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Cercet ri privind eficien a economic  a drumurilor forestiere 
în Bazinul Dornelor 

 
 

Marius MIRON – ONCIUL 
 
 

1. Strategia de dezvoltare a re elelor de drumuri forestiere – 
trecut, prezent i viitor 

 
Problema eficien ei dot rii suprafe elor împ durite cu instala ii de transport a 

f cut obiectul numeroaselor dezbateri în literatura tehnic  i economic  de specia-
litate. În principal s-a tratat eficien a economic  a investi iilor în drumuri forestiere 
prin prisma economiilor înregistrate la chetuielile de produc ie, legate de recoltarea i 
colectarea materialului lemnos, odat  cu diminuarea distan ei de scos-apropiat.  

Fiecare re ea de drumuri are o anumit  structur  caracterizat  prin indicatori de 
cantitativi (distan  medie de colectare, desime) i calitativi (gradul de deschidere a 
suprafe ei p duroase, propor ia de participare a diferitelor categorii de drumuri în 
ansamblul re elei). Calculele efectuate au condus la definirea unei desimi optime a 
re elei instala iilor de transport care, pentru condi iile rii noastre, este de 13 m/ha. 
Eficien a drumurilor forestiere este subîn eleas  atât timp cât desimea re elei de 
transport nu a atins valoarea optim . 

Eficien a drumurilor forestiere a fost de asemenea analizat  i prin prisma 
efectului ecologic i social pe care îl produc. Chiar dac  aceste efecte sunt greu 
cuantificabile valoric, s-au identificat procedee prin care s  se analizeze compara-tiv 
diferitele variante de dezvoltare a re elei de drumuri. Oportunitatea construirii unui 
drum în ansamblul re elei este îns  în continuare analizat  strict economic. 

Toate calculele economice i evalu rile efectelor ecologice i sociale pornesc de 
la premisa existen ei unei strategii existente în dezvotarea re elei de drumuri, strategii 
care s  defineasc  de la început cel pu in arhitectura re elei, precum i e alonarea în 
timp a execu iei diferitelor drumuri noi componente ale re elei proiectate, în vederea 
îmbun t irii indicatorilor structurali cantitativi.  

În regiunile de munte, re eaua de drumuri are o arhitectur  subordonat  re elei 
hidrografice, majoritatea drumurilor urmând v ile apelor curg toare din bazin, pe unul 
din versan i. Conducerea traseelor în condi ii limitative (proximitatea cursului de ap , 
cu v i de regul  foarte înguste i versan i puternic înclina i, cu fenomene active de 
eroziune în maluri i de fund) face ca i valoarea lucr rilor de execu ie s  fie mare 
datorit  volumului mare al terasamentelor i al lucr rilor de ap rare – consolidare 
necesare.  

Teoria re elelor de instala ii de transport impune necesitatea analiz rii eficien ei 
dot rii p durii cu drumuri la nivel de re ea, deci pe suprafe e mari, cel pu in la nivelul 
unei unit i de produc ie din cadrul unui ocol silvic i, numai e alonarea în timp a 
execu iei diferitelor segmente de re ea, s  r mân  de stabilit în func ie de multitudinea 
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factorilor care influen eaz  aceast  decizie (volumul arboretelor care ajung la 
exploatabilitate, diferite calamit i care pot s  apar , etc.) 

În economia centralizat , institutele de proiectare întocmeau astfel de studii de 
dezvoltare a re elei de drumuri forestiere, iar planurile de investi ii ale unit ilor 
silvice teritoriale ineau cont de prevederile acestora. În prezent, singura form  de 
planificare a necesarului de drumuri forestiere noi este amenajamentul silvic. În 
economia de pia , proiectarea în amenajarea p durilor este liberalizat , putând fi 
adjudecat  de orice firm  de proiectare atestat  în domeniu. Exist  deci posibilitatea 
ca la fiecare 10 ani strategia de dotare cu drumuri a unei unit i de administrare silvic  
s  se schimbe odat  cu proiectantul amenajist.  

Mai mult, de cele mai multe ori propunerile amenajistului nu pot fi realizate, fie 
din punctul de vedere al lungimii drumurilor propuse, al versantului urm rit, al 
amplas rii platformei de întoarcere, întrucât propunerile amenajistului nu in seama de 
aceste aspecte ci numai de nevoia accesibiliz rii unor suprafe e. 

Proiectarea drumurilor forestiere noi este de asemenea adjudecat  prin licita- ii 
publice deschise, de cele mai multe ori pe baza pre ului cel mai mic oferit. La licita ie 
sunt scoase îns  drumuri individuale, iar firma câ tig toare a licita iei nu dispune de 
informa ii legate de strategia de dezvoltare a re elei în ansamblu. 

Ad ugând la aceste aspecte faptul c , paralel cu execu ia drumurilor noi, este 
necesar  între inerea celor existente, multe dintre ele necesitând repara ii capitale, 
rezult  de aici dificultatea urm ririi strategiei de dezvoltare a re elei de drumuri. 

Se impune în aceste condi ii elaborarea unor studii de dezvoltare a re elelor de 
drumuri forestiere actualizate, la nivelul fiec rui ocol silvic, care s  in  seama de 
situa ia juridic  a terenurilor forestiere (natura propriet ii), organizarea spa io-
temporal  a t ierilor, precum i de posibilit ile tehnice de execu ie a drumurilor noi în 
condi iile locale de teren, studii care s  furnizeze amenajistului informa iile necesare 
pentru a fi surprinse ca atare în proiectul de amenajare a ocolului silvic. 

 
2. Eficien a economic  a investi iilor în drumuri – aspecte teoretice 
i reflectarea lor în practic  

 
În studiul economic al dezvolt rii re elei de drumuri ar trebui analizate, pe de o 

parte efortul financiar necesar execu iei tuturor drumurilor din re ea, pân  la atingerea 
desimii optime, iar pe de alt  parte efectul economic global concretizat în profitul 
unit ii silvice respective rezultat în urma valorific rii materialului lemnos cu ajutorul 
drumurilor. Acest studiu trebuie s  se fac  deci la nivel de ocol silvic sau cel mult la 
nivel de unitate de produc ie, pe variante de dezvoltare a re elei. În prezent îns , la 
analiza eficien ei economice a drumurilor forestiere, se procedeaz  la calcularea 
efectelor economice pe care le produce fiecare drum în parte, pe seama volumului de 
lemn din bazinul deservit. 

Calculul indicatorilor economici în aceast  situa ie poate fi considerat numai 
orientativ întrucât nu este corect din urm toarele motive: 

- profitul ob inut în urma investi iei în drum forestier se calculeaz  simplu prin 
aplicarea la valoarea materialului lemnos ce se va recolta din bazinul deservit a 
unui procent, calculat ca raport între m rimea profitului înregistrat în anul 
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precedent de ocolul silvic i valoarea produc iei totale a ocolului, dar profitul 
ocolului silvic poate fi variabil de la an la an; 

- valoarea produc iei totale a ocolului silvic cuprinde totalitatea veniturilor 
ob inute nu doar din valorificarea lemnului, ci i din valorificarea produselor 
accesorii, din vân toare, din activit i de prelucrare a lemnului, etc. 

- la baza calculelor pe bazin stau cotele anuale de lemn ce se vor recolta, cal-
culate pe baza datelor existente în amenajamentul silvic (pe o perioad  de 
maximum 10 ani), f r  a se ine seama c  drumul forestier are o durat  de via  
de 30 ani i trebuie s  produc  în tot acest interval efecte economice; 

- prin prelungirea unui drum existent se mic oreaz  distan ele de apropiat pentru 
arboretele deschise de acel drum; acest fapt ar trebui s  conduc  la cre terea 
pre ului de cump rare pentru lemnul pe picior, dar în calculul valorii produc iei 
se intr  cu pre urile medii ob inute la ultimele licita ii, pe categorii de produse 
(principale i secundare i pe specii).  

- fudamentarea economic  a investi iei se face pe baza unor indicatori tehnico-
economici simpli, f r  o analiz  complex  a indicatorilor de rentabilitate; 

Se constat  c  promovarea unor investi ii în drumuri forestiere i amânarea 
altora se realizeaz  f r  urm rirea vreunei strategii de dezvoltare a re elei de drumuri 
forestiere ci numai din considerentul rezolv rii unor situa ii de moment, de 
accesibilizare, la distan e de colectare mai mici, a unor parcele cuprinse în planurile 
decenale de recoltare a produselor principale i secundare .  

Trebuie f cut  men iunea c  amortizarea investi iei în drum ar trebui s  se fac  
pe toat  durata de via  normat  a obiectivului. În prezent sunt promovate, cu pu ine 
excep ii, numai investi iile care pot fi recuperate din profit în zece ani. Aceste 
investi ii reprezint  drumuri scurte, de regul  pân  la 1 km, sau care se desf oar  în 
condi ii u oare de teren (caz în care i exploatarea masei lemnoase din bazinul 
respectiv s-ar putea realiza u or i f r  construc ia drumului) în detri-mentul 
drumurilor absolut necesare în zonele accidentate, a c ror lungime de regul  este mai 
mare datorit  serpentinelor proiectate pe traseul lor pentru învingerea diferen elor mari 
de nivel dintre punctele de cap t ale acestor drumuri. 

Ordonan a Guvernului nr. 70/1999 aprobat  prin Legea 653/2001 privind 
m surile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri 
forestiere în perioada 2000 – 2010 i Ordinul comun al MAAP i MF 75-269/2002 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 70/1999 au creat premisa 
finan rii investi iilor în drumuri forestiere atât din fonduri extrabu-getare special 
create în acest scop, cât i posibilitatea execu iei lucr rilor de con-struc ii de drumuri 
în contrapartid  cu mas  lemnoas .  

În acest context, sunt promovate cu prec dere investi iile în drumuri noi care se 
preteaz  a fi realizate în contrapartid  cu mas  lemnoas , adic  drumurile care vor 
deservi bazine cu partizi de produse principale în volum suficient de mare s  acopere 
prin valoarea lemnului, costul lucr rilor de construc ii–montaj ocazionate de execu ia 
drumului. În felul acesta, investi ia în drum nu se mai apreciaz  din punctul de vedere 
al recuper rii nici m car din profitul rezultat în urma valori-fic rii materialului lemnos 
ci din îns i valoarea produc iei. Durata de recuperare a investi iei este în acest caz 
aceea i cu durata de realizare a lucr rilor. 
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Aceast  metod  de analiz  a eficien ei economice a drumurilor forestiere î i 
g se te par ial explica ia în faptul c  în prezent dezvoltarea re elei de drumuri se face 
în special prin construirea drumurilor secundare care deservesc bazine ale pâraielor 
laterale, cu suprafe e mai mici de 1000 ha i care urmeaz  s  aib  un trafic anual sub 
5000 tone. Aceste drumuri de regul  sunt scurte, deservesc suprafe e de p dure 
cuprinse între 200 i 500 ha în care se afl  arborete exploatabile. Sunt rare situa iile în 
care sunt promovate drumuri principale, acestea încadrându-se în aceast  categorie de 
importan  în principal prin traficul anual care dep e te 5000 tone i mai pu in prin 
suprafa a deservit  direct. Este cazul drumurilor care fac trecerea dintr-un bazin în alt 
bazin, pentru scurtarea distan ei de transport a materialului lemnos spre diferite centre 
de prelucrare i care sunt solicitate i sus inute puternic de direc iile silvice teritoriale. 

Prezenta lucrare ine s  atrag  aten ia asupra pericolului dezvolt rii la întâmplare 
a re elelor de drumuri forestiere, fapt ce poate trece u or neobservat în condi iile în 
care înc  nu a fost atins  desimea optim .  

Dac , de exemplu, în loc s  se construiasc  drumuri distincte pentru dou  bazine 
vecine mici, acestea ar fi accesibilizate printr-un singur traseu de trecere dintr-un 
bazin în alt bazin, desf urat undeva la mijlocul lungimii versan ilor, s-ar deschide 
uniform suprafa a celor dou  bazine, în special partea superioar  a acestora. În cazul 
execu iei a dou  drumuri numai punctul final ar ajunge pân  la nivelul la care drumul 
unitar s-ar desf ura pe toat  lungimea lui. Totodat  i va-loarea investi iei ar fi mai 
mic , atât pe total cât i  pe unitatea de lungime, deoare-ce travers rile cursurilor de 
ap  interceptate s-ar face în zona cursului lor mijlociu sau superior unde debitul este 
mai mic i nu sunt declan ate fenomene toren iale, iar versantul este mai pu in înclinat 
decât în imediata apropiere a apei, fapt ce se reflect  în volum mai mic de terasamente 
i lucr ri de sprijinire mai pu ine.   

Se spune în literatura economic  de specialitate c  alocarea optim  a fondurilor 
mai ofer  un avantaj de ordin tehnic: o dezvoltare e alonat  a re elei de transport 
permite executarea terasamentelor cu un an înaintea consolid rii p r ii carosabile, ceea 
ce ofer  un grad mai mare de stabilitate celor dintâi. În prezent acest principiu tehnic 
nu se respect  deloc întrucât societ ile de construc ie urm resc realizarea volumului 
de lucr ri într-un termen cât mai scurt pentru a încasa cât mai repede contravaloarea 
acestora. i entitatea achizitoare este interesat  s  fie terminat  lucrarea cât mai repede 
i din acest motiv prefer , înc  de la organizarea licita iei de execu ie, societ ile care, 

la valori egale ale ofertei, se angajeaz  la grafice de execu ie cu termene foarte 
strânse. Ori, de regul , licita iile de lucr ri au loc prim vara, iar pân  toamna marea 
parte a lucr rilor, inclusiv suprastructura, sunt deja executate.  

Se poate pune acest aspect i pe seama faptului c  în prezent pot executa 
drumuri forestiere toate societ ile de construc ie care fac doar dovada c  posed  
câteva utilaje terasiere i autobasculante pentru transporturi de antier. De multe ori 
câ tig  licita iile societ i de construc ii f r  experien  similar , dar a c ror ofert  este 
explicabil mai mic  întrucât acestea doresc s  înceap  abia s  execute acest tip de 
lucr ri, considerându-le facile. Cu pu ine excep ii, aceste societ i de construc ii 
întâmpin  dificult i mari în finalizarea contractelor de execu ie. 

Pe lâng  aceste aspecte, literatura de specialitate (Staicu, 1995) arat  c , în 
evaluarea economic  a proiectelor, indicatorii tehnico-economici construi i ca raport 
matematic între efecte i eforturi, în toate rile cu economie de pia , ocup  un loc 
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mai pu in important, de i ei se caracterizeaz  prin simplitate, se calculeaz  u or i sunt 
logic necontradictorii. În aceast  categorie ar intra investi ia specific , recuperarea 
investi iei din profit, etc. Nu întotdeauna un nivel favorabil al acestor indicatori atest  
i o eficien  înalt  a proiectelor de investi ie. Adesea, în spatele lor stau solu ii de 

proiect ieftine, dar de nivel tehnic, tehnologic i performan e sc zute, f r  eficien  în 
perspectiv .  

Se recomand  ca în evaluarea eficien ei economice i financiare a proiectelor s  
predomine abordarea dinamic  a problemelor i deci utilizarea indicatorilor de 
eficien  calcula i cu luarea în considerare a factorului timp (valoarea net  actual  
total , rata intern  de rentabilitate etc). Pentru analiza eficien ei economice a unui 
proiect de drum forestier în prezent nu se solicit  calcularea unor astfel de indicatori. 
Explica ia ar putea s  fie c utat  în tendin a de recuperare rapid  a investi iei prin 
procedeele prezentate anterior. 

 
3. Unitatea teritorial  de studiu 

 
În prezenta lucrare se analizeaz  dotarea cu drumuri forestiere a unei unit i de 

produc ie aleas  prin sondaj, din ocolul silvic Dorna Candrenilor, în vederea urm ririi 
strategiei de dotare cu noi drumuri, a structurii re elei, a indicatorilor eco-nomici lua i 
în calcul la analiza eficien ei economice a investi iilor, precum i eviden ierea altor 
indicatori economici care trebuie s  fie calcula i cu prilejul analizei eficien ei 
economice i a rentabilit ii investi iilor în drumuri forestiere. 

Zona de cercetare cuprinde întreg Bazinul Dornelor situat în extremitatea sud-
vestic  a jude ului Suceava, în zona de interferen  a paralelei de 47o22’ cu meridianul 
25o22’. Bazinul Dornei se afl  într-o zon  cu relief montan, suprapunându-se peste 
patru unit i geomorfologice: Masivul C liman (versan ii nordici i nord-vestici), 
Mun ii Bârg ului (versan ii estici), Mun ii Suhardului (versan ii sudici i sud-vestici) 
i Depresiunea Dornelor.  

Substratul geologic al teritoriului de pe care Dorna î i adun  apele este deosebit 
de complex, fiind reprezentat printr-o mare varietate petrografic . Este rezultatul 
faptului c  Bazinul Dornelor se suprapune peste zona de limit  a trei mari forma iuni 
geologice: eruptiv  (zona C limanului), a fli ului transcarpatic (mun ii Bârg ului) i 
cristalin  (mun ii Suhardului). 

Bazinul hidrografic al râului Dorna însumeaz  595 km2, iar p durile cuprinse în 
teritoriul acestuia, în suprafa  de 43260,7 ha, sunt gospod rite de ocoalele silvice 
Dorna Candrenilor (23373,2 ha) i Co na (19887,5 ha). 

Ambele ocoale silvice sunt organizate în câte cinci unit i de produc ie, 
denumite dup  cursurile de ap  principale care le str bat, dup  cum urmeaz :  

Ocolul silvic Dorna Candrenilor Ocolul silvic Co na 
U.P. I Negri oara  6441,5 ha U.P. I Te na   4328,6 ha 
U.P. II Ro ia   3017,0 ha U.P. II Cucureasa  4080,3 ha 
U.P. III Voroava  5612,9 ha U.P. III Co na   5022,0 ha 
U.P. IV Strunioru  3147,3 ha U.P. IV Bancu   3254,5 ha 
U.P. V Dorni oara  5154,5 ha U.P. V Dorna   3202,1 ha 
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Analiza dezvolt rii re elelor de drumuri trebuie f cut  distinct pe fiecare 
unitate de produc ie în parte întrucât toate unit ile de produc ie  constituite în cele 
dou  ocoale au limite naturale evidente, condi ii naturale relativ omogene i c i 
independente de acces. Dup  analiza în detaliu pe fiecare unitate de produc ie se 
poate trece la analizarea parametrilor structurali ai re elelor de drumuri la nivel de 
ocol silvic i apoi la nivel de bazin.  

Situa ia propriet ii asupra p durilor în cadrul Bazinului Dornelor la 
na ionalizare este prezentat  în valori efective în tabelul 1. 

 
 
Tabelul 1. Structura p durilor din Bazinul Dornelor pe categorii de proprietari  
Table 1.  The forest’s structure by owners in Dorna’s Basin  

din care 
U.P. Suprafa a 

actual  Fondul 
gr niceresc 

Fondul 
Bisericesc 

P duri 
comunale 

P duri 
particulare 

 Ocolul silvic Dorna Candrenilor 
I 6441,5 919,9 2467,5 1312,1 1742,0 
II 3017,0 - 2390,0 482,1 144,9 
III 5612,9 5369,3 243,6 - - 
IV 3147,3 3147,3 - - - 
V 5145,5 2240,6 2657,2 126,9 129,8 

Total 23373,2 11677,1 7758,3 1921,1 2016,7 
 Ocolul silvic Co na  

I 4328,6 2520,9 1749,1 31,7 26,9 
II 4080,3 3910,8 - - 169,5 
III 5022,0 4943,4 - - 78,6 
IV 3254,5 456,5 1698,9 922,6 176,5 
V 3202,1 - 1164,2 1082,3 955,6 

Total 19887,5 11831,6 4612,2 2036,6 1407,1 
Total 
bazin 43260,7 23508,7 12370,5 3957,7 2847,3 

% 100 54 30 9 7 
 
Situa ia juridic  a terenurilor este unul din principalii factori care condi-

ioneaz  dezvoltarea re elelor de drumuri întrucât Regia Na ional  a P durilor 
finan eaz  investi ii în drumuri care deservesc numai p durile proprietate de stat. 

A a se explic  de ce în ultimii cinci ani (1999 – 2003) s-au promovat 
investi ii în drumuri noi numai în unitatea de produc ie I Negri oara din ocolul 
silvic Dorna Candrenilor, în care ponderea p durilor care au apar inut Fondului 
Gr niceresc N s ud au ponderea cea mai mic  din acest ocol.  

În aceast  unitate de produc ie desimea instala iilor de transport la nivelul 
anului 1999 era de 8,1 m/ha. Cu toate c  desimea re elei de drumuri în U.P. III 
Voroava la nivelul aceluia i an era de numai 5,3 m/ha, în ultimii cinci ani nu s-a 
proiectat i nici nu s-a construit nici un drum nou în aceast  unitate chiar dac  sunt 
necesare cel pu in 11 drumuri noi, cu o lungime total  de 13,35 km, prin execu ia 
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c rora desimea re elei de drumuri în aceast  unitate de produc ie ar cre te la 7,8 
m/ha . Explica ia const  în faptul c  95,6 % din suprafa a unit ii de produc ie III 
Voroava a apar inut Fondului Gr niceresc N s ud i exist  incertitudinea 
r mânerii acestei suprafe e în administrarea ocolului silvic Dorna Candrenilor. 

Cercetarea strategiei de dezvoltare a re elelor de drumuri în Bazinul Dornelor 
s-a realizat numai în U.P. I Negri oara din O.S. Dorna Candrenilor. Aceast  
unitate de produc ie întrune te condi iile calit ile unui sondaj semnificativ la nivel 
de bazin, reprezentând 10 % din num rul total de unit i de produc ie, 14,9 % din 
totalul suprafe ei împ durite din bazin i prezentând o varietate a condi iilor 
geomorfologice de dezvoltare a traseelor de drum asem n toare cu cea întâlnit  în 
întreg bazinul. Totu i sondajul realizat a fost influen at de situa ia de fapt care se 
înregistreaz , privind natura propriet ii asupra p durii în bazin prezentat  anterior. 
 

4. Eficien a economic  a drumurilor din U.P. I Negri oara 
 

În unitatea de produc ie I Negri oara din cadrul ocolului silvic Dorna 
Candrenilor, în ultimii cinci ani s-au proiectat trei drumuri noi din care dou  sunt în 
curs de execu ie, iar pentru al treilea este în curs de preg tire licita ia de atribuire a 
contractului de lucr ri. De asemenea, s-au proiectat repara ii capitale pentru dou  
drumuri existente din care numai unul s-a executat. 

Drumurile noi din aceast  unitate de produc ie sunt: 
- Pietrosu – prelungire (1,90 km); drum secundar ce deserve te parcelele 184, 187 

i 188;  
- Muncelul Mic – Bâtca Ro ie (1,42 km); drum principalce deserve te direct 

parcelele 188 din UP I Negri oara i  56, 57 i 58 din UP II Ro ia 
- Broasca (1,06 km); drum secundar ce deserve te parcelele 19, 20, 21 i 22.  

Drumul forestier Muncelul Mic – Bâtca Ro ie face trecerea din bazinul 
Negri oarei în cel al Dorni oarei i prin aceasta asigur  scurtarea cu 15 km a distan ei 
de transport a lemnului recoltat din bazinul superior al râului Negri oara spre Poiana 
Stampei unde ocolul silvic are o unitate de prelucrare a lemnului.  

Aproximativ 7100 m3 lemn din întreaga posibilitate a UP I Negri oara (11274 
m3) vor fi transporta i pe aceast  rut . Astfel se explic  recuperarea investi iei din 
profit într-o perioad  atât de scurt  deoarece, pe lâng  profitul rezultat din 
valorificarea materialului lemnos, s-a luat în calcul i cel rezultat din economiile la 
cheltuielile de transport care se realizeaz  anual pe noua rut  mai scurt . 

Prin construc ia acestor drumuri, lungimea total  a drumurilor în UP I Negri-
oara cre te de la 49,9 km la 54,28 km, iar desimea re elei cre te de la 8,1 m/ha (din 

care 1,0 m/ha drumuri publice i 7,1 m/ha drumuri forestiere) la 8,8 m/ha. Principalii 
indicatori tehnico–economici calcula i sunt prezenta i în tabelul 2. 

În anul 2000 s-au întocmit proiecte pentru lucr ri de repara ii capitale la 
drumurile forestiere existente: DF Axial Negri oara pentru un tronson de 10,43 km 
(din 14 km total) i DF Valea Pântii pe un tronson de 5,44 km (din 7,0 km total). 
Eficien a acestor drumuri nu mai trebuie dovedit  întrucât aceasta a fost calculat  la 
execu ia acestora de noi. Valorile lucr rilor de construc ii–montaj proiectate se 
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ridicau, la nivelul lunii mai 2000, la 151013 euro pentru DF Axial Negri oara (14478 
euro/km), respectiv 51998 euro pentru DF Valea Pântii (9558 euro/km).  

 
Tabelul 2.  Principalii indicatori tehnico–economici ai drumurilor noi  
Table 2.  The main technical and economical parameters of the forest roads  

Drumul forestier Indicatorii tehnico–economici  Pietrosu-prel. Muncelul Mic Broasca 
Lungimea drumului (km) 1,90 1,42 1,06 
Suprafa a deservit  (ha) 204,2 243,6 154,0 
Volum total de lemn pe picior (m3) 
 - din care peste 80 ani (m3) 

108749 
47967 

125963 
89533 

82872 
63066 

Cota anual  posibil de exploatat (m3/ha) 
 - din care  produse principale  
   produse secundare 

1360 
1014 
346 

5266 
4000 
1266 

2385 
2237 
118 

Traficul anual (t/an) 1088 10000 2000 
Valoarea investi iei – exclusiv TVA (euro) 

- din care C + M (euro) 
- revine pe km (euro) 

77948 
67835 
35703 

98925 
86192 
60698 

176112 
153230 
144557 

Investi ia specific  (euro/m3 lemn) 0,7 0,8 1,8 
Durata de recuperare a investi iei din profit (ani) 11,3 2,9 19,8 
Durata de realizare a investi iei (luni) 8 8 12 

 

Aceste valori sunt de zece ori mai mari fa  de valorile orientative ale 
cheltuielilor directe prezentate în proiectul de reactualizarea a Normativului pentru 
execu ia lucr rilor de între inere i reparare a drumurilor forestiere precum i 
reglementarea circula iei pe aceste drumuri, întocmit în 1995 de c tre Institutul 
Na ional al Lemnului Bucure ti.  

Normativul respectiv a ap rut în 1999 f r  precizarea valorii lucr rilor întrucât 
acestea trebuie determinate pentru fiecare drum în parte, inând seama de starea 
drumului i  de condi iile locale de aprovizioanare cu materiale. Au r mas îns  în acest 
normativ precizate cantit ile maxime de material de împietruire necesar pentru 
„compensarea total  a uzurii fizice a îmbr c min ii”, în volum de 300–400 m3/km. 
Cantitatea aceasta corespunde unui strat de împietruire de maxi-mum 10 cm grosime. 
De cele mai multe ori tronsoanele de drum pentru care se solicit  repara ii capitale 
necesit  refacerea complet  a sistemului rutier în grosime de minimum 20 cm, putând 
ajunge la mult mai mult în zonele umede ale traseului. 

 
5. Tendin e în calculul eficien ei economice a drumurilor forestiere 
 
Având în vedere politicile de dezvoltare pe care ar trebui s  le aib  Direc ia 

Silvic  Suceava în cadrul ocolului silvic Dorna Candrenilor (sau oricare alt ocol 
silvic) în ceea ce prive te re elele de drumuri forestiere i e alonarea în timp a 
execu iei diferitelor drumuri din cadrul acestora, în analiza eficien ei economice a 
investi iilor în drumuri trebuie s  se ia în considerare factorul timp. 

Cu toate c  este greu de previzionat rata infla iei într-un interval de minimum 30 
ani sau cum va evolua legisla ia în domeniul construc iilor, al investi iilor, al 
calculului impozitului pe profit i chiar în ceea ce prive te organizarea admi-nistra iei 
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p durilor, pentru evaluarea eficien ei economice a investi iilor în drumuri pot fi totu i 
elaborate algoritmuri de calcul a indicatorilor de eficien  dinamici. 

Desigur, la e alonare se va ine cont de momentul în care vor ajunge la 
exploatabilitate arboretele din fiecare bazin deservit de drumurile proiectate. În acest 
scop va fi necesar în primul rând un calcul de actualizare a valoriii de execu ie a 
fiec rui obiectiv care va da indicatorului fundamental caracteristic al proiectelor: 
angajamentul de capital la momentul respectiv. Pentru evaluarea proiectului fiec rui 
drum i a re elei în ansamblu trebuie s  se adopte abordarea dinamic  a analizei 
proceselor investi ionale, pe un orizont de timp egal cu: durata de execu ie (1 2 ani) + 
durata de via  economic  a drumului (30 ani).

Calculul veniturilor implicate în realizarea fiec rui proiect se va face pornind de 
la urm toarele premise: nu se ob in alte venituri decât cele rezultate din valorificarea 
masei lemnoase exploatabile disponibile în bazinul accesibilizat (varianta pesimist ); 
volumul de mas  lemnoas  exploatat anual, ca unic  surs  de venit, rezult  din 
e alonarea uniform  a volumului exploatabil, reactualizat cu cre terile curente, pe 
durata de via  economic  a proiectului (30 ani). 

În calculul posibilit ii anuale de produse principale i secundare se va ine 
seama de structura pe clase de vârst  i pe volum a fondului de produc ie la nivel de 
unitate de produc ie astfel încât s  nu se planifice volume imposibil de recoltat, iar 
indicatorii economici calcula i s  nu fie artificial m ri i.  

Posibilitatea decenal  stabilit  prin amenajament trebuie s  fie doar orienta-tiv , 
de multe ori, amenajistul prinzând în suprafa a periodic  în rând arborete accesibile, 
evitându-le deliberat pe cele din bazinele inaccesibile; prin planificarea construc iei 
unui drum în bazinul respectiv astfel de situa ii nu mai sunt acceptate. 

Pre ul mediu de baz  al produselor lemnoase, ca factor de participare la 
cuantificarea veniturilor, este pre ul mediu de vânzare realizat de Ocolul Silvic în 
perioada anul precedent elabor rii studiului: la produsele principale variaz  în jurul 
valorii de 15 30 euro/m3, iar la produse secundare 7 15 euro/m3. 

În calculul costurilor opera ionale trebuie s  se ia în considerare cheltuielile 
medii ale masei lemnoase pe picior ca i cheltuieli implicate de administrarea fiec rui 
bazin accesibilizat (varianta realist ) prognozate prin bugetul de venituri i cheltuieli al 
Ocolului silvic pentru anul în care se realizeaz  studiul.  

De asemenea, trebuie s  se in  seama de  cheltuielile de între ineri i repara ii 
ale drumului forestier, pe toat  durata de via  economic  a investi iei, determinate 
conform datelor furnizate de Ocolul silvic pentru anul anterior studiului i prognoza 
anului în care se întocme te studiul, referitoare la activitatea prestat : lucr ri de 
între inere anual  (inclusiv perioada de iarn ): în anii III…VII,  X…XV, XVIII…XXI 
din perioada de execu ie i durata de via  economic  a proiectului;  repara ii curente 
cu o periodicitate de 1/8 ani.   

Calculul indicatorilor de eficien  economic  pornesc de la determinarea 
veniturilor anuale, prin înmul irea cotei anuale de produse principale i secundare cu 
pre urile unitare ale acestor produse. 

Costurile opera ionale caracterisitice fiec rui an vor cuprinde, dup  caz, pe lâng  
cheltuielile implicate de administrarea fiec rui bazin forestier, i cheltuielile 
ocazionate de lucr rile de între inere i repara ii programate pentru anul respectiv. 
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Costurile de exploatare vor ine seama de reducerea cheltuielilor de scos – spropiat 
prin reducerea distan ei de colectare. 

Calculul poate fi condus în dou  moduri de realizare a amortiz rii investi iei: 
normal , pe toat  durata normat  de via  a obiectivului sau accelerat ,  variant  
aplicabil  în cazul realiz rii drumurilor în contrapartid  cu mas  lemnoas . 

Profitul brut rezult  din diferen a veniturilor i a tuturor cheltuielilor, iar profitul 
net rezult  dup  sc derea din profitul brut a impozitului pe profit. 

Fluxul de numerar (cash flow) se calculeaz  ca diferen  între fluxul de ie iri de 
bani (cheltuieli) i fluxul de intr ri de bani (încas ri). Fiind calculat ca diferen  între 
dou  m rimi susceptibile de actualizare, i acesta se va calcula în valoare actualizat  
pentru fiecare an de func ionare a drumului. 

A a cum s-a ar tat anterior, profitul net al ocolului silvic este variabil de la an la 
an. Totu i se poate încadra într-un interval anume întrucât, prin planificarea recoltelor 
se urm re te realizarea cu continuitate a unei posibilit i aproximativ constante i 
pre ul lemnului (cel pu in în prezent controlat de stat) nu poate varia foarte mult de la 
an la an. Se poate a adar defini o rat  de rentabilitate minim  i una maxim  a ocolului 
silvic i astfel s  se calculeze indicatorii de performan  ai proiectului în cele dou  
variante extreme. 

Indicatori dinamici de eficien  economic  a investi iei sunt: 
angajamentul de capital actualizat (K’t), determinat cu rela ia: 

a1CEIK hDed

1h
hht

'  (1) 

în care: Ih = costul investi iei (euro) 
CEh = cheltuieli de exploatare (euro) 
a = rata de actualizare 
d+De = durata de realizare a investi iei + durata de via  economic  
h = anul (h = 1…..31) 

durata de recuperare dinamic  a investi iei (T’) determinat  conform 
metodologiei standard  
rata de rentabilitate a proiectului (e), determinat  cu rela ia: 

te

De

1h
h

ID

PN
e          (2)  

în care: PNh = profitul net anual 
rata intern  de rentabilitate (r0) 

ro(h-1) - rata de rentabilitate realizat  de Ocolul silvic în anul (h-1) – anterior studiului 
rmin h - rata minim  de rentabilitate propus  a fi realizat  în anul studiului 

randamentul economic al investi iei (R), determinat cu rela ia: 

1
T

DR e           (3) 

Prin calculul acestor indicatori se respect  recomand rile literaturii de 
specialitate ca analiza eficien ei economice a unei investi ii s  se realizeze pe baza a 
unui num r de 7 2 indicatori. Aceast  analiz  mai detaliat  poate s  surprind  mai 
sigur eventualele caren e ale unor proiecte i s  conduc  la reanalizarea e alon rii 
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acestora pentru momente ulterioare, când volumul arboretelor exploatabile ar fi mai 
mare i astfel s-ar ajunge la indicatori de eficien  favorabili. 
 

6. Concluzii 
 
Din cele prezentate se desprind câteva concluzii, i anume: 
Analiza dot rii p durilor din Bazinul Dornelor trebuie f cut  la nivel de unitate 
de produc ie, cu un puternic reglaj (limitativ) la nivel de ocol silvic. 
În cadrul acestei analize trebuie s  se in  seama de tehnologiile de perspectiv  
în  exploatarea p durilor, fiind necesare de exemplu drumuri de coast  care s  
împart  versan ii în dou  sau mai multe zone de colectare. 
De asemenea, trebuie s  se in  cont de situa ia juridic  a terenurilor forestie-re, 
care poate conduce la reorientarea direc iilor de transport a materialului lemnos; 
aceasta complic  calculul prin necesitatea abord rii acestuia în mai multe 
variante decât ar fi necesare din punct de vedere tehnico-economic. 
Pentru fiecare variant  de re ea trebuie calculat  eficien a economic  pe 
ansamblu i individual, pentru fiecare drum în parte din cadrul acestei re ele. 
Odat  întocmit, studiul de dezvoltare a re elei de drumuri din fiecare unitate de 
produc ie poate constitui un plan strategic de ac iune, la dispozi ia ocoalelor 
silvice din Bazinul Dornelor. 
Acest plan strategic de dezvoltare a re elelor de drumuri trebuie îns  s  in  
seama i de eforturile financiare ocazionate de repara iile capitale i celelalte 
lucr ri curente de între inere a drumurilor deja existente, care nu sunt deloc de 
neglijat. Aceste lucr ri trebuie s  fie sus inute direct din produc ie, respectiv din 
venitul ocolului silvic care, de regul , se subordoneaz  intereselor Direc iei 
silvice teritoriale. 
În analiza eficien ei economice a investi iilor în drumuri trebuie s  se in  seama 
de evolu ia dinamic , în timp, a proceselor de produc ie forestier , a cheltuielilor 
variabile, atât cu administrarea fondului forestier cât i cu între inerea i 
exploatarea drumurilor forestiere. De aceea variantele trebuie analizate dinamic 
sub raportul eficien ei economice, prin indicatori specifici. 
Se poate stabili un algoritm de calcul a eficien ei economice a investi iilor în 
drumuri, bazat pe analize plurifactoriale care poate c p ta caracter obligativitate 
pentru toate societ ile de proiectare în domeniu (un eventual normativ de 
eficien  economic  a acestui tip de investi ii a a cum exist  în alte domenii – 
corectarea toren ilor, de exemplu). 
 
Bibliografie 

 
Bereziuc, R. Drumuri forestiere Ed. Tehnic , Bucure ti 1989 
Dr goi, M. Economie forestiere Ed. Economic , Bucure ti 2000 
Staicu, F. i col. Eficien a economic  a investi iilor Ed. Didactic  i Pedagogic , 

Bucure ti 1995 



M. Miron - Onciul Cercet ri privind eficien a economic  … 
 
Institutul Na ional al Lemnului Proiect de normativ pentru execu ia lucr rilor de 

între inere i reparare a drumurilor forestiere precum i reglementarea 
circula iei pe aceste drumuri Bucure ti 1995 

M.A.P.P.M. Normativ pentru execu ia lucr rilor de între inere i reparare a 
drumurilor forestiere precum i reglementarea circula iei pe aceste drumuri 
Bucure ti 1999 

S.C. SURSA COM S.R.L. Proiect tehnic de execu ie Drum forestier Broasca, O.S. 
Dorna Candrenilor Suceava 2003 

S.C. SURSA COM S.R.L. Proiect tehnic de execu ie Drum forestier Muncelul Mic – 
Bâtca Ro ie, O.S. Dorna Candrenilor Suceava 2002 

S.C. SURSA COM S.R.L. Proiect tehnic de execu ie Drum forestier Pietrosu - 
prelungire, O.S. Dorna Candrenilor Suceava 2002 

S.C. SURSA COM S.R.L. Proiect tehnic de execu ie - Repara ii capitale drum 
forestier Axial Negri oara, O.S. Dorna Candrenilor Suceava 2000 

S.C. SURSA COM S.R.L. Proiect tehnic de execu ie - Repara ii capitale drum 
forestier Valea Pântii, O.S. Dorna Candrenilor Suceava 2000 

S.C. PROFOREST S.R.L. Proiect de amenajament al U.P. I Negri oara Bucure ti 
2000 

 

Abstract 
 

Research Regarding the Economic Efficiency of Forest Roads in 
Dornelor Watershed 

 
In the mountain regions the architecture and the structure of the forest road’s 

network are subordinated to the rivers basins. In Dorna’s Basin two territorial 
forest departments administrate the forest: Dorna Candrenilor and Co na. The 
development of the forest road’s network must be globally analyzed, on the large 
forest administration units. 

This work presents some topical aspects of establishing the economical 
efficiency of investments in forest roads. Also, some new dynamic indicators of 
economical efficiency are proposed to be compute in the analysis of variants. 

 
Keywords: investments in forest road, strategy of development of the 

forestry transportation network, economical indicators of 
efficiency, dynamic analysis of variants  
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