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 1. Introducere 
 
 Drumurile forestiere, i în general, c ile de comunica ie forestiere, î i 
dovedesc utilitatea prin eficien a lor în activitatea de exploat ri forestiere. 
 Din punctul  de vedere tehnic un drum poate fi mai bun sau mai pu in bun, 
din punctul de vedere economic poate fi mai rentabil sau mai pu in rentabil, din 
punctul de vedere ecologic poate avea un impact mai mare sau mai mic asupra 
mediului, dar eficien a global  a unui drum forestier este mai greu de cuantificat 
din cauza complexit ii de apreciere ar tat  mai sus. 

 
Fig. 1 Eficien a global  a drumurilor forestiere din perspectiva solu iilor 
tehnice 
Fig.. 1 Global efficiency of a forest road in relation with technical solutions 

 
 În acest articol încerc m s  aducem în aten ie unele considera ii care ar putea 
contribui la deslu irea eficien ei unei anumite solu ii tehnice de proiectare a unui 
drum forestier. 
 
 
 2. Analiza efectelor unei anumite solu ii tehnice 
 
 Sub rezerva c  în func ie de situa ia concret  influen a solu iilor tehnice mai 
poate varia, afirm m totu i, c  principalele direc ii în care se manifest  efectele 
solu iilor tehnice adoptate , pot fi sintetizate astfel: 
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Fig.2 Direc iile în care se manifest  efectele solu iilor tehnice 
Fig. 2  The directions in which the effects of technical solutions can be observed 

 
Tabelul 1 Efectele varia iei principalelor elemente geometrice asupra câtorva 
din obiectivele urm rite 
Table 1 The variation effects of the main geometrical elements on some of 
desired objectives 

Efecte pozitive (+)/negative (-) 
Timp 

parcurs 
Chelt. exploat 

vehicul 
Chelt. constr. 

drum 
Impact 
asupra 

mediului 

Varia ia elementelor 
geometrice 

+ - + - + - + - 
Cre te +  +   -  - L ime 

platform     Descre te  -  - +  +  
Cre te  +  +   -  - Raza 

curburii 
orizontale 

descre te  -  - +  +  

Cre te   -  - +  +  Declivitate 
descre te +  +   -  - 

 
 În Tabelul 1 alegerea elementelor  geometrice a c ror varia ie a fost analizat  
în raport cu diverse efecte, s-a f cut pe baz  de experien , alegându-se acele 
elemente cu efect dovedit i neglijând celelalte.  
 Multitudinea de efecte în func ie de varia ia diferitelor elemente geometrice 
ne sugereaz  necesitatea unei optimiz ri multicriteriale în alegerea solu iei tehnice 
de proiectare a unui drum forestier. 
 
 
 2.1. Optimizarea traseului unui drum forestier (studiu de caz) 
 
 Vom prezenta  doar schematic analiza multicriterial  a alegerii traseului unui 
drum forestier datorit  multitudinii de elemente geometrice pe care le cuprinde. 
Vom considera de asemenea c  aspectele legate de deschiderea p durii au fost deja 
rezolvate. Vom face alegerea celei mai bune variante de traseu în func ie de 
diverse raze, pante transversale, declivit i, distan e de vizibilitate proprii fiec rei 
variante. 
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Fig.3 Schema alegerii traseului unui drum forestier 
Fig. 3 The scheme for choosing the forest road routing 

 
 Optimul îl vom alege din punctul de vedere al economicit ii. Dup  cum am 
mai spus, optimizarea se mai poate face urm rind i alte func ii obiectiv. 
 
 3. Analiza eficien ei solu iei tehnice alese (studiu de caz) 
 
 Pe baza variantei cele mai ieftine, alese în studiul de  caz de mai sus, 
urmeaz  s  analiz m consecin ele din punctul de vedere ecologic, social i al 
eficien ei în exploatare, adic  o analiz  de tip Cost – Avantaje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Efectele costurilor 
minime de construc ie i 
între inere asupra eficien ei 
solu iei tehnice 
Fig. 4. The effects of the 
minimal construction and 
maintenance cost son the 
technical solution efficiency 
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  analiz  este dificil  deoarece: 

izia rela iei dintre caracteristicile 
as

s al îmbun t irii caracteristicilor 
um

Desigur c  s-ar putea s  constat m c  varianta cea mai economicoas  de 

4. Concluzii 

Cu ajutorul a dou  studii de caz s-a prezentat modul în care se poate analiza 
icie

Abstract 
 

Considerations Regarding Efficiency Determination of Technical 

 The article presents a few considerations concerning the efficiency of forest 

ency, multicriterial optimization 
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O astfel de
 - este necesar  ierarhizarea criteriilor 
 - apare confruntarea cu imprec
infr tructurii i costurile resim ite de utilizator 
 - anumite date sugereaz  impactul redu
dr ului asupra activit ii de exploatare, dar se cunoa te mult mai pu in privind 
celelalte efecte 
 
 
traseu nu satisface în cea mai mare m sur  celelalte cerin e, ceea ce ne oblig  la 
alte optimiz ri cu alte func ii obiectiv. 
 
 
 
 
ef n a unei anumite solu ii tehnice. Studiile de caz îngusteaz  generalitatea 
problemei dar prezint  mai scurt i mai direct esen a procedeului, ceea ce 
constituie i scopul acestui articol. 
 

Design Solutions for Forest Roads 
 

roads design solutions. There are also presented several specific case studies 
concerning the theoretical base. 
 Keywords: technical effici
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