austria (4 iulie). Pe data de 5 septembrie 
2005 a fost elaborat proiectul Ghidului de bun  practic  pentru drumuri forestiere 
în România. La sfâr itul lunii septembrie înc  nu era aprobat de Banca Mondial  i 
nu putea fi dat publicit ii, dar din discu iile purtate atât la întâlnirile de lucru de la 
Bra ov cât i cu prilejul unui schimb de experien  în Austria s-au desprins câteva 
aspecte pozitive, dar i negative, legate de apari ia acestui Ghid de bun  practic , 
prezentate în cele ce urmeaz . 
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2. Aspecte pozitive ale apari iei Ghidului de bun  practic  pentru 
drumuri forestiere  

 
Ghidul este necesar nu pentru c  nu ar exista un cadru legal pentru 

construc ia drumurilor forestiere ci, dimpotriv , pentru c  în prezent sunt prea 
multe reglement ri tehnice, unele dep ite din punctul de vedere al tehnologiilor 
de execu ie pe care le prev d, care nu las  loc progresului tehnologic. Se face 
referire indirect  aici la execu ia terasamentelor cu buldozerul, tehnologie 
considerat  dep it  în statele vest-europene.

Ghidul este necesar pentru simplificarea întregii proceduri de aprobare i 
avizare a construc iei unui drum forestier, procedur  care consum  timp i bani. 
Ghidul prezint  procedura legal  actual , precum i propuneri privind modificarea 
acestei legisla ii în vederea scurt rii timpului necesar ob inerii tuturor avizelor i 
acordurilor necesare i a birocra iei care înso e te ob inerea acestora. 

Astfel, singurele avize necesare pentru construirea unui drum forestier ar 
trebui s  fie cele de la Agen ia Jude ean  pentru Protec ia Mediului i de la Sec ia 
de Gospod rire a Apelor. N-ar mai trebui certificat de urbanism ci doar o 
notificare a administra iei locale asupra locului de racord cu un drum public. 
Ap rarea civil  i Marele Stat Major ar trebui doar aten ionate asupra apari iei 
unui nou drum prin prezentarea unei h r i cu drumul nou eviden iat. 

În acest ghid se propune ca drumurile forestiere s  fie tratate ca un tip 
special de construc ii i scoase din cadrul construc iilor civile (care sunt supuse 
controlului calit ii lucr rilor de c tre Inspectoratul de Stat privind Calitatea în 
Construc ii) i noua categorisire s  fie statuat  în Codul Silvic. 

Proiectarea drumurilor forestiere ar trebui s  fie realizat  exclusiv de 
ingineri silvici. Educa ia primit  în cadrul cursurilor universitare este suficient  
pentru ca inginerul silvic s  aib  toate cuno tin ele necesare pentru proiectarea 
acestui tip particular de drumuri, cu toate lucr rile de art  sau de sprijnire necesare.

Având în vedere c  în aceast  etap  se îndese te re eaua de drumuri 
forestiere cu drumuri secundare, amplasate în bazine laterale, cu pant  pronun at  
atât longitudinal cât i transversal, complexitatea problemelor ce apar în proietarea 
drumurilor forestiere ar necesita specializarea inginerilor silvici care vor dori s  
urmeze aceast  carier  în cadrul unor masterate speciale în acest domeniu. 

Ghidul propune diminuarea num rului de aprob ri necesare precum i a 
verific rilor tocmai  în scopul cre terii responsabilit ii proiectantului. 

În etapa de documentare în vederea proiect rii se vor preg ti urm toarele: 
- Situa ia topografic  a terenului: studiul pe planurile cu curbe de nivel 

pentru identificarea variantelor este absolut necesar; 
- Date silviculturale despre suprafa a accesibilizat : în cadrul datelor legate 

de masa lemnoas  din bazinul ce va fi accesibilizat se vor prezenta i date 
legate de tehnologiile de exploatare din zon ; 

- Date geologice: importante atât pentru a cunoa te dac  pentru execu ia 
terasamentelor vor fi necesare sau nu deroc ri, precum i pentru a ti în ce 
m sur  este disponibil materialul de împietruire în zon ; 
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- Date de ordin ecologic: sunt necesare pentru minimizarea nemul umirilor 
altor p r i implicate sau interesate (arii protejate, zone de conservare 
special , protec ia p durilor, a biodiversit ii, habitat-uri speciale pentru 
fauna i flora s lbatic , resurse de ap ). Studiul de impact asupra mediului 
– a a cum este conceput el în prezent – se propune a fi restructurat ca i 
con inut i reorganizat  procedura de aprobare a acestuia; 

- Evaluarea costurilor investi iei: este necesar  o analiz  cost–beneficu 
pentru a examina fezabilitatea realiz rii acelui acces; 

- Date de ordin social: sunt vizate aspecte legate de natura propriet ii tere-
nurilor afectate de construc ia drumului, de impactul negativ al deterior rii 
imaginii peisajului, dar i aspecte pozitive cum ar fi crearea de locuri de 
munc , posibilit i de dezvoltare a turismului, pentru urm rirea animalelor 
i pentru asigurarea accesului rapid în caz de urgen  sau accident atât 

timp cât activitatea în domeniul forestier r mâne una cu risc ridicat; 
- Date legate de protec ia muncii: se vor preg ti normele de protec ia muncii 

în domeniul doborârii arborilor i al execu iei lucr rilor de construc ie 
pentru drum, în vederea cunoa terii lor i stabilirii celor mai adecvate 
m suri în vederea prevenirii accidentelor pe durata execu iei. 

 
În etapa proiect rii efective, ghidul de bun  practic  prevede urm toarele: 
Proiectantul transpune în teren varianta cea mai avantajoas , stabilit  în faza 

de studiu pe planurile cu curbe de nivel, folosindu-se de o busol  i un clizimetru; 
de regul  se vor constata unele modific ri necesare care se vor materializa i pe 
planul cu curbe de nivel. Odat  cu parcurgerea terenului, se noteaz  pe planul cu 
curbe de nivel cursurile de ap  mici care nu au fost figurate pe acest plan, precum 
i alte detalii care lipsesc din hart . 

Pasul urm tor const  în întocmirea profilului longitudinal cu precizarea 
tuturor detaliilor referitoare la pante, structuri inginere ti (poduri, pode e, treceri 
prin vad, stabiliz ri de terasamente, etc.), serpentine, platforme de înc rcare, etc.  

Interesant în aceast  ordine este c  lipsesc m sur torile topografice de 
detaliu, executate ast zi cu instrumente topografice deosebit de precise, de tipul 
sta iilor totale, prelucrarea acestor date cu software-uri specializate, practic  
impus  de necesitatea vizei Oficiului Jude ean de Cadastru i Publicitate 
Imobiliar  pe planurile din proiect. 

Planul care guverneaz  lucrarea este acel plan cu curbe de nivel ini ial, 
îmbog it cu informa iile culese din teren. Se recomand  într-adev r utilizarea 
unor planuri cât mai exacte, realizate cu tehnici moderne precum GIS sau aerofoto-
grammetria. Se propune acceptarea unor tronsoane scurte cu pant  longitudinal  de 
pân  la 15% (în condi iile în care ast zi panta maxim  admis  este 12% în gol).  

De asemenea, nu se întocmesc profile transversale în fiecare punct caracte-
ristic al traseului ci doar câteva (de regul  în zonele travers rilor de ape) pentru a 
dovedi c  întradev r terenul are panta care rezult  din planul cu curbe de nivel. Se 
va prezenta în proiect numai un profil transversal tip al unui pode  tubular i unul 
pentru drum, cu precizarea elementelor lui geometrice în profil transversal. 

Ghidul recomand  alinierea la clasificarea drumurilor forestiere utilizat  în 
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majoritatea rilor vest-europene, respectiv în drumuri consolidate i neconsolidate 
(de p mânt – cu referire la drumurile de tractor pentru scos-apropiat). Pentru 
condi iile din România, toate drumurile forestiere ar trebui s  aib  l imea 
platformei cuprins  între 5,5 i 7,0 m i doar în zonele cu stânc  s  fie redus  la 
4,0 – 4,5 m. Consolidarea cu sistem rutier ar trebui s  fie executat  atât cât este 
necesar, în concordan  cu condi iile microreliefului local din fiecare punct la 
traseului, i nu s  fie rezultatul unui calcul formal de dimensionare corelat cu o 
anumit  categorie de importan  a drumului. Dimensiunile grosimii sistemului 
rutier recomandate se încadreaz  între 30 i 50 cm, f r  a fi limitative, în condi iile 
în care în prezent grosimea de 30 cm este cea maxim  acceptat  în edin ele de 
avizare în comisia CTE a RNP Romsilva. 

Pentru drenarea drumului platforma trebuie s  fie realizat  cu pante 
transversale de 2-3 %, realizarea mecanizat  a an urilor spre versantul de debleu 
i evacuarea acestora pe sub corpul drumului prin pode e tubulare. Pentru pode e 

se recomand  utilizarea tuburilor din metal simplu sau ondulat, din plastic sau 
beton, ar tându-se avantajele folosirii tuburilor metalice care pot fi t iate sau 
prelungite dup  nevoie. Un avantaj în plus al tuburilor metalice este c  diametrul 
lor poate fi mai mic (300 – 600 mm) decât cel al tuburilor din beton (minim 800 
mm acceptat), întrucât în caz de colmatare se pot cur a prin scuturare, cu utilaje 
de tipul excavatorului, atât pentru s p tura p mântului de peste tub cât i pentru 
manevra de scuturare propriu-zis  i manipularea pentru rea ezarea pe pozi ie. 

Pentru travers rile cursurilor de ap  cu debit permanent, dar mic, se 
recomand  amenajarea unor treceri prin vad denumite „ford – uri” (fig. 1) care s  
permit  apelor mari de viitur  s  treac  peste drum f r  a colmata un tub montat în 
albia respectiv , evitându-se astfel lucr rile de refacere a pode ului i 
terasamentului în zona travers rii dup  viituri, cum au fost cele din România din 
perioada iulie-august 2005. Aceste treceri prin vad pot fi amenajate din materiale 
locale sau utilizând betonul de clas  inferioar , preparat pe antier. Pentru a nu 
permite apelor s  se scurg  pe an ul lateral al drumului, dincolo de traversarea 
prin vad se prevede o contrapant  în profilul longitudinal al drumului. 

 

 
Fig. 1. Amenajarea trecerilor prin vad sub forma „ford”-urilor 

Water crossing with „ford” 
Utilajul conduc tor propus în ghid este excavatorul, aplicabil atât în terenuri 
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p mântoase cât i în zone stâncoase. În acestea din urm , func ie de duritatea i 
gradul de compactitate al rocii, se pot folosi foreze (fig.2) pentru execu ia g urilor 
de min  pentru explozivi sau capul de picamer al excavatorului (fig. 6).  

Materialul rezultat din deroc ri poate i trebuie – în m sura în care 
corespunde calitativ – s  fie folosit pentru suprastructura drumului. Pentru a 
transforma blocurile din stânc  în piatr  spart  pentru îmbr c minte se recomand  
folosirea unor concasoare mobile alimentate de acela i excavator, f r  a mai fi 
nevoie de alt utilaj mobilizat pe antier pentru deservirea concasorului (fig. 3). 

 

 
Fig. 2.  Forez  orizontal  
 Horizontal drilling machine 

 
Fig. 3.  Concasor mobil 
 Mobile stone-crushing machine 

 
Dintre avantajele utiliz rii excavatorului în compara ie cu buldozerul, 

prezentate în ghid, cel mai important este reprezentat de faptul c  impactul 
ecologic este minim. Mi carea p mântului se realizeaz  mult mai controlat i se 
diminueaz  riscul rostogolirii pe versant a blocurilor de stânc  sau chiar a 
p mântului. Se elimin  i manopera necesar  realiz rii treptelor de înfr ire, 
acestea fiind realizate mecanizat, tot de c tre excavator, pe m sur  ce frontul 
s p turii înainteaz , iar taluzurile sunt de la început aduse la înclinarea proiectat . 

 

 
Fig. 4.  Excavator în func ionare normal  
 Excavator working normaly 

 
Fig. 5.  Degajarea vegeta iei lemnoase 
 Excavator depositing loggs  
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Fig. 6.  Dispozitiv PICON pe excavator 
 Hydraulic hammer on excavator 

 
Fig. 7.  Finisarea taluzelor cu excavatorul 

Performing the suitable angle of 
embankments with the excavator 

 
Ghidul propune solu ii de sprijinire a taluzelor de rambleu cât i a celor de 

debleu folosind anrocamente din blocuri mari de stânc  (fig. 8 i 9) a ezate îngijit 
cu excavatorul, precum i lucr ri din lemn de tipul c i elor. 

 

 
Fig. 8.  Anrocamente la rambleu 
 Anrocments at fill 

 
Fig. 9.  Anrocamente la debleu 

Anrockments at cut 
  
În general, lucr rile din lemn fiind foarte ieftine i, de obicei dep indu- i 

mult durata normat  de folosire, pot aduce economii mari la execu ia drumurilor 
forestiere f r  a diminua rezisten a global  a construc iilor: este vorba de camere 
de captare pentru pode ele tubulare, praguri de fund în albiile toren iale, înainte de 
captarea la tub, pode e dalate de deschideri mici, etc. Distrugerea acestora la 
viituri, dat  fiind i probabilitatea mic  de producere a viiturilor (1 la 30, 50, 100 
ani) ar face necesar  refacerea acestor lucr ri care ar fi, de asemenea, ieftine.  

Aspectul acestor lucr ri este asem n tor materialelor naturale, ceea ce le 
face perfect integrate în peisaj, spre deosebire de zidurile din beton, cu forme 
perfect regulate i muchii drepte. Printre blocurile de stânc  se instaleaz  rapid 
vegeta ia ierboas  i lemnoas  facându-le aproape insesizabil  prezen a. 

În prezent în România, aceste tipuri de lucr ri nu pot fi prev zute în 
proiectele drumurilor forestiere întrucât sunt considerate lucr ri provizorii i nu 
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pot face parte din ansamblul lucr rilor unui obiectiv permanent, cu durata de via  
normat  de minimum 30 ani. Mai mult, mediul forestier fiind considerat un mediu 
umed, este necesar  adoptarea unor m rci de beton superioare, care nu pot fi 
preparate pe antier în sta ii mobile ci trebuie transportate cu autovehicule speciale 
de la sta iile centralizate de preparare a betoanelor, situate de cele mai multe ori la 
distan e mari fa  de antierele drumurilor forestiere. 

 
3. Aspecte negative prev zute în Ghidul de bun  practic  pentru 

drumuri forestiere 
 
În ghidul de bun  practic  pentru drumuri forestiere se propune ca 

executantul s  aib  permisiunea de a schimba cu mai mare u urin  prevederile 
proiectului, cu sau f r  aprobarea proiectantului. 

Ghidul prevede ca, în cazul travers rii cursurilor de ap  mai mari, 
constructorul s  fie acela care s - i proiecteze singur i s  execute poduri. Acestea 
pot fi din lemn, metal sau beton simplu sau armat, în func ie de trafic. În prezent în 
România, proiectantul este responsabil pentru fiecare detaliu de execu ie folosit la 
realizarea obiectivului. Verificarea unui proiect de pod elaborat de un constructor 
– în vederea emiterii acordului proiectantului general – ar presupune un volum de 
munc  poate chiar mai mare decât cel necesar întocmirii propriu-zise a proiectului 
acelui pod. În plus, lucr rile de traversare trebuie s  se subordoneze geometriei 
traseului în punctul de traversare i s  prezinte supral rgiri în curbe, pante longitu-
dinale corespunz toare panoului pe care se afl , în afar  de condi iile obligatorii de 
rezisten  i stabilitate diferite i ele de la un amplasament la altul. Aceste condi ii 
sunt cunoscute în ansamblul lor doar de proiectant. 

În sistema actual  de ma ini a societ ilor de construc ii române ti 
predomin  în continuare buldozerul. Ar trebui ca proiectan ii s  prevad  tehnologii 
de execu ie cu excavatorul care nu pot fi realizate de orice constructor. Pot fi 
contestate licita iile de adjudecare a contractelor de execu ie a drumurilor 
forestiere de c tre constructorii care demonstreaz  c  realizeaz  acelea i lucr ri 
folosind buldozerele din dotarea proprie. Dotarea executan ilor cu excavatoare 
performante le va u ura munca i se vor specializa, dar implic  un program 
investi ional pentru care nu multe întreprinderi sunt preg tite. Pân  la momentul în 
care vor predomina excavatoarele ca utilaje conduc toare pe antierele de drumuri 
forestiere, proiectantul va trebui s  prevad  tehnologii posibile.

Ghidul de bun  practic  pentru proiectarea i execu ia drumurilor forestiere 
în România se refer  numai la drumurile noi. În România exist  multe drumuri 
care i-au dep it durata normat  de via . Valoarea refacerii condi iilor de 
circula ie pe aceste drumuri este de multe ori foarte mare, implicând refacerea 
zidurilor subminate, a podurilor cu infrastructur  afuiat  sau chiar distruse complet 
de viituri, a pode elor tubulare cu timpane rupte i tuburi sparte, etc. Pentru 
accesarea diferitelor fonduri (de exemplu fondul special pentru drumuri constituit 
din cota de 10% din valoarea masei lemnoase exploatate), aceste drumuri se 
caseaz  i se proiecteaz  refacerea lor ca drumuri noi.  
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Pentru aceste drumuri ghidul nu prevede nimic, considerându-se c  lucr rile 
necesare pentru refacere sunt din categoria lucr rilor de repara ii i între inere. Ar 
fi fost un bun prilej de prezentare a unor tehnologii larg utilizate în rile vest – 
europene, bazate pe utilizarea unor tractoare de mare putere, echipate cu din i 
scarificatori i freze (fig. 10 i 11) care uniformizeaz  granulometria materialului 
din corpul drumului, m rindu-i lucrabilitatea. Înso it de un autogreder pentru 
reprofilare i un cilindru compactor, acest utilaj ar rezolva problema multor 
drumuri forestiere de la noi, cu suprastructura sp lat  de apele mari de viitur , pe 
care au mai r mas doar bolovanii mari din funda ia drumului care fac circula ia 
autovehiculelor dificil . S-ar reface i bombamentul paltformei drumului 
prevenindu-se astfel degrad rile datorate stagn rii apelor pluviale pe drum. 

Proprietarii particulari de p dure au deocamdat  o putere economic  sc zut  
pentru a investi în astfel de utilaje pentru între inerea drumurilor forestiere, dar o 
unitate puternic  cum este Regia Na ional  a P durilor i-ar putea dota sec iile de 
drumuri (SDAF) din subordine cu astfel de utilaje. S-ar înregistra economiii 
considerabile la cheltuielile de repara ii i între inere a drumurilor forestiere, iar 
calitatea acestora s-ar îmbun t i considerabil. În prezent se prefer  a ternerea 
unor noi straturi de material (balast sau piatr  spart ) pentru a acoperi g urile i 
bolovanii proeminen i, opera ie costisitoare atât din punctul de vedere al materia-
lului folosit cât i din cel al transportului acestui material pîn  la drum. În speran a 
c  acest material se va compacta sub trafic, acesta nu se cilindreaz  i se împr tie 
pe lateralele platformei i în an uri, problema r mânând în continuare nerezolvat . 

 

 
Fig. 10. Tractor cu din i scarificatori 
 Scratching equipment on tractor 

 
Fig. 11. Frez  montat  pe tractor 

 Stone crusher on tractor 
 
4. Aplicabilitatea ghidului de bun  practic  în cazul 

proprietarilor particulari de p duri 
 
Factorii implica i actualmente în proiectarea drumurilor forestiere 

(societ ile de proiectare i reprezentan ii Direc iilor Silvice ca beneficiari) cunosc 
tehnologiile moderne i tendin ele din acest domeniu. În m sura în care nu 
contravin legilor i normelor tehnice în vigoare, aceste tehnologii sunt puse în 
practic  sau, cel pu in, sunt prev zte în proiecte.  
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Mai pu in sunt cunoscute aceste m suri de proprietarii particulari de p duri, 
de prim rii, ob ti, composesorate, etc. care au în prezent posibilitatea de a accesa 
unele fonduri în vederea construc iei i moderniz rii drumurilor forestiere publice 
i/sau private. Masura 3.5. din programul Sapard urmeaz  s  intre în viitorul foarte 

apropiat în vigoare i deschide posibilitatea finan rii drumurilor forestiere, pe 
lâng  alte domenii (împ duriri, pepiniere, construc ii silvice, etc.).  

Beneficiarii acestor finan ri pot fi persoane fizice, juridice sau agen i 
economici priva i din domeniu. Condi ia esen ial  pentru eligibilitate – terenurile 
pe care se vor construi sau se vor moderniza trebuie s  apar in  beneficiarilor 
priva i sau consiliilor locale ori asocia iilor acestora. Prin criteriile de selec ie se 
observ  o încurajare a asocierii proprietarilor în vederea gestion rii unitare a 
suprafe elor p duroase de inute (ex. num rul de locuitori i de proprietari deservi i: 
pentru peste 50 persoane – max 20 pct, pentru sub 50 persoane – max 10 pct.). 

Marele avantaj al acestei m suri îl constituie posibilitatea finan rii integrale 
a drumurilor consiliilor locale, deoarece de sprijinul de maximum 1 milion euro 
beneficiaz  numai consiliile locale sau asocia iile acestora (în propor ie de 100%), 
iar restul proiectelor 50% este contribu ie privat , iar restul de 50% este contribu ie 
public , din care 75% UE i 25% bugetul na ional. 

M sura 3.5. î i propune fina area unui num r de cca. 200 proiecte pentru cca. 
450 km de drumuri forestiere. În ghidul solicitantului prezentat înc  în form  
provizorie pe site-ul Agen iei Sapard se arat , pe aceast  m sur , programul 
finan rilor e alonat pe perioada 2002 – 2006 inclusiv, cu sume totale de 127 mil 
euro contribu ie UE + guvern i 120 milioane euro contribu ii private; pentru anul 
2006 sunt e alonate 25,7 mil euro UE + guvern, respectiv 24,4 mil euro contribu ie 
privat  (pentru întreaga m sur  3.5.). 

Programul SAPARD a fost conceput pentru a sprijini financiar dezvoltarea 
mediului rural i a agriculturii astfel încât, dup  momentul integr rii, rile 
candidate din Europa Central  si de Est s  fie preg tite din punct de vedere 
economic pentru participarea la Politica Agricol  Comun , dar mai ales s  se poat  
adapta u or modului de lucru specific structurilor europene. Obiectivele Progra-
mului sunt acelea de a contribui la implementarea acquis-ului comunitar referitor 
la Politica Agricol  Comun  i alte politici conexe. Mai mult, astfel se ofer  
posibilitatea de a ne însu i principiile de accesare a fondurilor structurale, inclusiv 
procedurile financiare i mecanismele de control ale Uniunii Europene.  

Dup  integrarea în Uniunea European  se prefigureaz  noi oprtunit i de 
accesare a unor finan ri, care ar trebui s  fie la indemâna proprietarilor particulari 
de p dure. Implementarea unui ghid de bun  practic  în domeniul drumurilor 
forestiere ar contribui la con tientizarea acestora asupra necesit ii i a 
posibilit ilor practice de realizare a drumurilor forestiere, atr gând aten ia nu 
numai asupra aspectelor economice ale acestor construc ii, dar i asupra celor 
ecologice i sociale. 

Îns i apari ia acestui Ghid de bun  practic  va face posibil  accesarea unor 
fonduri de la Banca Mondial  pentru finan area execu iei drumurilor forestiere.
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5. Concluzii 
 
Din modul în care se pun problemele în elaborarea Ghidului de bun  practic  

pentru drumuri forestiere în România se observ  tendin a elaboratorului de a 
implementa în România modul de lucru austriac în execu ia drumurilor forestiere. 
Cu toate c  rezolvarea practic  a problemelor ivite în execu ia drumurilor 
forestiere de c tre constructorii austrieci este de multe ori demn  de apreciat, în 
cazul societ ilor de construc ii române ti aceast  atitudine ar conduce la improvi-
za ii care ar pune grav în pericol siguran a circula iei pe drumurile forestiere. 

Ghidul de bun  practic  va fi greu de aplicat în totalitate de la început 
întrucât este greu de modificat un ansamblu stufos de legi, regulamente i 
normative, dar mai ales, este greu de comb tut iner ia sistemului i birocra ia, 
descurajante în cele mai multe cazuri. 

Totu i, este interesant faptul c  ni se atrage aten ia indirect c  în prezent se 
consum  timp i bani pe faze care nu ar trebui s  greveze bugetul investi iei într-un 
drum forestier.            

De asemenea, de multe ori, din cauza obligativit ii respect rii m surilor 
prev zute în normativele de proiectare, se evit  sau este imposibil  adoptarea 
solu iilor ingenioase care, de cele mai multe ori, sunt mai ieftine i mai rezistente.
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Abstract 
 

Considerations on Best practice guidelines for forest roads in 
Romania 

 
The best practice guidelines for forest roads in Romania open the possibility 

to access funds from World Bank or Sapard Agency to build new forest roads. 
This work presents some positive and negative aspects concerning the appearance 
of this Guideline. 
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