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Cuvânt înainte 

 
 Practic nu există activitate economică sau socială a cărei desfăşurare să nu implice, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, şi activitatea de transport. Fiind asociate cu mişcarea, transporturile 
(ale căror dimensiuni principale sunt spaţiul şi timpul) se dovedesc astfel indispensabile omului, 
încetarea lor însemnând paralizarea întregii vieţi social-economice. 
 Date fiind întinderile mari pe care se realizează, derularea transporturilor este de neconceput 
fără a se face apel la o serie întreagă de principii, metode, procedee şi tehnici de previziune, 
organizare şi coordonare a lor în timp şi spaţiu, toate acestea ţinând de managementul sistemelor de 
transport. 
 Literatura românească pe astfel de teme nu este cine ştie ce bogată, iar problemele abordate 
de aceasta nu au fost încă pe deplin rezolvate. Evident că o serie de aspecte au rămas chiar în afara 
abordărilor făcute până acum. Ca urmare, cercetările specialiştilor în domeniu trebuie continuate, 
ceea ce au făcut şi autorii volumului de faţă. 
 Întrucât transporturile feroviare deţin încă supremaţia în ceea ce priveşte volumul, atenţia 
noastră a fost orientată înainte de toate spre ele. La aceasta a contribuit şi complexitatea deosebită a 
problemelor de organizare pe care ele le ridică, la a căror soluţionare am încercat să ne aducem şi 
noi contribuţia. 
 Maniera de abordare a aspectelor care fac obiectul cărţii a fost: de la ceea ce s-a rezolvat 
deja spre noi rezolvări. Fără a folosi un ton polemic, ori de câte ori aşa ceva s-a dovedit posibil, 
după ce s-a prezentat stadiul actual de punere şi rezolvare a problemelor, am încercat să ne 
exprimăm punctele de vedere proprii, propunând soluţii noi sau sugerând unele modalităţi de 
perfecţionare a soluţiilor deja date. 
 Problematica luată în discuţie este foarte vastă, depăşind aspectele care ţin efectiv de 
managementul acestui sistem de transport (incluzând chiar şi unele aspecte de ordin tehnic 
implicate de derularea transporturilor pe căile ferate). S-a procedat aşa din dorinţa de a pune la 
dispoziţia celor interesaţi (dar mai puţin informaţi) cât mai multe din datele de care ei au nevoie 
pentru a ajunge la o cunoaştere cuprinzătoare a sistemului de cercetarea căruia ne-am ocupat. 
Aceasta nu înseamnă însă că nu au rămas şi destule aspecte neanalizate. Cartea prezintă doar o 
primă parte a rezultatelor cercetărilor efectuate de autor de-a lungul anilor, celelalte urmând a face 
subiectul altora volume, aflate în curs de redactare. 
 Beneficiarii ţintă ai volumului de faţă sunt studenţii de la specializările economice şi tehnice 
orientate spre transporturi, cadrele didactice implicate în pregătirea acestora, specialiştii din 
producţie, clienţii transporturilor feroviare, precum şi persoanele care au de gând să deruleze afaceri 
în acest domeniu. 
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PARTICULARITĂŢILE ŞI ROLUL TRANSPORTURILOR 

 
 Ca activităţi economico – sociale, transporturile – în sensul cel mai general al noţiunii – au 
apărut şi s-au dezvoltat odată cu societatea şi civilizaţia umană. Deplasarea în spaţiu a bunurilor şi 
persoanelor, cu ajutorul anumitor mijloace şi pe anumite căi mai mult sau mai puţin amenajate în 
acest scop, a precedat apariţia şi adâncirea diviziunii sociale a muncii. Chiar în condiţiile economiei 
naturale astfel de deplasări se dovedeau absolut obligatorii, deoarece punctele de obţinere 
(producere) a bunurilor necesare traiului şi punctele de păstrare, respectiv de consum erau localizate 
în zone diferite. 
 Adâncirea diviziunii sociale a muncii, precum şi o serie de descoperiri de ordin tehnic au 
impulsionat dezvoltarea şi perfecţionarea transporturilor, desprinderea lor din ansamblul 
activităţilor economico – sociale şi fixarea ca activităţi distincte. 
 Producţia de mărfuri consacră transporturile ca procese organizate, indispensabile societăţii, 
aflate într-o strânsă interdependenţă cu toate celelalte activităţi. Reproducţia simplă sau lărgită a 
produsului social, privită ca un ansamblu de acţiuni intercorelate, presupune, ca o condiţie a 
realizării sale, existenţa transporturilor în vederea asigurării legăturile necesare între producţie şi 
consum, ori de câte ori între locurile în care acestea au loc se interpune un anumit spaţiu. 
 Primele tipuri de transporturi au fost cele pe apă şi cele care utilizau forţa animalelor.  
 Ca urmare a adâncirii diviziunii muncii, pe plan intern şi internaţional, şi mai cu seamă 
odată cu apariţia capitalismului, activităţile de transport au început să se diversifice. 
 Astfel, inventarea maşinii de abur (în secolul al XVII–lea) a determinat apariţia şi 
dezvoltarea transporturilor feroviare. În paralel, transporturile navale au cunoscut o înviorare 
simţitoare prin înlocuirea navelor cu pânze cu nave propulsate de motoare cu abur. 
 Apoi, inventarea motorului cu ardere internă şi apariţia primului automobil propulsat de un 
astfel de motor (pe la mijlocul secolului al XIX-lea), precum şi a motorului cu aprindere prin 
scânteie (la sfârşitul secolului al XIX-lea) şi construirea primului avion (la începutul secolului al 
XX-lea) au dus la apariţia şi dezvoltarea foarte rapidă a transporturilor auto şi aeriene. 
 În astfel de condiţii, activităţile de transport s-au separat ca procese distincte, constituind 
una din ramurile cele mai importante ale economiei naţionale. 
 

1. UNELE ELEMENTE CONCEPTUALE 
 

 Managementul sistemelor de transport operează cu o serie de termeni specifici, ale căror 
sensuri este necesar să fie bine cunoscute. 
 
 

1.1. DEFINIREA TRANSPORTURILOR 
 

Noţiunea de a transporta îşi are originea în latinescul transportare, fiind preluată din limba 
franceză (tranporter) cu sensul general de “a căra, a duce dintr-un loc în altul”.1 

Pentru a face mai clară distincţia dintre transporturi şi alte activităţi înrudite cu acestea (cum 
ar fi manipulările) este necesar de subliniat faptul că un proces de transport presupune în realizarea 
sa două elemente definitorii: un  mijloc de transport (vehicul) şi o anumită infrastructură.2 

Prin urmare, transporturile reprezintă un ansamblu de activităţi interdependente, 
desfăşurate în vederea deplasării în spaţiu a bunurilor materiale şi persoanelor cu ajutorul 
vehiculelor, pe anumite căi de comunicaţii. Spre deosebire de manipulări, prin intermediul cărora se 
                                                        
1Dicţionarul explicativ al limbii române, Ediţia a II-a, EdituraUnivers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p.1105 
2 În cazul transporturilor prin conducte, aceste două elemente se confundă.  
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realizează modificarea poziţiei spaţiale a bunurilor în perimetrul aceluiaşi loc de muncă (sau de 
consum), transporturile se desfăşoară pe distanţe mai mari (cel puţin pe distanţa dintre două locuri 
de muncă – ori de consum - consecutive). 

Din definiţia prezentată rezultă că transporturile se deosebesc de celelalte procese de 
expediţie, transmitere sau ducere dintr-un loc în altul, cum ar fi, de exemplu, telecomunicaţiile, prin 
aceea că folosesc în acest scop, pe lângă anumite căi de comunicaţie, vehicule. 

În transporturi, prin cale de comunicaţie se înţelege traiectoria sau drumul, bine delimitat în 
spaţiu, care permite vehiculelor deplasarea între două sau mai multe puncte. 

Căile de comunicaţie pot fi naturale3 (râuri, fluvii, căi navigabile maritime şi oceanice, 
culoare aeriene etc.) sau artificiale (căi ferate, drumuri şi şosele, canale  etc.). 

Noţiunea de mijloc de  comunicaţie are un conţinut mai complex, referindu-se la orice lucru 
care înlesneşte realizarea unei comunicaţii (legături) între puncte situate în locuri diferite. 

La rândul lor, mijloacele de comunicaţie sunt constituite din mijloace de telecomunicaţie 
(mijloace prin care se transmit dintr-un loc într-altul informaţiile fără suportul lor material), cum ar 
fi telegraful, telefonul, radioul, instalaţiile de semnalizare şi telecomandă etc., şi mijloace de 
transport. 

În adevăratul sens, termenul de mijloc de transport are semnificaţia de mijloc de 
comunicaţie prin care se deplasează în spaţiu corpuri materiale cu forme concrete, referindu-se atât 
la căile de comunicaţie, cât şi la vehicule.1 Într-un sens mai restrâns, noţiunea de mijloc de transport 
se referă numai la vehicule. Cu acest sens o vom folosi şi noi (în majoritatea cazurilor) în cele ce 
urmează. 

Iniţial, vehiculul reprezenta elementul esenţial, dacă nu chiar întregul echipament de 
transport. De-a lungul secolelor însă, pentru îmbunătăţirea randamentului acestora, infrastructura s-
a dezvoltat continuu, devenind din ce în ce mai complexă, mai diversificată şi mai costisitoare. 

Fiind constituită din totalitatea elementelor (căi de comunicaţie, staţii auto şi feroviare, 
porturi, aeroporturi, alte construcţii şi instalaţii) existente în cadrul unei economii naţionale, menite 
să înlesnească legăturile dintre ramuri şi dintre diferite zone teritoriale, infrastructura 
condiţionează în zilele noastre în mod hotărâtor amploarea şi eficienţa economică a transporturilor. 
Deşi o seamă de invenţii de dată mai recentă (helicopterele, avioanele cu decolare verticală, 
vehiculele pe pernă de aer etc.) tind să-i diminueze rolul, restricţiile de ordin tehnic, economic, 
juridic sau de altă natură legate de infrastructură afectează mai mult decât oricând caracteristicile 
esenţiale ale transporturilor. 

 
 
 
 

1.2. CONFIGURAŢIA GENERALĂ A UNUI PROCES DE TRANSPORT 
 

În cazul bunurilor materiale, procesul de transport este constituit din ansamblul operaţiilor 
efectuate în scopul deplasării mărfurilor între un punct de expediţie şi altul de destinaţie. 

Transporturile, considerate ca procese, capătă astfel un conţinut mai complex, înglobând – 
în afara operaţiunilor propriu-zise de deplasare în spaţiu a bunurilor cu ajutorul vehiculelor – şi 
unele operaţii conexe, în lipsa cărora deplasările nu ar fi posibile. 

Privit prin prisma beneficiarilor, orice proces de transport presupune existenţa operaţiunilor 
de încărcare, deplasare şi descărcare a mărfurilor. Dacă între punctele de expediţie şi cele de 
destinaţie bunurile sunt deplasate cu cel puţin două mijloace de transport diferite, în rândul 
operaţiunilor care compun procesul de transport se includ şi transbordările. În fine, operaţiunile de 
pregătire a expediţiilor se include de asemenea printre componentele procesului de transport, 

                                                        
3 De cele mai multe  ori, căile de comunicaţii naturale necesită şi o serie de amenajări speciale, concretizate în porturi, 
geamanduri şi alte sisteme de semnalizare, aeroporturi etc.  
4.Din această categorie fac parte şi conductele care servesc la deplasarea apei, gazului etc., precum şi liniile de înaltă 
tensiune folosite în distribuirea energiei electrice. 
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aceasta justificându-se mai ales în condiţiile utilizării unor tehnologii moderne de transport, cum ar 
fi pachetizarea, paletizarea şi containerizarea. În niciuna din operaţiunile menţionate nu se modifică 
însuşirile materiale ale mărfurilor sau celorlalte bunuri, ci doar poziţia lor în spaţiu. 

Pe parcursul desfăşurării întregului proces de transport, bunurile materiale sunt deplasate 
succesiv prin următoarele puncte specifice: 

 punctul de expediţie, respectiv locul în care se execută operaţiunile de pregătire a 
expediţiilor şi cele de încărcare a acestora în mijloacele de transport;  

 punctele de transbordare, în care bunurile sunt trecute dintr-un mijloc de transport în 
altul, numărul acestora fiind întotdeauna mai mic cu o unitate decât numărul vehiculelor cu care 
este transportată aceeaşi expediţie;  

 punctul de destinaţie, adică locul în care bunurile sunt descărcate şi eventual predate 
destinatarului (dacă expeditorul şi destinatarul nu sunt una şi aceeaşi persoană). 

Numărul punctelor specifice corespunzătoare unui proces de transport (nps) este în toate 
cazurile mai mare cu o unitate decât numărul vehiculelor (nv) întrebuinţate în transportul aceleiaşi 
expediţii (nps = nv + 1). 

O primă concluzie care poate fi desprinsă din cele prezentate este aceea că orice proces de 
transport este constituit din cel puţin o vehiculare (operaţie propriu-zisă de transport) şi un anumit 
număr de manipulări, iar numărul manipulărilor este întotdeauna mai mare cu cel puţin o unitate 
decât numărul vehiculărilor. 

Transporturile de mărfuri fac parte, alături de procesele de depozitare, manipulare, 
ambalare, comercializare etc., din procesul de circulaţie a mărfurilor de la producător la 
consumatorul sau utilizatorul final. Totuşi, dacă avem în vedere sensul cel mai general al proceselor 
de transport, nu se poate afirma că raportul între aceste două categorii de procese este chiar de 
incluziune. Este vorba mai degrabă de un raport de interferenţă, deoarece o parte din transporturi, 
cum ar fi cele uzinale, nu fac legătura dintre producători şi utilizatorii finali, ci între diferite locuri 
de muncă din cadrul aceleiaşi unităţi producătoare sau consumatoare. 

Transporturile de călători sunt procese constituite din îmbarcări, deplasări şi debarcări, iar 
uneori şi transbordări. Specific acestora este faptul că îmbarcările, transbordările şi debarcările sunt 
operaţiuni care, fie că nu necesită cheltuieli, fie că presupun cheltuieli incomparabil mai mici decât 
cele din transportul de mărfuri. 

Din punct de vedere al cărăuşului specializat în efectuarea unui anumit gen de transporturi, 
structura pe operaţii a unui proces de transport este absolut în toate cazurile aceeaşi: încărcarea 
(îmbarcarea), deplasarea (vehiculare) şi descărcare (debarcare). 

Existenţa a două puncte de vedere diferite în aprecierea conţinutului procesului de transport 
poate genera o oarecare neglijare, din parte cărăuşului, a interesului beneficiarului şi a interesului 
general al economiei naţionale. De aceea, în tratarea problemelor legate de managementul 
transporturilor, pentru a nu se ajunge la astfel de situaţii, trebuie să se aibă în atenţie structura 
procesului de transport din punctul de vedere al beneficiarului. 

În procesele de transport cu puncte de transbordare, parcursul mărfurilor sau călătorilor 
între locul de expediţie şi cel de destinaţie se compune din: 

 parcursul iniţial, delimitat de punctul de expediţie (îmbarcare) şi primul punct de 
transbordare;  

 parcurs intermediar, delimitat de două puncte succesive de transbordare, care apare 
numai în cazul transporturilor cu cel puţin două puncte de transbordare; 

 parcurs final, delimitat de ultimul punct de transbordare şi punctul de  destinaţie. 
 Parcursul (sau parcursurile) intermediare mai poartă denumirea şi de parcurs principal, iar 
cel iniţial şi final, denumirea de parcurs secundar sau terminal. În absenţa punctelor de 
transbordare, întregul parcurs este principal. 
 Mijloacele de transport cu care se realizează parcursul mărfurilor sau călătorilor se împart, 
de asemenea, în mijloace principale, folosite pe parcursurile principale, şi mijloace terminale 
(secundare), folosite pe parcursul iniţial şi final. 
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 Dacă parcursul mărfurilor (călătorilor) este segmentat de un singur punct de transbordare, 
cele două secţiuni de parcurs rezultate (şi vehiculele corespunzătoare) pot fi ambele principale sau 
una principală şi una secundară. 
 Principalele coordonate ale unui proces de transport sunt spaţiul şi timpul. 
 Folosind un sistem de axe rectangulare, desfăşurarea în timp şi spaţiu a unui proces complex 
de transport se prezintă ca în Fig. 1., lucru care rezultă din structura duratei procesului de transport. 
 

 
Fig. 1. Configuraţia generală a unui proces integral de transport 

 
 Simbolurile din figura de mai sus au următoarele semnificaţii: tt - durata unui proces integral 
de transport; dt - distanţa totală de transport; tp - durata pregătirii expediţiei; tî  - durata încărcării 
expediţiei în mijlocul de transport (sau durata îmbarcării călătorilor); tv - durata unei vehiculări; ttr - 
durata unei operaţiuni de transbordare; tdp - durata operaţiunii de descărcare şi predare a expediţiei 
(sau durata debarcării călătorilor la destinaţie); di - lungimea parcursului iniţial; din - lungimea 
parcursului intermediar; df - lungimea parcursului final; Pe - punct de expediţie; Ptr - punct de 
transbordare; Pd - pubct de destinaţie. 
 Legătura dintre spaţiu şi timp se realizează prin intermediul vitezei de circulaţie a 
bunurilor(v) (v = dt / tt), a cărei mărime este egală cu tangenta unghiului format de dreapta care 
uneşte punctul ce marchează momentul începerii procesului de transport la locul de expediţie cu 
punctul care marchează momentul finalizării procesului de transport la locul de destinaţie şi oricare 
dreaptă paralelă cu axa absciselor (unghiul α din Fig. 1). 
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 Fig. 2. Structura în timp şi spaţiu a unui proces integral de transport 
 
 Fiecare proces simplu de transport (sau subproces) se caracterizează prin utilizarea unui 
vehicul distinct care face legătura între două puncte de manipulare a mărfurilor (încărcare, 
transbordare sau descărcare) sau de îmbarcare – debarcare a călătorilor. 
 Structura proceselor de transport pe subprocese şi operaţii prezintă importanţă în organizarea 
transporturilor, în găsirea soluţiilor de specializare şi cooperare în transporturi, în stabilirea 
costurilor de exploatare şi a tarifelor  etc. 

 
2. TRANSPORTURILE – RAMURĂ DISTINCTĂ 

A ECONOMIEI NAŢIONALE 
 

 După cum este cunoscut, structurarea pe ramuri a economiei naţionale s-a realizat şi se 
realizează ca urmare a adâncirii diviziunii muncii în general, a dezvoltării şi perfecţionării forţelor 
de producţie, precum şi ca urmare a creşterii şi diversificării nevoilor materiale şi spirituale ale 
oamenilor. 
 În sensul cel mai general, prin ramură a economiei naţionale se înţelege totalitatea 
activităţilor economico – sociale cu funcţii omogene din punctul de vedere al diviziunii sociale a 
muncii şi al rolului lor în cadrul procesului de reproducţie. 
 Omogenitatea activităţilor, apreciată din cele două puncte de vedere, se concretizează într-o 
anumită omogenitate a componentelor producţiei (a pregătirii forţei de muncă, a caracteristicilor 
tehnico – economice ale mijloacelor tehnice de muncă şi a unor însuşiri ale obiectelor muncii), 
precum şi a rezultatelor urmărite prin desfăşurarea acestor activităţi. 
 Legat de primul aspect, transporturile sunt activităţi omogene deoarece se realizează prin 
folosirea unor mijloace de muncă specifice (vehicule şi elemente de infrastructură) şi a unui 
personal specializat în întrebuinţarea acestor mijloace, care acţionează împreună asupra unor 
obiecte ale muncii de asemenea specifice (încărcăturile vehiculelor). 
 Omogenitatea funcţiilor transporturilor în cadrul procesului de reproducţie constă în aceea că 
ele asigură, prin deplasarea în spaţiu a bunurilor şi persoanelor, legăturile între diferitele faze ale 
producţiei, respectiv între producţie şi consum (mijlocind astfel schimburile de mărfuri). 
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 Prin urmare, transporturile reprezintă acea ramură a economiei naţionale care, prin 
deplasarea în spaţiu a bunurilor cu ajutorul vehiculelor şi a elementelor de infrastructură, asigură 
legăturile între fazele procesului de reproducţie, între diferitele stadii ale aceloraşi faze, precum şi 
legăturile (contactele) între persoanele din locuri diferite. 
 Activităţile economico – sociale, inclusiv cele de transport, se desfăşoară, în cea mai mare 
parte, în cadrul anumitor forme organizatorice (întreprinderi, instituţii, organizaţii etc.), iar 
includerea acestora în diferitele ramuri ale economiei naţionale se face în funcţie de natura 
activităţii lor de bază. Cu toate acestea, transporturile, ca ramură a economiei naţionale, nu 
încorporează doar unităţile specializate, a căror activitate de bază o reprezintă prestarea unor astfel 
de servicii, ci ansamblul activităţilor ce corespund definiţiei prezentate, indiferent de unităţile în 
care se desfăşoară. Totuşi, în scopul înlăturării dificultăţilor practice de încadrare a unităţilor 
economico – sociale în ramuri, precum şi în scopul asigurării unei coordonări unitare a tuturor 
activităţilor din cadrul acestor unităţi, unele activităţi de transport se consideră în mod convenţional 
activităţi industriale, agricole, de construcţii  etc. În felul acesta se procedează în cazul aşa 
numitelor transporturi interne (care asigură legăturile dintre locurile de muncă, sau între acestea şi 
locurile de depozitare din cadrul aceloraşi unităţi), în cazul transporturilor de buşteni cu funicularul 
de la locul doborârii la locul de depozitare, în cazul transportului de energie electrică pe reţea de la 
centralele electrice la consumatori, în cazul transportului de ţiţei prin conducte de la sonde la 
locurile de depozitare, precum şi în cazul tuturor celorlalte transporturi de bunuri efectuate între 
locurile de producţie şi cele de depozitare, indiferent de distanţa pe care se realizează. În acelaşi 
timp, activităţile de tip industrial, comercial  etc. desfăşurate în cadrul unităţilor de transporturi se 
consideră, de asemenea în mod convenţional, ca fiind activităţi de transport. 
 Criteriile convenţionale de categorisire a activităţilor la care s-au făcut referiri nu trebuie să ne 
conducă la concluzia că transporturile s-ar putea identifica cu circulaţia mărfurilor. 
 Circulaţia mărfurilor este o ramură a economiei naţionale constituită din ansamblul 
activităţilor care, ca şi activităţile de transport, asigură legătura dintre diferitele faze ale procesului 
de reproducţie (între producţie şi repartiţie, pe de o parte, şi consum, pe de altă parte), activităţi care 
vizează însă, nu deplasările de mărfuri, ci schimburile de mărfuri1. 
 Procesul de trecere a mărfurilor de la producători la consumatori este un proces de 
transformare a formei marfă în forma bani şi a formei bani în forma marfă (sau de vânzare – 
cumpărare), respectiv un proces de realizare a mărfurilor, inclusiv a celor care îmbracă forma 
serviciilor.  
 
 

3. PARTICULARITĂŢILE TRANSPORTURILOR 
 
 Făcând parte dintr-o ramură distinctă a economiei naţionale, transporturile prezintă unele 
particularităţi, mai ales atunci când le comparăm cu ramurile producţiei materiale. 
 Având ca funcţie principală deplasarea bunurilor între punctele în care utilitatea lor 
marginală este coborâtă şi cele în care aceasta este relativ ridicată, transporturile se dovedesc cu 
atât mai necesare cu cât distanţele dintre locurile de producţie şi cele de consum sunt mai mari. De 
aici rezultă că prima particularitate a transporturilor constă în aceea că ele conferă bunurilor 
utilitatea spaţială. Fără a modifica însuşirile fizice, chimice sau estetice prin intermediul cărora 
bunurile satisfac anumite nevoi de consum productiv sau neproductiv, transporturile contribuie în 
mare măsură la satisfacerea acestor nevoi, mai cu seamă atunci când punctele în care apar şi se 
manifestă nevoile de consum şi cele în care se produc bunurile pentru acoperirea lor sunt situate în 

                                                        
1 În limbajul curent, termenul de “circulaţia mărfurilor” se  foloseşte adeseori cu sensul de deplasare a mărfurilor cu 
ajutorul mijloacelor de transport, iar în unele lucrări de specialitate din domeniul organizării transporturilor i se dă un 
sens şi mai diferit decât cel avut în vedere în ştiinţele economice, “circulaţia mărfurilor” definindu-se ca fiind 
“…cantitatea de mărfuri, exprimată în tone, transportată cu automobilele între două puncte în ambele sensuri” (vezi 
Mateevici V., Ignat D.: Exploatarea automobilelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1970, p.117). Cum traficul de mărfuri 
se defineşte în acelaşi fel, utilizarea termenului cu cel de-al treilea sens poate fi, şi trebuie, evitată în limbajul ştiinţific. 
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locuri diferite. Cu alte cuvinte, utilitatea spaţială este însuşirea bunurilor de a se afla în locurile în 
care se manifestă efectiv necesităţile de consum care pot fi satisfăcute prin intermediul celorlalte 
însuşiri ale lor. 
 Utilitatea spaţială nu se manifestă întotdeauna prin deplasarea bunurilor dintr-un loc într-altul. 
Unele bunuri (şi mai ales serviciile) capătă utilitatea spaţială prin deplasarea persoanelor dintr-un 
loc în altul, transporturile de persoane substituindu-se uneori transporturilor de mărfuri. Avem în 
vedere cazurile în care, pentru satisfacerea anumitor nevoi de consum, în loc să se transporte 
bunurile de la locurile de producţie la cele de consum, se deplasează persoanele la locurile în care 
acestea pot fi consumate. 
 Deşi nu creează valori de întrebuinţare sub formă materială, transporturile, prin faptul că 
presupun consumuri de muncă, îşi aduc contribuţia la sporirea valorii mărfurilor. De aceea, 
transporturile de mărfuri se includ în sfera productivă. 
 O a doua particularitate a transporturilor, legată de prima, derivă din modul în care ia naştere 
şi se manifestă cererea de prestaţii de transport. 
 În general, pentru beneficiari, transportul nu este altceva decât un mijloc de atingere a unui 
anumit scop, altul decât cel al deplasării propriu-zise. De aceea, cererea de prestaţii de transport 
izvorăşte din cererea de bunuri materiale şi servicii care poate fi satisfăcută numai prin intermediul 
activităţii de transport, fiind deci o cerere derivată. 
 Din punct de vedere economic, cererea  este definită ca fiind dorinţa de a dispune de un 
anumit bun sau serviciu, la care se adaugă posibilitatea şi dispoziţia de a plăti preţul care este fixat 
pentru obţinerea lui. 
 Prin urmare, factorii economici care determină cererea de prestaţii de transport sunt: 

 cererea de bunuri materiale (în traficul de mărfuri) şi cererea de a beneficia de ceva 
odată ajuns la destinaţie (în traficul de călători);  

 preţul serviciilor de transport (nivelul tarifelor şi taxelor de transport). 
Cu alte cuvinte, chiar dacă într-un anumit centru se manifestă foarte intens o cerere de 

bunuri produse în alt centru, dacă în primul centru nu există consumatori dispuşi a suporta 
cheltuielile cu transportul lor între locul de producţie şi cel de consum, cererea de bunuri nu va 
genera cererea de prestaţii de transport. 

O a treia particularitate rezultă din configuraţia generală a proceselor de transport, constând 
în aceea că procesele, respectiv cea mai mare parte a mijloacelor de producţie şi a forţei de muncă, 
au un caracter mobil foarte pronunţat, în sensul că îşi modifică necontenit locul în spaţiu. Unul şi 
acelaşi proces de transport se realizează pe spaţii mult mai întinse decât celelalte procese. 

Un oarecare caracter mobil îl întâlnim şi la unele procese de producţie din alte ramuri ale 
economiei, cum ar fi industria (mai ales cea extractivă, agricultura, construcţiile  etc.), dar aria de 
manifestare şi viteza de înaintare în spaţiu a elementelor componente a unor astfel de procese sunt 
incomparabil mai mici. 

Cele trei particularităţi prezentate se manifestă în raport cu toate celelalte ramuri ale 
economiei naţionale, inclusiv cu cele din sfera serviciilor. 

O a doua grupă de particularităţi se manifestă în primul rând faţă de ramurile producţiei 
materiale.  

Astfel, realizarea proceselor de transport nu presupune consumuri de materii prime, motiv 
pentru care nici în structura costurilor nu întâlnim aceste gen de cheltuieli. 

O altă particularitate a transporturilor o constituie concomitenţa proceselor de producţie, de 
muncă şi de consum, perfecta lor simultaneitate. 

În celelalte ramuri ale economiei naţionale, durata proceselor de producţie poate fi mai mare 
decât durata proceselor de muncă, obiectele muncii suferind transformări şi sub acţiunea unor 
factori biologici (agricultură, industria farmaceutică, industria alimentară), chimici sau de altă 
natură, fără ca în timpul acestora să se consume muncă. 

În ceea ce priveşte procesele de consum, cu excepţia transporturilor şi a unor ramuri din 
sfera serviciilor, acestea au loc după încheierea proceselor de producţie. 
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Simultaneitatea proceselor de producţie şi a celor de consum se datorează faptului că 

rezultatul procesului de transport (prestaţia) nu-şi poate manifesta utilitatea decât pe măsura şi în 
timpul realizării sale. 

Legat direct de această ultimă particularitate, mai poate fi semnalată şi o alta, care constă în 
imposibilitatea stocării rezultatului procesului de transport (a prestaţiilor). 

Caracterul nestocabil al serviciilor de transport are repercusiuni fie asupra gradului de 
utilizare a capacităţii de circulaţie şi de transport, fie asupra gardului de satisfacere a cererii de 
prestaţii de transport. Astfel, în perioadele de vârf de trafic, dacă mărimea capacităţii de circulaţie şi 
de transport nu a fost dimensionată în funcţie de nivelul traficului din aceste perioade, se 
înregistrează suprasolicitări în folosirea vehiculelor şi a elementelor de infrastructură sau 
satisfacerea incompletă (ori la parametri calitativi inferiori) a cererii de transport. Când capacităţile 
sunt stabilite în funcţie de solicitările din perioadele de vârf, în restul timpului (când ele sunt la un 
nivel mediu sau coborât) se înregistrează coeficienţi reduşi de utilizare a capacităţilor de circulaţie 
şi transport, cu consecinţe grave asupra costurilor. 

În fine, o ultimă particularitate la care vom face referire constă în faptul că, spre deosebire 
de ramurile sferei productive (cu excepţia celor în care există producţie pe comenzi), ale căror 
rezultate (mărfuri), atunci când intră în sfera circulaţiei, nu se adresează unui anume cumpărător, în 
traficul de mărfuri serviciul de transport are un beneficiar dinainte cunoscut sau cunoscut odată cu 
prestarea sa. De aceea, în transporturi nu se întâlnesc “mărfuri nevandabile”. 

 
4. ROLUL TRANSPORTURILOR ÎN DEZVOLTAREA 

ECONOMIEI NAŢIONALE 
 
 Între activităţile de transport şi activităţile desfăşurate în celelalte ramuri ale economiei 
naţionale există un sistem complex de relaţii de interdependenţă, care determină dezvoltarea 
economiei ca un tot unitar. Fiecare componentă a complexului economic naţional îşi are rolul său 
bine  definit,  influenţând printr-o diversitate de căi dezvoltarea transporturilor, diversificarea şi 
perfecţionarea caracteristicilor calitative ale acestora, după cum şi dezvoltarea transporturilor 
determină o serie de schimbări cantitative şi calitative cu efecte însemnate asupra desfăşurării 
întregii activităţi economico – sociale. 
 Prin dezvoltarea şi perfecţionarea lor, transporturile contribuie la progresul economic şi social 
al ţării pe mai multe căi. Astfel, nivelul de dezvoltare a transporturilor determină gradul de atragere 
în circuitul economic a resurselor materiale şi de muncă din diferitele zone ale ţării, repartizarea 
teritorială a producţiei, gradul de specializare şi cooperare în producţie, distribuţia în spaţiu a 
localităţilor şi a populaţiei, mărimea şi forma localităţilor, ritmul progresului ştiinţific şi cultural, 
puterea de apărare a ţării, gradul de participare a ţării la circuitul economic mondial, calitatea vieţii 
etc. 
 a) Pentru a-şi asigura existenţa, omenirea a avut nevoie de o varietate din ce în ce mai mare de 
bunuri produse în baza resurselor naturale. Fără o dezvoltare suficientă a transporturilor, o mare 
parte a resurselor naturale rămân neutilizate, iar ca urmare, o bună parte din nevoile sociale rămân 
nesatisfăcute sau satisfăcute la un nivel inferior. 
 Cazurile în care resursele naturale sunt situate în locuri îndepărtate de centrele industriale şi de 
consum sunt încă destul de frecvente. Oportunitatea exploatării acestora depinde, în afară de o 
serie de alţi factori (cum ar fi: existenţa cunoştinţelor cu privire la domeniile lor de utilizare, 
existenţa unor tehnologii de prelucrare adecvate, calitatea resurselor, respectiv conţinutul lor în 
substanţă utilă etc.), şi de existenţa posibilităţilor de acces la punctele de extracţie precum şi de 
mărimea cheltuielilor de transport. 
 b) Rolul transporturilor în repartizarea teritorială a capacităţilor de producţie în general şi, 
mai cu seamă, în amplasarea unităţilor industriale (cu excepţia celor din industria extractivă) este 
evidenţiat pe larg în literatura economică. Necesitatea luării în considerare a posibilităţilor şi 
cheltuielilor de transport în problemele de amplasare este cu atât mai stringentă cu cât este mai mare 
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ponderea cheltuielilor de transport sau a costurilor de transfer în costurile totale aferente diverselor 
produse. 
 Prin cost de transfer se înţelege totalitatea cheltuielilor ocazionate de deplasarea bunurilor de 
la locul de extracţie sau producţie până la consumatori. În aceasta se includ atât cheltuielile propriu-
zise de transport, cât şi cheltuielile aferente pierderilor şi degradărilor de mărfuri pe timpul 
transportului, precum şi costurile cu imobilizarea mărfurilor pe durata transporturilor.  
 În general, amplasarea unităţilor economice are la bază principiul Standort formulat de către 
A. Weber conform căruia, atunci când condiţiile de producţie a unui bun sunt aceleaşi, indiferent de 
zona geografică, amplasarea producţiei sale se va face în punctul în care cheltuielile de transport 
pe linia aprovizionării şi desfacerii sunt minime. 
 Fără discuţie că la amplasarea unităţilor economice, în afară de costul de transfer, se ţine 
seama şi de alte criterii, cum ar fi: existenţa forţei de muncă cu un anumit nivel de calificare, 
existenţa altor unităţi economico – sociale, existenţa localităţilor, unele criterii social – politice etc. 
Totuşi, până la ora actuală, amplasarea obiectivelor industriale s-a făcut aproape întotdeauna fie în 
apropierea surselor de materii prime, fie în apropierea surselor de combustibil, fie în apropierea 
pieţelor de desfacere, fie între punctele de extracţie şi cele de consum. Costul agregat de transfer al 
bunurilor de la locul de extracţie la cel de producţie şi de aici la consumatori continuă să constituie 
factorul determinat în teoria şi practica amplasării. 
 Amplasarea unităţilor economice prelucrătoare după criteriul costului de transfer trebuie să se 
facă în mod diferenţiat, în funcţie de caracteristicile resurselor naturale şi de natura proceselor 
tehnologice în care sunt utilizate. 
 Astfel, în cazul resurselor naturale foarte bogate în substanţă utilă, care în urma proceselor 
de prelucrare nu-şi pierd prea mult din greutate, amplasarea unităţilor prelucrătoare se va face fie la 
locul de extracţie, fie în centrele de consum, fie între aceste puncte, deoarece costul agregat al 
transportului este în toate cazurile aproape acelaşi. 
 În cazul materialelor care, în procesul de prelucrare, îşi pierd foarte mult din greutate, 
amplasarea unităţilor prelucrătoare se va face la locul de extracţie, deoarece costul transportului 
produselor finite este cu mult mai mic decât cel aferent transportului materialelor. La fel se 
procedează şi în cazul produselor în a căror fabricaţie se consumă foarte mult combustibil. 
 În cazul produselor cu un grad foarte mare de prelucrare, care presupun cantităţi reduse de 
materii prime şi materiale, amplasarea unităţilor prelucrătoare se va face în centrele de consum. În 
acelaşi mod se procedează şi în cazul produselor perisabile, foarte fragile sau periculoase 
(explozive, uşor inflamabile, otrăvitoare etc.). 
 Problema amplasării se complică atunci când la fabricarea unui produs se utilizează mai multe 
sorturi de materii prime şi materiale, cu o puritate mai mare sau mai mică. În acest caz, amplasarea 
se fixează în punctul corespunzător căruia costul agregat al transportului este minim. 
 Amplasarea unităţilor economice prelucrătoare este influenţată şi de regimurile tarifare 
practicate de unităţile de transporturi. 
 Tendinţa de amplasare a unităţilor prelucrătoare în locurile de extracţie sau cele de consum 
este determinată şi de raportul care există între tarifele stabilite pentru transportul materiilor prime 
şi cele stabilite pentru transportul produselor finite, precum şi de raportul care există între greutatea 
totală a materiilor prime, materialelor, combustibilului, apei etc. şi greutatea totală a produselor 
finite obţinute prin consumarea acestora. 
 Prelucrarea minereurilor, de exemplu, este indicat să se facă lângă punctele de extracţie, dată 
fiind marea reducere în greutate obţinută în urma acestui proces. O astfel de amplasare este cu atât 
mai indicată cu cât minereul este mai sărac în substanţă utilă. 
 Industria siderurgică, fiind o mare consumatoare de combustibil solid, este raţional să se 
amplaseze în apropierea minereurilor de cărbuni, mai ales datorită faptului că, în urma proceselor de 
fabricaţie, cărbunele îşi pierde aproape complet greutatea. 
 Industria lemnului este indicat a se amplasa în apropierea pădurilor, cu excepţia cazurilor când 
există posibilitatea transportului buştenilor pe râuri, cu costuri foarte reduse. 
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 În apropierea centrelor de consum se amplasează industria alimentară, industria confecţiilor şi 
tricotajelor, industria poligrafică, marile baze de aprovizionare – desfacere etc. 
 Degresivitatea tarifelor de transport în raport cu distanţa determină tendinţa de amplasare a 
unităţilor prelucrătoare în apropierea surselor de materii prime, de combustibil şi energie sau în 
apropierea centrelor de consum, şi nu în centre intermediare, deoarece amplasarea în centre 
intermediare duce la fragmentarea fluxurilor de transport, ceea ce are drept consecinţă creşterea 
tarifelor pe tona – km, deci creşterea cheltuielilor de transport. 
 În general, reducerea tarifelor de transport favorizează descentralizarea industriei, iar creşterea 
lor determină centralizarea acesteia. 
 Deşi cu circa un deceniu în urmă, plecând de la unele realizări tehnice spectaculoase din 
domeniul transporturilor, a fost avansată ideea că în practica amplasării unor întreprinderi (cum ar fi 
cele din industria confecţiilor, tricotajelor, electrotehnicii ş.a.) cheltuielile pentru transportul 
materiei prime, combustibilului şi produselor finite au încetat realmente să joace un rol cât de cât 
esenţial, agravarea crizei petrolului şi a crizei energetice în general a sporit considerabil importanţa 
reconsiderării acestor cheltuieli în alegerea variantelor de amplasare, chiar şi în cazul industriilor 
amintite. 
 c) Prin faptul că favorizează adâncirea diviziunii sociale a muncii, transporturile joacă un rol 
deosebit în extinderea specializării şi cooperării în producţie. 
 Nivelul de specializare depinde nemijlocit de nivelul cererii şi de distribuţia acesteia în spaţiu. 
Cum transporturile contribuie la lărgirea ariei de desfacere a produselor întreprinderilor specializate, 
ele contribuie implicit, prin intermediul cererii, şi la ridicarea nivelului de specializare în producţie. 
 Cooperarea, ca revers al specializării, este forma de organizare a producţiei a cărei amploare 
este influenţată de asemenea de nivelul de dezvoltare a transporturilor. Presupunând legături 
permanente între unităţile care conlucrează în realizarea unor produse simple sau complexe, 
cooperarea presupune în acelaşi timp şi existenţa unor relaţii permanente de transport între aceste 
întreprinderi, în lipsa cărora ea ar fi de neconceput. 
 Aşa cum se cunoaşte, specializarea şi cooperarea în producţie prezintă o limită economică 
determinată, printre altele, şi de sporul cheltuielilor de transport pe care-l presupun. Perfecţionarea 
transporturilor şi reducerea, pe această cale a cheltuielilor de transport contribuie în bună măsură la 
lărgirea limitelor lor de economicitate şi, ca urmare, la extinderea acestor forme de organizare a 
producţiei sociale. 
 De fapt, nici dezvoltarea celorlalte două forme de organizare socială a producţiei, 
concentrarea şi combinarea, nu sunt independente de dezvoltarea transporturilor, deoarece 
extinderea dimensiunilor întreprinderilor, privită în legătură cu amplasarea lor geografică, de cele 
mai multe ori este echivalentă cu mărirea distanţei de transport. 
 Asigurând legăturile între zonele şi localităţile ţării, transporturile contribuie la adâncirea 
diviziunii teritoriale a muncii. 
 d) Importanţa transporturilor derivă şi din faptul că ele determină în foarte mare măsură 
distribuţia generală a populaţiei. Încă din cele mai vechi timpuri, populaţia s-a concentrat în acele 
regiuni în care existau bogăţii naturale nu atât bogate cât mai ales accesibile. De regulă, marile 
oraşe au apărut şi s-au dezvoltat pe lângă cele mai importante căi de comunicaţie, care constituiau 
totodată şi cele mai de seamă rute comerciale. Istoria a demonstrat că localizarea resurselor 
naturale, elementele de topografie, dezvoltarea comerţului şi a transporturilor sunt strâns legate 
unele de altele şi determină împreună distribuţia teritorială a populaţiei. 
 În paralel, transporturile contribuie nemijlocit la înlăturarea izolării diferitelor zone 
geografice. Marile descoperiri geografice reprezintă un exemplu elocvent în acest sens. 
 e) Mărimea şi forma localităţilor se află şi ele într-o strânsă legătură cu nivelul de dezvoltare 
a transporturilor. Astfel, concentrarea populaţiei în mari centre urbane este condiţionată de existenţa 
posibilităţilor de aprovizionare – desfacere la un cost acceptabil, iar reducerea costului transportului 
urban corelată cu mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor permit extinderea spaţială a oraşelor şi 
trecerea lor de la forma globulară la cea tip stea. 
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 f) Dezvoltarea transporturilor influenţează ritmul progresului ştiinţific şi cultural. Mobilitatea 
spaţială stimulează răspândirea informaţiilor şi a ideilor, precum şi dorinţa oamenilor de a beneficia 
de avantajele acestui progres. Până la inventarea telefonului, şi apoi a celorlalte forme de 
telecomunicaţie, comunicaţiile între regiuni erau în întregime dependente de transporturi. Astăzi, 
transporturile şi telecomunicaţiile sunt complementare şi interdependente, contribuind împreună la 
progresul cunoaşterii. 
 g) Transporturile prezintă şi o mare importanţă strategică, contribuind la întărirea puterii de 
apărare a statelor. Este suficient să amintim aici că soarta multor războaie a fost hotărâtă de modul 
de aprovizionare şi mobilitatea trupelor, care sunt în egală măsură legate de posibilităţile de 
transport. 
 h) Extinderea relaţiilor economice şi politice internaţionale, creşterea gradului de participare 
a fiecărei ţări la circuitul economic mondial sunt de asemenea favorizate şi în acelaşi timp presupun 
un anumit nivel de dezvoltare a transporturilor. 
 Desigur că rolul transporturilor în cadrul unei economii naţionale nu se rezumă doar la cele 
prezentate în acest paragraf. Aceasta deoarece transporturile, spre deosebire de alte activităţi, au un 
caracter universal. Dacă, exagerând bineînţeles, pot fi concepute economii naţionale lipsite de 
anumite subramuri sau chiar ramuri, sub niciun chip nu pot fi concepute economii naţionale în care 
să nu se desfăşoare activităţi de transport. 
 Mijlocind desfacerea unui complex de necesităţi materiale şi spirituale, transporturile 
contribuie la ridicarea calităţii vieţii. 
 

5. SISTEME DE TRANSPORT ŞI CARACTERISTICILELOR PRINCIPALE 
 
 La fel cum, sub acţiunea diviziunii muncii în general, economia naţională se structurează pe 
ramuri, tot aşa, dar ca urmare a diviziunii muncii în particular, fiecare ramură a economiei naţionale 
se împarte în subramuri. În transporturi, subramurile mai poartă şi denumirea de sisteme de 
transport. 
 Criteriile care stau la baza clasificării sistemelor de transport sunt în număr de trei şi anume: 
natura elementelor de infrastructură, natura vehiculelor şi specificul pregătirii profesionale a forţei 
de muncă. 
 Plecând de la aceste criterii, sistemul de transport  se poate defini ca fiind o ramură a 
transporturilor, apărută ca un rezultat al diviziunii muncii în particular, în cadrul căreia 
deplasarea bunurilor şi călătorilor se realizează cu un anumit tip de vehicul, pe căi de comunicaţie 
de un anumit gen şi în care îşi desfăşoară activitatea lucrători cu o anumită formare profesională. 
 Numărul relativ mic de criterii de structurare uşurează operaţiunea de încadrare a unităţilor de 
transport în subramuri şi delimitarea riguroasă a principalelor sisteme de transport. 
 În prezent, atât pe plan mondial cât şi la noi în ţară, există următoarele sisteme de transport: 
feroviar, auto (rutier), naval, aerian şi prin conducte.1 
 a) Sistemul transporturilor feroviare se caracterizează prin aceea că foloseşte ca vehicule 
vagoane, locomotive şi automotoare, ca elemente de infrastructură – căile ferate şi staţiile feroviare, 
iar ca forţă de muncă, personalul feroviar specializat în exploatarea şi întreţinerea acestor vehicule 
şi elemente de infrastructură. 
 Sub aspect tehnic, transporturile feroviare prezintă particularitatea că vehiculele rulează pe căi 
fixe care au şi funcţia de mijloace de ghidaj, motiv pentru care ele nu sunt prevăzute cu dispozitive 
de schimbare a direcţiei de mers. Caracterizându-se printr-o capacitate de încărcare relativ mare, 
mijloacele feroviare, sub forma trenurilor complete sau grupurilor de vagoane, sunt specializate în 
transportul mărfurilor şi călătorilor pe distanţe mari şi medii, de regulă pe parcursul principal. Prin 

                                                        
1 Este evident că această clasificare nu ia în considerare transporturile uzinale efectuate cu mijloacele şi personalul altor 
unităţi decât cele specializate în transporturi. Într-un  sens mai larg, o astfel de clasificare este valabilă, cel puţin parţial, 
şi în cazul acestora. Aşa de pildă, în transporturile rutiere se pot include transporturile cu electrocarele, 
electrostivuitoarele etc. transporturile cu vagoneţii se pot asimila transporturilor feroviare, cele cu mijloace suspendate 
(poduri rulante, funiculare), transporturilor aeriene ş.a.m.d. 
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faptul că vehiculele de tracţiune (locomotivele) sunt separate de vehiculele care se încarcă mărfurile 
(vagoane), în transporturile feroviare întâlnim cei mai buni coeficienţi de utilizare a parcului de 
vehicule de tracţiune (sub aspectul capacităţii). 
 Din punct de vedere tehnico – organizatoric, transporturile feroviare se caracterizează prin 
continuitate (desfăşurându-se fără întreruperi, zi şi noapte, în toate zilele, inclusiv în cele de 
sărbătoare, indiferent de anotimp) şi prin cea mai mare siguranţă (numărul accidentelor de 
circulaţie raportat la volumul de transport fiind cel mai mic). Acestor avantaje li se mai adaugă şi 
confortul superior oferit călătorilor în trenuri şi în staţii. 
 Din punct de vedere economic, sistemul transporturilor feroviare se caracterizează printr-un 
cost (pe tone – km sau călător – km) mai redus decât în transporturile rutiere şi aeriene, printr-o 
pondere foarte ridicată a costurilor fixe, o pondere mare a cheltuielilor materiale (determinată de 
cheltuieli mari de investiţii) şi prin posibilităţile reduse de realizare a “servirii din poartă în poartă”1. 
 Transporturile feroviare, sub aspect ecologic, prezintă avantajul că sunt mai puţin poluante 
decât celelalte transporturi (cu excepţia celor prin conducte). 
 b) Sistemul transporturilor rutiere (auto) are specific faptul că se bazează pe utilizarea 
autovehiculelor (autocamioanelor, autobuzelor, tractoarelor, remorcilor şi semiremorcilor) şi a 
drumurilor. 
 Din punct de vedere tehnic, exceptând cazurile în care se utilizează remorcile, semiremorcile 
şi transcontainerele, transporturile auto se deosebesc de cele feroviare prin aceea că vehiculul de 
tracţiune nu este separat de vehiculul în care se încarcă mărfurile, acestea formând un tot 
(constructiv) unitar. Nefiind legate rigid de anumite căi de rulare, autovehiculele prezintă cel mai 
înalt grad de penetrabilitate, putând pătrunde în locurile inaccesibile celorlalte mijloace de 
transport. Caracterizându-se prin capacităţi mici de încărcare, transporturile auto sunt specializate 
pe distanţe mici. 
 Acest sistem de transport, nepresupunând opriri obligatorii pe parcurs (cu excepţia opririlor 
accidentale), este preferat în cazurile în care este importantă viteza de livrare a mărfurilor, 
eliminarea transbordărilor şi servirea din poartă în poartă a beneficiarilor. 
 În traficul de călători, existând posibilitatea amplasării staţiilor auto în incinta centrelor 
populate şi în mai multe puncte din cadrul acestora, transporturile auto sunt singurele transporturi 
care asigură, pe o scară largă, servirea călătorilor de la şi până la domiciliu. 
 Penetrabilitatea deosebită conferă autovehiculelor rolul de a mijloci legăturile între beneficiari 
şi celelalte vehicule, care asigură deplasarea mărfurilor pe parcursul principal, adică rolul de 
mijloace de servire în suprafaţă. 
 Din punct de vedere economic, transporturile rutiere sunt cele mai eficiente transporturi pe 
distanţe mici, presupunând investiţii relativ mici în vehicule şi în amenajarea fronturilor de 
încărcare – descărcare. 

Principalele dezavantaje pe care le prezintă sistemul transporturilor auto sunt:  
 ineficienţă din punct de vedere economic pe distanţe mari;  
 presupune consumuri mari de combustibil superior;  
 necesită un personal mai numeros decât alte sisteme de transport; 
 transporturile au caracter discontinuu pronunţat; 
 vehiculele prezintă o siguranţă relativ mică în circulaţie; 
 mijloacele de transport reprezintă un factor important de poluare chimică şi sonoră a 

mediului ambiant. 
c) Sistemul transporturilor navale se caracterizează prin aceea că utilizează, ca mijloace de 

transport, navele, ca elemente de infrastructură – porturile, canalele, mijloacele de semnalizare 
specifice (faruri, geamanduri  etc.), precum şi un personal cu o calificare specifică. 
 Cu excepţia canalelor artificiale, căile de comunicaţie în transportul naval sunt naturale. 

                                                        
1 Dacă întreprinderile beneficiare dispun de linii ferate industriale, iar traficul de mărfuri este intens, transporturile 
feroviare pot fi şi ele “din poartă în poartă”. 
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 Navele, fiind mijloace de transport cu capacităţi nominale de încărcare foarte mari, sunt 
specializate în efectuarea transporturilor pe distanţe mari şi foarte mari. De aici derivă importanţa 
deosebită ce trebuie acordată operaţiunilor de pregătire a mărfurilor în vederea transportului şi celor 
de încărcare, operaţiuni care sunt mult mai complexe decât în cazul celorlalte transporturi1. 
 Din punct de vedere economic, transporturile navale sunt indicate în cazul mărfurilor de masă, 
prezentate sub forma expediţiilor mari şi foarte mari, a căror valoare este redusă, când nivelul 
cheltuielilor de transport prezintă o importanţă mai mare decât durata transportului, precum şi în 
cazul în care unităţile între care urmează să se efectueze transporturile sunt amplasate în apropierea 
căilor navigabile. 
 Deşi investiţiile pe tonă capacitate de transport (şi manipulare) sunt relativ mari, pe distanţe 
mari şi foarte mari transporturile navale sunt cele mai eficiente deoarece solicită investiţii reduse în 
amenajarea căilor navigabile. 
 Dintre dezavantajele acestui sistem de transport, amintim: viteza mică de deplasare a navelor, 
caracterul discontinuu (mai ales în cazul căilor interioare afectate de îngheţ) şi procentul mare al 
parcursului fără încărcătură pe care-l înregistrează navele. La acestea se adaugă şi acelea care ţin de 
aşa numitele riscuri ale mării. 

d) Sistemul transporturilor aeriene se bazează pe folosirea aeronavelor, aeroporturilor şi 
aerodromurilor, precum şi a personalului aeronautic navigant şi nenavigant. 

Principala caracteristică a transporturilor aeriene este viteza foarte mare de deplasare a 
mărfurilor şi călătorilor. De fapt, acestea sunt specializate în efectuarea prestaţiilor pe distanţe mari 
şi foarte mari, în cazurile în care durata transporturilor este mai importantă decât mărimea 
cheltuielilor de transport, respectiv în deplasarea mărfurilor de volum mic şi valoare mare sau foarte 
mare, în deplasarea mărfurilor foarte perisabile şi, în general, a mărfurilor care îşi pierd utilitatea 
într-un timp foarte scurt, precum şi în deplasarea călătorilor pe distanţe foarte mari. 
 Chiar dacă nu necesită cheltuieli mari pentru amenajarea căilor de comunicaţie, investiţiile 
mari în aeronave şi cheltuielile mari de exploatare a acestora fac ca transporturile aeriene să fie cele 
mai costisitoare transporturi. La acest neajuns se mai adaugă capacitatea relativ mică de încărcare, 
caracterul discontinuu (efectuarea curselor depind mult de condiţiile atmosferice) şi faptul că 
aeronavele sunt surse serioase de poluare sonoră a mediului. 

e) Sistemul transporturilor prin conducte se deosebeşte de toate celelalte sisteme de transport 
prin aceea că nu necesită vehicule, apropiindu-se prin aceasta mai mult de sistemele de 
telecomunicaţii. 
 Bazându-se pe diferenţa de presiune, transportul prin conducte se utilizează pentru 
deplasarea materialelor fluide (lichide, gazoase sau solide sub formă de emulsie sau soluţii), atunci 
când între expeditori şi destinatari există relaţii de transport stabile şi pe durate foarte mari. 
 Presupunând investiţii mari pentru construcţie şi instalarea conductelor, acest gen de 
transporturi prezintă totuşi unele avantaje mari. Astfel, costul transportului este redus, pierderile din 
manipulări sunt minime, este independent de condiţiile atmosferice (fiind subteran), nu afectează 
mediul înconjurător, se efectuează cu regularitate, fără curse în gol şi cu un personal redus. Prin 
folosirea gravitaţiei, aceste transporturi devin foarte eficiente din punct de vedere economic. 

 
 

6. CLASIFICAREA GENERALĂ A TRANSPORTURILOR 
 

 Pentru uşurarea activităţilor de planificare, organizare şi tarifare a transporturilor, acestea se 
clasifică în funcţie de mai multe criterii. 
 Astfel, în funcţie de existenţa sau inexistenţa punctelor de transbordare, transporturile pot fi 
directe sau combinate (în cooperare). 
 Transporturi directe apar atunci când, între punctul de expediţie şi cel de destinaţie, una şi 
aceeaşi încărcătură este deplasată cu un singur vehicul. 
                                                        
1 Navele şi încărcăturile lor, străbătând zone geografice diferite, trebuie să facă faţă unor condiţii specifice de mediu 
(furtuni, variaţii mari de temperatură etc.). 



SISTEME DE TRANSPORT 18
 Transporturi combinate (în cooperare) presupun existenţa punctelor (şi operaţiunilor) de 
transbordare, apărând atunci când, între punctele de expediţie şi cele de destinaţie, încărcăturile sunt 
deplasate cu cel puţin două vehicule diferite. 
 În funcţie de natura încărcăturii, transporturile pot fi de mărfuri şi de călători. 
 Transporturile de mărfuri sunt acelea în care încărcăturile sunt constituite din bunuri 
materiale predate la transport în baza unor documente specifice (scrisori de trăsură, conosamente 
etc.). Adăugând valoarea mărfurilor, acestea se includ (cu excepţia transporturilor de bagaje) în 
rândul ramurilor din sfera productivă. 
 La rândul lor, transporturile de mărfuri, în funcţie de mărimea expediţiilor, se împart în: 

 transporturi cu mijloace puse la dispoziţia exclusivă a unui beneficiar, întâlnite 
atunci când mărimea unei expediţii este suficientă pentru a utiliza complet capacitatea vehiculului; 

 transporturi de expediţii parţiale, întâlnite atunci când, în acelaşi vehicul, se încarcă 
şi deplasează expediţiile aparţinând mai multor beneficiari. 

Din prima categorie fac parte transporturile mărfurilor de masă, transporturile de mărfuri 
generale şi de mărfuri periculoase, iar din ce-a de a doua, transporturile de coletărie (de expediţii 
mici, ale căror limite de greutate variază de la o ramură de transport la alta), transporturile de 
mesagerie (întâlnite în cazul unor mărfuri predate în expediţii mici, având caracter urgent), precum 
şi alte transporturi în cantităţi mici.  

Transporturile din cea de a doua grupă mai sunt denumite şi transporturi colective.  
În raport cu numărul punctelor de încărcare sau descărcare prin care trece acelaşi vehicul 

pe durata realizării unui proces de transport, transporturile de mărfuri pot fi:  
 de colectare, când avem de a face cu mai multe puncte de expediţie şi un singur punct de 

destinaţie; 
 de distribuire, când vehiculul se încarcă într-un singur punct şi se descarcă succesiv în 

mai multe puncte; 
 de colectare-distribuire, când atât încărcarea, cât şi descărcarea se realizează în mai 

multe puncte; 
 pendulare, când  avem de a face cu câte un singur punct de încărcare şi de descărcare. 
În funcţie de natura mărfurilor, întâlnim:  
 transporturi de mărfuri obişnuite (solide, lichide şi gazoase), efectuate cu vehicule 

obişnuite;  
 transporturi de mărfuri perisabile, care impun folosirea unor vehicule speciale (sau a 

unor vehicule obişnuite echipate special); 
 transporturi de mărfuri speciale (inflamabile, explozive, otrăvitoare, agabaritice etc.), 

care impun măsuri speciale privind securitatea manipulărilor şi circulaţiei. 
Transporturile de călători sunt complementare (şi uneori substituibile) transporturilor de 

mărfuri, fiind totodată legate nemijlocit de o serie de activităţi cu caracter economic, politic, 
cultural etc., activităţi  care presupun o anumită mobilitate în spaţiu a populaţiei.  

Cum transporturile de bagaje sunt întotdeauna determinate de transporturile de călători, în 
mod convenţional acestea se includ în categoria transporturilor de călători. 

Faţă de transportul de mărfuri, transporturile de călători prezintă unele particularităţi, cum 
ar fi: costul foarte mic al operaţiunilor de îmbarcare-debarcare şi transbordare; o neuniformitate 
(mai cu seamă, pe sensuri de circulaţie) mult mai scăzută; o flexibilitate mai mare a cererii în raport 
cu nivelul tarifelor etc.  

După locul în care se desfăşoară, transporturile (de mărfuri şi călători) pot fi interne şi 
internaţionale.  

Transporturile interne au loc în limitele graniţelor naţionale, putând fi, la rândul lor, urbane 
(desfăşurându-se în incinta aceleiaşi localităţi), interurbane (făcând legătura dintre două sau mai 
multe localităţi din acelaşi judeţ sau din judeţe diferite) şi preorăşeneşti (desfăşurate pe distanţe 
mici, între un centru urban mai mare şi localităţile din zona sa de influenţă). 

Transporturile internaţionale sunt transporturile desfăşurate pe teritoriul a cel puţin două 
state, cuprinzând: transporturile dintre ţările vecine (când punctul de expediţie este situat într-o ţară 
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şi cel de destinaţie, în altă ţară, iar vehiculele, în deplasarea lor, nu traversează şi teritoriul altor 
ţări), transporturile în tranzit (când punctele de expediţie şi de destinaţie sunt situate în ţări diferite, 
altele decât cea – sau cele – prin care trece vehiculul care asigură legătura între ele) şi transporturile 
în peage (care apar atunci când punctele de expediţie şi de destinaţie se află pe teritoriul aceluiaşi 
stat, dar, pentru a face legătura între ele, vehiculul se deplasează şi pe teritoriul altor state).  

Criteriile prezentate de clasificare a transporturilor au un caracter general (cu excepţia celui 
referitor la natura încărcăturii, care nu poate fi folosit în cazul transporturilor prin conducte). De la 
caz la caz, în cadrul fiecărui sistem de transport în parte, se mai pot utiliza şi o serie de criterii 
specifice, de o importanţă mai redusă.  
 
 
 
 REZUMAT 
 

Noţiunea de a transporta îşi are originea în latinescul transportare, fiind preluată din limba franceză 
(tranporter) cu sensul general de “a căra, a duce dintr-un loc în altul”. Prin urmare, transporturile reprezintă un 
ansamblu de activităţi interdependente, desfăşurate în vederea deplasării în spaţiu a bunurilor materiale şi persoanelor 
cu ajutorul vehiculelor, pe anumite căi de comunicaţii. Spre deosebire de manipulări, prin intermediul cărora se 
realizează modificarea poziţiei spaţiale a bunurilor în perimetrul aceluiaşi loc de muncă, transporturile se desfăşoară pe 
distanţe mai mari (cel puţin pe distanţa dintre două locuri de muncă consecutive). 

Prin cale de comunicaţie se înţelege traiectoria sau drumul, bine delimitat în spaţiu, care permite vehiculelor 
deplasarea între două sau mai multe puncte. 

Noţiunea de mijloc de  comunicaţie are un conţinut mai complex, referindu-se la orice lucru care înlesneşte 
realizarea unei comunicaţii (legături) între punctele situate în locuri diferite. 

Privit prin prisma beneficiarilor, orice proces de transport presupune existenţa operaţiunilor de încărcare, 
deplasare şi descărcare a mărfurilor. Dacă între punctele de expediţie şi cele de destinaţie bunurile sunt deplasate cu cel 
puţin două mijloace de transport diferite, în rândul operaţiunilor care compun procesul de transport se includ şi 
transbordările. În fine, operaţiunile de pregătire a expediţiilor se include de asemenea printre componentele procesului 
de transport, aceasta justificându-se mai ales în condiţiile utilizării unor tehnologii moderne de transport, cum ar fi 
pachetizarea, paletizarea şi containerizarea. 
 Transporturile reprezintă acea ramură a economiei naţionale care, prin deplasarea în spaţiu a bunurilor cu 
ajutorul vehiculelor şi a elementelor de infrastructură, asigură legăturile între fazele procesului de reproducţie, între 
diferitele stadii ale aceloraşi faze, precum şi legăturile (contactele) între persoanele din locuri diferite. 
 Utilitatea spaţială este însuşirea bunurilor de a se afla în locurile în care se manifestă efectiv necesităţile de 
consum care pot fi satisfăcute prin intermediul celorlalte însuşiri ale lor. 
 Prin dezvoltarea şi perfecţionarea lor, transporturile contribuie la progresul economic şi social al ţării pe mai 
multe căi. Astfel, nivelul de dezvoltare a transporturilor determină gradul de atragere în circuitul economic a resurselor 
materiale şi de muncă din diferitele zone ale ţării, repartizarea teritorială a forţelor de producţie, gradul de specializare 
şi cooperare în producţie, distribuţia în spaţiu a localităţilor şi a populaţiei, mărimea şi forma localităţilor, ritmul 
progresului ştiinţific şi cultural, puterea de apărare a ţării, gradul de participare a ţării la circuitul economic mondial, 
calitatea vieţii etc. 
 
 
 ÎNTRBĂRI 
 
 Cum se definesc transporturile? 
 Ce deosebire există între transporturi şi manipulări? 
 Ce se înţelege prin mijloc de transport? 
 Care sunt punctele caracteristice prin care trece un vehicul? 
 Care sunt principalele particularităţi ale transporturilor? 
 
 
 APLICAŢIE 
 
 Identificaţi configuraţia un ui proces de transport aferent traficului de mărfuri. 
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Modulul 2 

 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  

A TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
  
 Denumite şi transporturi pe căile ferate, transporturile feroviare sunt constituite din 
totalitatea deplasărilor de bunuri şi persoane realizate, de către operatorii de transport, cu 
vehicule specifice pe infrastructura feroviară. 
 Ca şi alte transporturi, transporturile feroviare sunt publice şi de interes propriu. 
 Transporturile feroviare publice sunt un sector strategic de interes naţional, contribuind, 
prin libera circulaţie a bunurilor şi persoanelor în trafic intern şi internaţional, la satisfacerea unor 
interese majore ale economiei naţionale, în condiţii de maximă siguranţă şi eficienţă. Ele se 
realizează în exclusivitate pe baza contractelor de transport. Acestea se impun a fi organizate în aşa 
fel încât să funcţioneze ca un sistem unitar, echilibrat, funcţional şi sigur, pe deplin compatibil şi 
interoperabil cu sistemul feroviar european. 
 Transporturile în interes propriu sunt cele efectuate, cu mijloacele din dotare sau închiriate, 
pentru acoperirea unor nevoi ale unităţilor de transport feroviar. 
 Ambele categorii de transporturi se realizează de către operatorii de transport feroviar care 
dispun de licenţe eliberate de autoritatea de stat în domeniul transporturilor. Pentru a avea acces la 
infrastructura feroviară, ei sunt obligaţi să plătească un tarif de utilizare a acesteia. 
 Principalele societăţi naţionale şi comerciale care funcţionează la ora actuală în domeniul 
transporturilor feroviare sunt: 

 Compania Naţională de Căi Ferate - „C.F.R.”, care are ca obiect de activitate 
gestionarea infrastructurii feroviare şi a patrimoniului feroviar auxiliar, având statut de societate 
comercială; 

 Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă - „C.F.R. - Marfă”, care asigură 
realizarea transporturilor feroviare publice de mărfuri, funcţionând cu statut de societate comercială; 

 Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - „C.F.R. - Călători”, tot cu 
statut de societate comercială, care se ocupă cu efectuarea transportului feroviar public de persoane; 

 Societatea de Administrare Active Feroviare - „S.A.A.F”, având ca sarcină de bază 
administrarea excedentului de active rezultat din divizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 
Române; 

 Societatea de Servicii de Management Feroviar - „S.M.F.”, care asigură, pentru întreaga 
reţea C.F.R., serviciile financiar - contabile, gestionarea creditelor externe, precum şi serviciile 
juridice. 
 Ultimele două societăţi naţionale funcţionează şi ele cu statut de societăţi comerciale. 
 

1. ATRIBUŢIILE MINISTERULUI TRANSPORTURILOR 
 

 Chiar dacă titulatura poate fi şi alta, ministerul cu atribuţii de specialitate în domeniul 
transporturilor va fi denumit în această carte Ministerul Transporturilor. 
 Potrivita actelor normative în vigoare4, autoritatea de stat în domeniul transporturilor 
feroviare din ţara noastră este Ministerul Transporturilor. 
 Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, acest minister are atribuţii 
concrete în domeniul transporturilor feroviare. Dintre acestea menţionăm: 

 asigurarea accesului nediscriminatoriu al operatorilor feroviari la infrastructura 
feroviară publică; 

 stabilirea condiţiilor de acces a operatorilor pe infrastructura C. F. R.; 
                                                        
4 Ordonanţa de Urgenţă nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române, Monitorul Oficial nr. 254 din 8 iulie 1998 
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 crearea şi menţinerea unui mediu concurenţial normal în domeniul transportului 
feroviar; 

 conceperea şi redactarea normelor tehnice obligatorii pentru construcţia, exploatarea, 
întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare şi materialului rulant, precum şi pentru licenţierea 
personalului care lucrează în siguranţa circulaţiei; 

 elaborarea de norme obligatorii privind siguranţa traficului feroviar, precum şi pentru 
transportul multimodal şi combinat; 

 fundamentarea riguroasă a strategiilor de dezvoltare a transporturilor pe căile ferate; 
 elaborarea politicii economice în domeniul transporturilor feroviare; 
 asigurarea gestionării proprietăţii publice afectate transportului pe căile ferate; 
 avizarea normele şi reglementările obligatorii pentru deţinătorii de linii ferate 

industriale şi de vehicule feroviare care au acces pe infrastructura C.F.R.  
 De asemenea, Ministerul Transporturilor are atribuţii în ceea ce priveşte autorizarea de 
lucrări în zona de siguranţă şi de protecţie a infrastructurii C.F.R.5, repartizarea nediscriminatorie a 
capacităţilor infrastructurii feroviare, dezvoltarea cercetării ştiinţifice, înmatricularea materialului 
rulant etc. 
 
 

2. SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE 
 

 Putând şi denumirea simplă de C.F.R., această societate a fost constituită în anul 19986, pe 
durată nedeterminată, cu statut de societate comercială pe acţiuni. 
 

2.1. CAPITALUL SOCIAL 
 

 Capitalul social iniţial al societăţii a fost constituit prin preluarea unei părţi din patrimoniul 
S.N.C.F.R., acesta fiind subscris şi vărsat în totalitate de statul român, în calitate de acţionar unic 
(reprezentat prin Ministerul Transporturilor). În eventualitatea privatizării, statul va păstra pachetul 
majoritar de acţiuni. 
 Acţiunile societăţii sunt nominative, evidenţa lor şi a acţionarilor fiind ţinută într-un registru 
aflat la sediul central al acesteia. 
 Fiecare acţiune subscrisă şi plătită asigură acţionarului dreptul la un vot în adunarea 
generală a acţionarilor, precum şi dreptul de a lua parte la distribuirea profitului. 
 C.F.R. recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar. 
 Compania Naţională de Căi Ferate - „C.F.R.” deţine în concesiune infrastructura feroviară 
publică (fără plata redevenţei), pe care o foloseşte în scopul realizării obiectului său de activitate. 
 
 

2.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 

                                                        
5 Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde benzile de teren (late de circa 20 m) situate pe ambele 
părţi de-a lungul axei căii ferate, rezervate pentru amplasarea diverselor instalaţii (de semnalizarea, siguranţa şi 
conducerea operativă a circulaţiei trenurilor - sau pentru protecţia mediului). Ea se constituie inclusiv prin exproprierea 
terenurilor aferente. 
Zona de protecţie a aceleiaşi infrastructuri este formată din suprafeţele de teren de pe ambele părţi ale liniei ferate (late 
de cel mult 100 m fiecare), precum şi din cele care, indiferent de poziţie, servesc la asigurarea funcţionării acesteia. În 
cadrul ei sunt interzise: amplasările de  construcţii sau spaţii de depozitare, precum şi înfiinţarea de plantaţii care 
împiedică vizibilitatea liniei şi semnelor feroviare; amplasarea sau utilizarea de semnale de culori similare cu cele 
folosite de C.F.R. (roşii, galbene, verzi şi albastre) - de către alţi beneficiari; efectuarea de lucrări care ar periclita 
siguranţa circulaţiei feroviare etc. 
6 Vezi  Hotărârea Guvernului nr. 581 din 10 septembrie 1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, Monitorul Oficial nr. 349 din 15 
septembrie 1998. 
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 Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” este societatea comercială pe acţiuni care 
asigură conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul tuturor activităţilor de 
exploatare a infrastructurii feroviare, precum şi a celor de întreţinere şi reparare a elementelor 
acesteia.  
 Infrastructura feroviară este constituită din ansamblul elementelor prin intermediul cărora 
se realizează circulaţia şi manevra materialului rulant pe reţeaua C.F.R., în structura ei intrând: 

 liniile ferate de circulaţie şi manevră, precum şi terenurile care formează zona de 
siguranţă a infrastructurii; 

 clădirile staţiilor de cale ferată; 
 podurile, tunelurile, viaductele şi alte lucrări de artă, precum şi terenurile aferente 

acestora (care asigură continuitatea căilor de rulare); 
 instalaţiile fixe de conducere operativă a circulaţiei materialului rulant şi de asigurare a 

siguranţei acesteia; 
 tirajele de reţea ale căilor ferate, împreună cu terenurile aferente, etc. 

 Ca şi transporturile feroviare, infrastructura lor este publică şi privată. 
 C.F.R. are sarcina de a gestiona infrastructura feroviară şi de punere a ei, pe bază de 
contracte, la dispoziţia operatorilor feroviari, precum şi pe cea de dezvoltare şi modernizare a 
acesteia în deplină concordanţă cu standardele europene. 
 Organizarea şi coordonarea circulaţiei trenurilor şi manevra materialului rulant în staţii şi 
triaje reprezintă obiectul de bază al activităţii C.F.R. Pentru realizarea acestuia, compania 
desfăşoară următoarele activităţi: 

 asigură starea de funcţionare a infrastructurii feroviare publice la parametrii tehnici 
stabiliţi, precum şi repartizarea raţională a capacităţii infrastructurii în conformitate cu normele şi 
contractele de acces pe reţeaua C.F.R.; 

 exercită conducerea operativă şi asigură organizarea şi coordonarea circulaţiei trenurilor 
şi manevrelor; 

 controlează modul de funcţionare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare în 
vederea prevenirii cauzelor care pot provoca perturbări în derularea circulaţiei materialului rulant; 

 încheie contractele de acces pe infrastructura feroviară publică a operatorilor licenţiaţi,; 
 asigură şi percepe tarifele de utilizare a infrastructurii; 
 participă la constatarea şi tratarea evenimentelor de cale ferată; 
 ia toate măsurile pentru exploatarea patrimoniului auxiliar; 
 asigura ţinerea evidenţelor şi furnizarea datelor statistice cu privire la utilizarea 

infrastructurii feroviare; 
 atât pentru operatorii feroviari, cât şi pentru alte persoane juridice şi fizice, asigură 

servicii de radiotelefonie, telex, transmisii de date, televiziune, e-mail etc. 
 Totodată, compania realizează transporturi feroviare şi auto în interes propriu. De asemenea, 
participă la organismele internaţionale din domeniul feroviar. 
 

2.3. ORGANISME DE CONDUCERE 
 

 Principalele organe de conducere ale C.F.R. sunt adunarea generală a acţionarilor şi 
consiliul de administraţie. 
 
 

2.3.1. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 
 

 Ca şi în celelalte ramuri ale economiei, adunarea generală a acţionarilor este organul de 
conducere la nivelul companiei care, potrivit mandatului obţinut de la acţionari, decide asupra 
întregii politici a acesteia şi asupra activităţii sale.  
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 Potrivit actualelor reglementări, interesele de stat în adunările generale (ordinare şi 
extraordinare) ale acţionarilor sunt reprezentate prin cinci împuterniciţii mandataţi în acest sens, 
aceştia fiind numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor. 
 Adunările generale ordinare ale acţionarilor se convoacă, la cererea acţionarilor 
reprezentând cel puţin o treime din capitalul social, de către preşedintele consiliului de 
administraţie, ori de câte ori se consideră necesar (dar cel puţin odată pe an, în cel mult trei luni de 
la încheierea exerciţiului bugetar - pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi 
pierderi). 
 Validarea deliberărilor adunării generale ordinale se poate face numai cu o reprezentare a 
cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile se adoptă de acţionarii care deţin majoritatea 
absolută din capitalul social reprezentat în adunare. În cazul adunărilor generale extraordinare, 
deliberările se validează, la prima convocare, cu o prezenţă reprezentând trei pătrimi din capitalul 
social, iar hotărârile se iau cu votul unui număr de acţionari care reprezintă cel puţin jumătate din 
acelaşi capital. La convocările următoare, validarea deliberărilor se face în prezenţa acţionarilor 
reprezentând minimum jumătate din capitalul social, pentru adoptarea hotărârilor fiind necesar votul 
acţionarilor reprezentând cel puţin o treime din capital. 
 Principalele atribuţii ale adunării generale ordinare a acţionarilor privesc: 

 adoptarea strategiei generale de dezvoltare, modernizare şi restructurare a companiei; 
 alegerea şi revocarea membrilor consiliului de administraţiei şi a cenzorilor, precum şi 

stabilirea competenţelor acestora; 
 examinarea şi aprobarea programelor de activitate şi a proiectului de venituri şi 

cheltuieli ale companiei; 
 aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, precum şi a modificărilor 

aduse acestora; 
 delegarea de competenţe către consiliul de administraţie; 
 fixarea dividendelor; 
 adoptarea programului de investiţii şi de reparaţii capitale; 
 gajarea, închirierea sau desfiinţarea unor unităţi ale C.F.R., etc. 

 Dintre atribuţiile adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor, amintim: 
 aprobarea structurii organizatorice centrale şi teritoriale a C.F.R.; 
 adoptarea de hotărâri privind înfiinţarea de sucursale, agenţii şi de alte subunităţi fără 

personalitate juridică, modificarea capitalului social, precum şi a obiectului de activitate al C.F.R.; 
 aprobarea fuziunii, divizării, dizolvării şi lichidării C.F.R.; 
 validarea contractelor de concesionare şi subconcesionare a infrastructurii feroviare; 
 numirea directorului general al companiei; 
 aprobarea emisiunii şi conversiei de obligaţiuni, etc. 

 Hotărârile adunării generale a acţionarilor sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au 
participat la aceasta (sau au votat împotrivă). 
 
 

2.3.2. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 

 Aşa cum s-a mai menţionat, componenţa consiliului de administraţie al C.F.R. este stabilită 
de adunarea generală a acţionarilor. Tot aceasta stabileşte şi competenţele acestuia.  
 Consiliul este constituit, pentru perioade de câte patru ani, dintr-un număr limitat de 
administratori (11), el fiind condus de un director genera. În calitate de preşedinte al consiliului de 
administraţie, directorul general asigură conducerea executivă a C.F.R.  
 Consiliul de administraţie se întruneşte (la convocarea preşedintelui sau a cel puţin o treime 
din numărul membrilor) cel puţin o dată pe lună, deciziile sale fiind validate în prezenţa a cel puţin 
două treimi din membri, cu votul majorităţii absolute a celor prezenţi. 
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 O parte din atribuţiile consiliului de administraţie se poate delega conducerii executive a 
companiei. 
 Dintre atribuţiile consiliului de administraţie al C.F.R. ar fi de menţionat: 

 elaborarea şi avizarea strategiei de dezvoltare a C.F.R. pe termen lung, mediu şi scurt, 
care se supune spre aprobare ministerului; 

 avizarea proiectului planului de concesiune a infrastructurii feroviare publice; 
 fundamentarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al C.F.R.; 
 întocmirea documentaţiilor privind structura organizatorică a companiei şi regulamentul 

de organizare şi funcţionare a C.F.R.; 
 stabilirea strategiei şi tacticii de marketing; 
 aprobarea încheierii sau rezilierii contractelor; 
 adoptarea tarifelor pentru prestaţiile specifice (altele decât tariful de utilizare a 

infrastructurii, care ţine de competenţa adunării generale a acţionarilor); 
 aprobarea normelor de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R.; 
 stabilirea drepturilor de salarizare ale personalului, etc. 

 În principiu, consiliul rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a 
acţionarilor. 
 Directorul general (care este şi preşedintele consiliului de administraţie) reprezintă 
compania în raporturile cu terţii, având ca atribuţii principale: 

 înfăptuirea strategiei şi politicii de dezvoltare ale C.F.R.; 
 încheierea contractelor; 
 numirea şi revocarea directorilor executivi ai C.F.R.; 
 angajarea, promovarea şi concedierea personalului companiei; 
 negocierea contractelor colective de muncă; 
 aprobarea operaţiunilor de încasări şi plăţi, etc. 

 O parte din atribuţiile sale pot fi delegate directorilor executivi. 
 În ceea ce priveşte atribuţiile, competenţele şi răspunderile directorilor executivi, acestea 
sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a C.F.R. 
 

3. SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI  
FEROVIARE DE MARFĂ  

 
 Statutul juridic. Având statut de societate comercială pe acţiuni cu un capital majoritar de 
stat, Societatea C.F.R. Marfă a fost înfiinţată, prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 
Române, în scopul realizării transportului feroviar public de marfă în trafic intern şi internaţional, în 
conformitate cu cerinţele siguranţei circulaţiei şi cu tehnologiile specifice de transport, în condiţii de 
compatibilitate şi interoperativitate cu sistemul feroviar european.7 Sediul său se află în municipiul 
Bucureşti. 
 Obiectul de activitate principal al societăţii îl constituie efectuarea transportului feroviar de 
mărfuri în trafic intern şi internaţional, precum şi în trafic combinat. În acest scop, ea asigură 
deplasarea pe căile ferate a expediţiilor de vagoane complete, de mesagerie, coletărie şi containere, 
precum şi de alte bunuri. Pentru a permite o servire cât mai bună a clientelei, în sarcina ei mai cade 
şi camionarea unităţilor de transport intermodal la domiciliile acestora, precum şi unele transporturi 
(de mărfuri, dar şi de călători) cu nave feribot. 
 În traficul internaţional, Societatea C.F.R. Marfă are calitatea de declarant şi comisionar 
vamal (fără a fi obligată la plata garanţiei pentru taxele vamale). 
 În vederea creierii condiţiilor pentru derularea în bune condiţii a transporturilor feroviare de 
mărfuri, societatea are sarcina de a instrui, şcolariza şi autoriza personalul propriu, precum şi de a 
                                                        
7 Hotărârea Guvernului nr. 582 din 10 septembrie 1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar 
de Marfă „C.F.R Marfă” - S.A.. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, Monitorul Oficial nr. 
350 din 15 septembrie 1998. 
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asigura efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a locomotivelor, vagoanelor de marfă şi a 
utilajelor de mecanizare a operaţiunilor de încărcare, descărcare şi transbordare a mărfurilor. 
 Dintre activităţile pe care societatea le derulează pentru realizarea obiectului său de 
activitate, ar fi de semnalat următoarele: 

 planifică, organizează, coordonează şi controlează transporturile feroviare publice de 
mărfuri; 

 organizează şi realizează exploatarea materialului rulant în condiţii de siguranţă 
deplină; 

 încheie convenţii şi contracte de transport în trafic internaţional şi intern; 
 elaborează şi modifică tarifele de transport feroviar de mărfuri; 
 înfiinţează sucursale, agenţii şi reprezentanţe în ţară şi în străinătate şi coordonează 

activitatea acestora; 
 cooperează cu organismele feroviare internaţionale similare din domeniul 

transporturilor feroviare; 
 se poate asocia cu persoane fizice şi juridice terţe pentru crearea de noi societăţi 

comerciale (altele decât Compania Naţională de Căi Ferate şi Societatea de Servicii de Management 
Financiar); 

 asigură modernizarea materialului rulant şi perfecţionarea calificării personalului 
propriu; 

 ia măsuri pentru funcţionarea propriilor structuri de pază, etc. 
 Organele de conducere ale Societăţii C.F.R. Marfă sunt adunarea generală a acţionarilor şi 
consiliul de administraţie, conducerea curentă fiind asigurată de directorul general (preşedintele 
consiliului de administraţie), ajutat de directorii executivi. 
 Atribuţiile acestora sunt similare cu cele care au fost prezentate în cazul Compania 
Naţională de Căi Ferate. 
 Pentru a o ajuta în îndeplinirea sarcinilor care-i revin, pe lângă Societatea C.F.R. Marfă au 
fost înfiinţate următoarele filiale ale acesteia, cu statut de societăţi cu personalitate juridică:8 

 Societatea Comercială Staţii de Spălare Vagoane de Marfă de Uz General 
„C.F.R.S.S.V.M” - S.A. (denumită prescurtat C.F.R. S.S.V.M.), care se ocupă cu: spălarea, 
dezinsecţia şi dezinfectarea vagoanelor de marfă de uz general şi a mijloacelor de transport auto din 
dotarea C.F.R. Marfă; furnizarea apei, energiei electrice şi a celei termice; reparaţii, etc.; 

 Societatea Comercială Staţii de Spălare Vagoane - Cisternă „C.F.R.S.S.V.A.C” - 
S.A. (denumită prescurtat C.F.R. S.S.V.M.), având ca sarcini similare cu C.F.R. T.V.M.; 

 Societatea Comercială de Exploatare şi Transport Auto „C.F.R. TRANSAUTO” - 
S.A. (denumită prescurtat C.F.R. TRASAUTO), având ca obiect de activitate: organizarea şi 
realizarea exploatării autovehiculelor din dotarea societăţii atât în trafic intern, cât şi internaţional; 
executarea activităţilor de operare în terminalele de transport intermodal; asigurarea legăturilor (cu 
mijloace auto) între beneficiarii transporturilor intermodale şi căile ferate; repararea 
autovehiculelor, etc.; 

 Societatea Comercială „Întreţinere şi Reparaţii Vagoane” (pentru care se foloseşte 
abrevierea C.F.R. I.R.V.), cu sarcini în ceea ce priveşte: reparaţiile şi reviziile de vagoane de marfă 
şi călători, precum şi de alte mijloace de transport (inclusiv auto); modernizarea vagoanelor (de 
marfă şi de călători) şi de alte vehicule; producerea, recondiţionarea şi repararea de piese şi 
echipamente pentru mijloace de transport, etc.; 

 Societatea comercială ”Baza de Aprovizionare şi Desfacere” - S.A. (denumită 
prescurtat „C.F.R. B.A.D.), care se ocupă cu: aprovizionarea cu materii prime, materiale, piese de 
schimb, utilaje, instalaţii, aparate de măsură şi control şi obiecte de inventar; expedierea de 

                                                        
8 Vezi: Hotărârea Guvernului nr. 8 din 14 ianuarie 1999 privind înfiinţarea unor filiale ale Societăţii Naţionale de 
Transport Feroviar de Marfă „C.F.R Marfă” - S.A., Monitorul Oficial nr. 16 din 20 ianuarie 1999 şi Hotărârea 
Guvernului nr. 864 din 30 august 2001 privind înfiinţarea unor filiale ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de 
Marfă „C.F.R Marfă” - S.A., Monitorul Oficial nr. 582 din 17 septembrie 2001. 
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coletărie, containere şi vagoane, precum şi de mesaje; activităţi de intermediere; prestaţii de 
transport bazate pe alte tehnologii decât cea feroviară, etc.; 

 Societatea Comercială „Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje - S.A. 
(denumită pe scurt C.F.R. R.L.U.), în a cărei sarcină intră: reparaţiile şi reviziile programate şi 
accidentale de locomotive, automotoare şi alte utilaje, precum şi de linii electrice; reparaţiile de 
subansambluri ale automotoarelor şi parcului auxiliar; producţia, recondiţionarea şi repararea de 
piese şi de echipamente pentru mijloacele de transport; dezmembrarea şi valorificarea de material 
rulant şi de alte mijloace fixe - sau componente ale acestora; etc. 

 Societatea Comercială de Producţie Perii pentru Maşini Electrice „C.F.R. PERMET” 
- S.A. (denumită prescurtat C.F.R. PERMET), care asigură producerea de perii pentru maşinile 
electrice din dotarea materialului rulant motor şi remorcat (şi pentru cele din alte domenii de 
activitate); 

 Societatea Comercială de Transbordare Vagoane Marfă „C.F.R. T.V.M” - S.A. 
(denumită prescurtat C.F.R. T.V.M), care organizează şi realizează transbordarea vagoanelor de 
marfă în: 
 a) staţiile de frontieră unde are loc joncţiunea între liniile de ecartament normal şi cele de 
ecartament îngust şi larg; 
 b) staţiile de triaj şi alte staţii feroviare, ca efect al defectării vagoanelor încărcate pe 
parcurs. 
 Filialele dispun de capital social propriu, precum şi de organe de conducere (adunări 
generale ale acţionarilor şi consilii de administraţie) proprii. 

 
4. SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI  

FEROVIARE DE CĂLĂTORI 
 
 Statutul juridic. Societatea C.F.R. Călători este o societate comercială pe acţiuni cu un 
capital majoritar de stat care desfăşoară activităţi (de interes naţional) în domeniul transportului 
feroviar public de călători, în condiţii de siguranţă maximă a circulaţiei.9 Ea are personalitate 
juridică, putându-se achita de obligaţii şi prin intermediul sucursalelor, reprezentanţelor, agenţiilor 
şi altor structuri asemănătoare, înfiinţate atât în ţară, cât şi în străinătate. 
 Acţiunile emise de C.F.R. Călători pot fi cotate la bursă şi tranzacţionate liber pe piaţa de 
capital. 
 Potrivit legislaţiei în vigoare, compania poate primi în subconcesiune porţiuni ale 
infrastructurii feroviare publice. 
 La fel ca şi Societatea C.F.R. Marfă, pentru accesul la infrastructura feroviară publică, 
C.F.R. Călători plăteşte Companiei Naţionale de Căi Ferate tariful de utilizare a infrastructurii, 
potrivit contractului de acces încheiat cu aceasta. 
 Întrucât serviciile prestate către călători au caracter de servicii publice sociale, compania 
primeşte de la bugetul statului (sau de la bugetele locale) diferenţele între tarifele stabilite cu  avizul 
autorităţilor publice competente şi costurile reale de transport (la care se adaugă cota minimă 
aprobată de profit). 
 Raporturile existente între statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, şi 
Societatea C.F.R. Călători sunt reglementate prin contracte speciale (încheiate pentru durate de câte 
4 ani), în care sunt specificate: 

 numărul şi categoria trenurilor de călători care vor circula pe fiecare secţie feroviară 
în parte; 

 indicatorii de calitate pe categorii de trenuri; 
 lista facilităţilor de călătorie acordate anumitor categorii de persoane; 

                                                        
9 Hotărârea Guvernului nr. 584 din 10 septembrie 1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar 
de Călători „C.F.R Călători” - S.A.. prin reorganizarea Companiei Naţionale a Căilor Ferate Române, Monitorul 
Oficial nr. 352 din 15 septembrie 1998. 
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 alocaţiile bugetare pentru investiţii, modernizări, activităţi de învăţământ şi asistenţă 
socială, etc. 
 Veniturile societăţii provin din sumele corespunzătoare tarifelor de transport, tarifelor 
accesorii, chiriilor şi altor tarife, potrivit activităţilor desfăşurate de aceasta. 
 Obiectul de activitate al Societăţii C.F.R. Călători îl constituie efectuarea transportului 
feroviar public de călători, precum şi al celui de poştă, bagaje şi mesagerii (care, datorită faptului 
că se realizează prin intermediul trenurilor de călători, este asimilat traficului de călători). De 
asemenea, ea asigură exploatarea vagoanelor de dormit, a cuşetelor, a vagoanelor restaurant, 
precum şi a vagoanelor speciale (penitenciare etc.), desfăşurând următoarele tipuri de activităţi: 

 organizarea şi exploatarea parcului de vagoane de călători şi a celor asimilate 
acestora; 

 elaborarea, avizarea şi aprobarea actelor normative, instrucţiunilor şi regulamentelor 
care privesc transporturile feroviare publice de călători, bagaje şi mesagerii; 

 stabilirea tipului, formei şi felului legitimaţiilor de călătorie şi tipărirea acestora; 
 elaborarea tarifelor pentru transporturile feroviare publice de călători, precum şi 

pentru alte servicii pe care le execută; 
 organizarea şi realizarea (prin organele de specialitate) controlului asupra  

activităţilor proprii de producţie, exploatare şi siguranţa circulaţiei, precum şi în ceea ce priveşte 
buna funcţionare, întreţinerea şi exploatarea mijloacelor de transport, a instalaţiilor etc., cu luarea 
măsurilor necesare prevenirii perturbaţiilor în derularea transporturilor; 

 precizarea caracteristicilor constructive pentru mijloacele de transport noi; 
 participarea la negocierea şi încheierea contractelor de achiziţii de investiţii, bunuri, 

lucrări şi servicii; 
 urmărirea derulării contractelor încheiate, etc. 

 Pentru a-şi realiza obiectivele în cele mai bune condiţii, în 2001, Compania C.F.R. Călători 
a fuzionat cu o următoarele societăţi comerciale regionale:10 

 Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Bucureşti, 
având zona de activitate în judeţele Giurgiu, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov; 

 Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Craiova, 
cu zona de activitate în judeţele Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş şi Mehedinţi; 

 Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători 
Timişoara, având zona de activitate în judeţele Caraş - Severin, Timiş, Arad şi Hunedoara; 

 Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Cluj, cu 
zona de activitate în judeţele Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureş, şi Bistriţa - Năsăud; 

 Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Braşov, 
având zona de activitate în judeţele Sibiu, Braşov, Alba, Mureş, Harghita şi Covasna; 

 Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Iaşi, cu 
zona de activitate în judeţele Iaşi, Suceava, Vaslui, Neamţ, Botoşani şi Bacău; 

 Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Galaţi, 
având zona de activitate în judeţele Buzău,Vrancea, Galaţi şi Brăila; 

 Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători 
Constanţa, cu zona de activitate în judeţele Ialomiţa, Constanţa, Tulcea şi Călăraşi. 
 Acestea au statut de societăţi comerciale pe acţiuni cu personalitate juridică, capitalul lor 
social, baza materială şi personalul fiind preluate de la Compania C.F.R. Călători.  

                                                        
10 Vezi Hotărârea Guvernului nr. 1 046 din 23 decembrie 1999 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale regionale 
de transport feroviar public de călători prin reorganizarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători 
„C.F.R. Călători” S.A., Monitorul Oficial nr. 639 din 28 decembrie 1999 şi  Hotărârea Guvernului nr. 274 din 22 
februarie 2001 privind fuziunea prin absorbţie a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. 
Călători” S.A cu societăţile comerciale înfiinţate prin Hotărârea Guvernului nr. 1 046/1999 privind înfiinţarea unor 
societăţi comerciale regionale de transport feroviar public de călători prin reorganizarea Societăţii Naţionale de 
Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A., Monitorul Oficial nr. 119 din 8 martie 1999. 
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 Potrivit actualelor reglementări, societăţile regionale se substituie Societăţii Naţionale de 
Transport Feroviar de Călători în toate drepturile şi obligaţiile care decurg din raporturile juridice 
ale acesteia cu terţii. Pe razele lor de activitate, societăţile au aceleaşi atribuţii ca şi Societatea 
C.F.R. Călători. 
 Principalele filiale ale C.F.R. Călători (având statut de societăţi comerciale pe acţiuni cu 
personalitate juridică) sunt:11 

 Societatea Comercială de Reparaţii Locomotive „C.F.R. S.C.R.L.” Braşov S.A., care 
asigură: executarea de reparaţii cu ridicare de locomotive şi alte mijloace de tracţiune; producţia şi 
recondiţionarea de piese şi echipamente pentru mijloacele de transport; dezmembrarea şi 
valorificarea materialului rulant, etc.; 

 Societatea Comercială de Vânzare Legitimaţii de Călătorie „C.F.R. S.C.V.L.C. 
Bucureşti „ S.A., care se ocupă cu: vânzarea anticipată a legitimaţiilor de călătorie; încheierea 
contractelor de vânzare a legitimaţiilor cu agenţi autorizaţi sau cu agenţiile de turism; publicitatea 
produselor de transport feroviar de călători, etc.; 

 Societatea Comercială de Aprovizionare şi Desfacere „C.F.R. S.C.A.D. Braşov” 
S.A., având cam aceleaşi atribuţii cu societatea similară prezentată în subcapitolul precedent. 
 Ca şi  Societatea C.F.R. Călători, societăţile regionale au ca organe de conducere adunările 
generale ale acţionarilor şi consiliile de administraţie. 
 Competenţele acestora sunt, în esenţă, similare cu cele prezentate deja pentru Compania 
Naţională de Căi Ferate. 
 
 

5. SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT FINANCIAR  
 

 Fiind cunoscută şi sub abrevierea S.M.F., aceasta este o societate pe acţiuni cu personalitate 
juridică care are sarcina de a presta serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de 
organizare a licitaţiilor, de managementul proiectelor finanţate din credite interne şi externe etc. 
pentru toate societăţile la care s-au făcut referiri în subcapitolele precedente.12 
 Mai concret, societatea execută, înainte de toate, activităţi care ţin de organizarea şi 
conducerea contabilităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile contractelor 
încheiate cu societăţile feroviare beneficiare. În consecinţă, ea asigură elaborarea bilanţurilor 
contabile, a deconturilor de TVA, a declaraţiilor pentru impozitul pe profit şi a altor situaţii 
financiar-contabile pentru aceleaşi unităţi beneficiare.  
 Întrucât beneficiarii transporturilor feroviare de mărfuri şi călători sunt dispersaţi în toată 
ţara, S.M.F se ocupă de colectarea, contabilizarea şi controlul veniturilor încasate de staţiile de pe 
întreaga reţea de căi ferate, precum şi de efectuarea plăţilor, în conformitate cu cele stabilite de 
adunările generale ale acţionarilor din cadrul Companiei C.F.R. şi societăţilor comerciale de 
transport feroviar. Periodic, ea efectuează informarea aceloraşi societăţi comerciale în legătură cu 
unele situaţii deosebite apărute în activitatea lor economică şi financiară. 
 Pe de altă parte, S.M.F. participă (în baza mandatelor primite de la societăţile pe care le 
reprezintă) la negocierea şi încheierea contractelor de achiziţie, precum a acordurilor şi convenţiilor 
internaţionale, asigură organizarea şi derularea licitaţiilor privind achiziţiile de bunuri de investiţii 
(sau pentru valorificarea de active), fundamentarea şi elaborarea normelor şi normativelor de 
consum, etc. 
 Raporturile dintre S.M.F. şi societăţile comerciale de transport feroviar au la bază convenţii 
şi contracte. Acestea conţin clauze cu privire la: 

                                                        
11 Hotărârea Guvernului nr. 863 din 30 august 2001 privind înfiinţarea unor filiale ale Societăţii Naţionale de 
Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A, Monitorul Oficial nr. 579 din 17 septembrie 2001 
12 Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 septembrie 1998 privind înfiinţarea Societăţii de Servicii de Management 
Financiar  „S.M.F.” - S.A., prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, Monitorul Oficial nr. 351 
din 15 septembrie 1998 
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 modalităţile de prezentare a documentelor justificative utilizate în facturarea plăţilor 
şi a înregistrărilor în contabilitate; 

 efectuarea controlului financiar de gestiune; 
 organizarea şi derularea licitaţiilor; 
 comunicarea plafoanelor valorice de efectuare a plăţilor; 
 precizarea limitelor mandatului pentru încheierea contractelor; 
 furnizarea de analize pentru activitatea economico-financiară, etc. 

 Totodată, S.M.F. încheie contracte cu respectivele societăţi privind managementul 
proiectelor finanţate din credite interne şi externe, iar pentru fiecare proiect în parte, contracte  
specifice cu beneficiarii acestora. 
 Conducerea S.M.F. se realizează la fel ca în toate celelalte societăţi de transport feroviar. 
 

REZUMAT 
 

 Transporturile feroviare publice sunt organizate în aşa fel încât să funcţioneze ca un sistem unitar, echilibrat, 
funcţional şi sigur, pe deplin compatibil şi interoperabil cu sistemul feroviar european, fiind un sector strategic de 
interes naţional care contribuie, prin libera circulaţie a bunurilor şi persoanelor în trafic intern şi internaţional, la 
satisfacerea unor interese majore ale economiei naţionale, în condiţii de maximă siguranţă şi eficienţă. 
 Transporturile în interes propriu sunt cele efectuate, cu mijloacele din dotare sau închiriate, pentru acoperirea 
unor nevoi ale unităţilor de transport feroviar. 
 Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” este societatea comercială pe acţiuni care asigură conducerea, 
organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul tuturor activităţilor de exploatare a infrastructurii feroviare, precum 
şi a celor de întreţinere şi reparare a elementelor acesteia.  

Având statut de societate comercială pe acţiuni cu un capital majoritar de stat, Societatea C.F.R. Marfă a fost 
înfiinţată în scopul realizării transportului feroviar public de marfă în trafic intern şi internaţional, în conformitate cu 
cerinţele siguranţei circulaţiei şi cu tehnologiile specifice de transport, în condiţii de compatibilitate şi interoperativitate 
cu sistemul feroviar european. Obiectul ei de activitate principal îl constituie efectuarea transportului feroviar de 
mărfuri în trafic intern şi internaţional, precum şi în trafic combinat. În acest scop, ea asigură deplasarea pe căile ferate 
a expediţiilor de vagoane complete, de mesagerie, coletărie şi containere, precum şi de alte bunuri. Pentru a permite o 
servire cât mai bună a clientelei, în sarcina ei mai cade şi camionarea unităţilor de transport intermodal la domiciliile 
acestora, precum şi unele transporturi (de mărfuri, dar şi de călători) cu nave feribot. În traficul internaţional, Societatea 
C.F.R. Marfă are calitatea de declarant şi comisionar vamal (fără a fi obligată la plata garanţiei pentru taxele vamale). 

Societatea C.F.R. Călători este o societate comercială pe acţiuni cu un capital majoritar de stat care desfăşoară 
activităţi (de interes naţional) în domeniul transportului feroviar public de călători, în condiţii de siguranţă maximă a 
circulaţiei. Ea are personalitate juridică, putându-se achita de obligaţii şi prin intermediul sucursalelor, reprezentanţelor, 
agenţiilor şi altor structuri asemănătoare, înfiinţate atât în ţară, cât şi în străinătate. Pentru accesul la infrastructura 
feroviară publică, C.F.R. Călători plăteşte Companiei Naţionale de Căi Ferate tariful de utilizare a infrastructurii, 
potrivit contractului de acces încheiat cu aceasta. Obiectul ei de activitate îl constituie efectuarea transportului feroviar 
public de călători, precum şi al celui de poştă, bagaje şi mesagerii (care, datorită faptului că se realizează prin 
intermediul trenurilor de călători, este asimilat traficului de călători). 

Societatea Naţională de Management Financiar (S.M.F.) este o societate pe acţiuni cu personalitate juridică 
care are sarcina de a presta serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitaţiilor, de 
managementul proiectelor finanţate din credite interne şi externe etc. pentru toate societăţile la care s-au făcut referiri în 
subcapitolele precedente. Ea execută activităţi care ţin de organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi cu prevederile contractelor încheiate cu societăţile feroviare beneficiare, asigurând elaborarea 
bilanţurilor contabile, a deconturilor de TVA, a declaraţiilor pentru impozitul pe profit şi a altor situaţii financiar-
contabile pentru aceleaşi unităţi beneficiare. Întrucât beneficiarii transporturilor feroviare de mărfuri şi călători sunt 
dispersaţi în toată ţara, S.M.F se ocupă şi de colectarea, contabilizarea şi controlul veniturilor încasate de staţiile de pe 
întreaga reţea de căi ferate, precum şi de efectuarea plăţilor, în conformitate cu cele stabilite de adunările generale ale 
acţionarilor din cadrul Companiei C.F.R. şi societăţilor comerciale de transport feroviar.  

 
ÎNTREBĂRI 
1. Ce sunt transporturile feroviare publice? 
2. Care sunt atribuţiunile Societăţii C.F.R. Marfă? 
3. Care este obiectul de activitate al Societăţii C.F.R. Călători? 
4. Cu ce se ocupă Societatea Naţională de Management Financiar? 

 
APLICAŢIE 
 
Întocmiţi şi analizaţi organigrama ministerului care coordonează transporturile de România. 



 
 

Modulul 3 
 

MIJLOACELE DE TRANSPORT FEROVIAR 
 

Apariţia transporturilor feroviare este legată de descoperirea şi utilizarea maşinii de abur.  
 Prima locomotivă a fost construită, în anul 1769, de către francezul Cugnot, în scopuri 
militare. Deşi capacitatea cazanului era mult prea mică, iar locomotiva greu de dirijat, ideea a fost 
utilizată mai târziu cu succes. 
 În anul 1802, Richard Trevithnic a realizat prima locomotivă capabilă să tracteze vagoane, 
pe care a perfecţionat-o în anul 1804, iar în 1814 George Stephenson a construit, în Anglia, prima 
locomotivă în măsură să remorcheze tonaje mari. 
 Prima cale ferată a fost construită în Anglia, în 1825, pe ruta Stokton - Darlington, căreia i s-
a adăugat în anul 1830 linia Liverpool - Manchester. 
 Pe teritoriul ţării noastre, prima linie de cale ferată a fost construită în perioada 1854-1856, 
între localităţile Oraviţa şi Baziaş, căreia i-au urmat liniile Cernavodă – Constanţa (1860) şi 
Bucureşti – Giurgiu (1869). Marea majoritate a căilor ferate au fost construite de către unele 
societăţi concesionare străine în perioada 1870-1920. 
 După cel de-al doilea război mondial, în paralel cu refacerea liniilor distruse, s-au construit 
mai multe căi ferate de legătură, în lungime de peste 1.000 de km, precum şi o serie de staţii 
feroviare. În ultimele decenii au fost mecanizate şi automatizate numeroase linii şi staţii, realizându-
se totodată electrificarea, sub exploatare, a peste 1.700 km de cale. 
 În prezent, lungimea totală a liniilor feroviare este de peste 11.000 km, din care mai bine de 
10.000 km sunt linii normale. Densitatea liniilor ferate la 1.000 km2 teritoriu este de aproximativ 50 
de km. 
 Principalele componente ale bazei tehnico – materiale din transportul feroviar sunt 
mijloacele de transport şi căile ferate. 
 Vehiculele folosite în efectuarea transporturilor pe căile ferate se împart în două mari 
categorii: vehicule de tracţiune şi vagoane. 
 O caracteristică a transporturilor feroviare constă în aceea că deplasarea în spaţiu a 
mărfurilor şi călătorilor nu se realizează cu vehicule independente, izolate, ci cu grupaje de 
vehicule, respectiv cu trenuri construite dint-un anumit număr de vagoane remorcate de una sau mai 
multe locomotive. În acest caz, numărul vehiculelor remorcate este cu mult mai mare decât în alte 
sisteme de transport. 

 
1. MIJLOACELE FEROVIARE DE TRACŢIUNE 

  
 Trenurile sau grupările de vagoane sunt remorcare de vehicule acţionate cu forţa aburilor, a 
gazelor de ardere, a electricităţii  etc. care poartă denumirea de locomotive. 
 Pentru aprecierea avantajelor şi dezavantajelor pe care le prezintă diferitele sisteme de 
tracţiune, trebuie să se facă o analiză comparativă a principalelor caracteristici tehnico – 
constructive şi de exploatare ale locomotivelor. 
 

1.1. CARACTERISTICI TEHNICO – CONSTRUCTIVE 
 

Cele mai importante caracteristici tehnico – constructive ale locomotivelor sunt: puterea 
instalată, greutatea specifică, randamentul, forţa de tracţiune, viteza constructivă şi acceleraţia. 

a) Puterea instalată se exprimă în cai putere şi reprezintă puterea maximă pe care o poate 
realiza motorul unei locomotive. 

Din acest punct de vedere, locomotivele electrice se dovedesc superioare celor Diesel şi 
celor cu abur, deoarece sursa de energie nu este instalată pe locomotivă. 
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b) Greutatea specifică este raportul dintre greutatea locomotivei şi puterea sa instalată, 

exprimându-se în kilograme pe cal putere. Şi sub acest aspect locomotivele electrice sunt superioare 
celorlalte tipuri. 

c) Randamentul  locomotivelor este valabil în raport cu sursa de energie. Astfel, 
locomotivele cu abur au randamentul cel mai scăzut (circa 6%), iar locomotivele electrice 
alimentate de la sistemul hidroenergetic, randamentul cel mai ridicat (aproximativ 50%). 
Locomotivele Diesel au un randament superior locomotivelor cu abur şi locomotivelor electrice 
alimentate de la sistemul energetic cu termocentrale, acesta fiind de circa 33%. 

d) Forţa de tracţiune a locomotivelor este forţa care învinge toate rezistenţele care se opun 
mişcării trenurilor pe calea ferată, făcând ca acestea să se deplaseze. 

Fiind o funcţie de viteză, la viteze mici cea mai mare forţă de tracţiune o au locomotivele 
Diesel, urmate de cele cu abur, iar la viteze medii şi mari locomotivele electrice sunt superioare din 
acest punct de vedere. 

e) Viteza constructivă a locomotivelor este viteza maximă de deplasare a acestora atunci 
când circulă independent (fără vagoane). 

Cea mai mare viteză constructivă o au locomotivele electrice, iar cea mai mică, 
locomotivele cu abur. 

f) Acceleraţia  este o caracteristică tehnico – constructivă care influenţează direct timpul de 
circulaţie. 

Sub acest aspect, cel mai bine se comportă locomotivele Diesel şi cele cu abur. 
 

1.2. CARACTERISTICI DE EXPLOATARE 
 
  Dintre caracteristicile de exploatare ale locomotivelor, cele mai importante sunt: durata 
punerii în funcţiune, viteza de circulaţie, siguranţa, adaptabilitatea, stabilitatea, raza de acţiune, 
confortul, consumul de combustibil şi energie ş.a. 
 a) Durata punerii în funcţiune reprezintă timpul scurs din momentul pornirii motorului până 
în momentul în care locomotiva poate pleca în cursă. 
 În cazul locomotivelor cu abur, durata punerii în funcţiune este mult mai mare decât la 
locomotivele Diesel şi electrice, deoarece acestea nu pot fi folosite decât după ce presiunea aburului 
a atins o anumită limită. De asemenea, pentru a fi disponibile în orice moment, locomotivele cu 
abur trebuie menţinute sub presiune, ceea ce presupune cheltuieli mari cu combustibilul. 
 Locomotivele Diesel şi electrice pot fi puse în funcţiune imediat. 
 b) Viteza de circulaţie este viteza cu care se pot deplasa locomotivele aflate în capul trenului 
pe o anumită porţiune de linie, mărimea sa fiind variabilă în raport cu o serie de factori cum ar fi: 
profilul şi starea liniei, tonajul trenului, sistemul de frânare  etc. La rândul său, viteza de circulaţie 
influenţează în măsură însemnată capacitatea de circulaţie şi capacitatea de transport ale căilor 
ferate. 
 Locomotivele electrice au posibilitatea de a realiza cele mai mari viteze de circulaţie. În 
schimb, acestea se comportă nesatisfăcător în cazul operaţiunilor care impun viteze mici şi foarte 
mici, fiind neeconomice. Pentru astfel de situaţii, locomotivele cu abur sunt cele mai indicate. 
 c) Siguranţa în exploatare reprezintă capacitatea locomotivei de a putea fi întrebuinţate fără 
pericole de accidente. În cazul tonajelor şi vitezelor mari, locomotivele Diesel şi electrice prezintă o 
siguranţă mai mare decât cele cu abur. 
 d) Adaptabilitatea este însuşirea unei locomotive de a face faţă la cât mai diverse solicitări 
(tracţiune la diferite viteze şi tonaje, manevre, înclinaţii de unghiuri diferite), aceasta fiind mai 
pronunţată la locomotivele Diesel şi electrice. 
 e) Stabilitatea este capacitatea locomotivelor de a-şi păstra poziţia normală ori de câte ori 
aceasta este periclitată de acţiunea diferitelor forţe. 
 Din acest punct de vedere, cel mai bine se prezintă locomotivele electrice cu boghiuri. 
 f) Raza de acţiune este distanţa pe care locomotiva poate remorca un tren între două 
alimentări succesive. La locomotivele cu abur, aceasta depinde de capacitatea rezervoarelor de 
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combustibil şi de apă, iar la cele Diesel, numai de capacitatea rezervoarelor de combustibil. În cazul 
locomotivelor electrice, raza de acţiune este foarte mare (fiind practic egală cu lungimea liniei de 
contact). 
 g) Consumul de combustibil. Natura combustibilului consumat şi nivelul acestui consum 
influenţează în cea mai mare măsură costul transportului pe calea ferată. 
 Locomotivele cu abur prezintă marele avantaj că pot funcţiona consumând orice fel de 
combustibil, inclusiv combustibil inferior. Totuşi, randamentul mic al acestora, determinând 
consumuri foarte mari de combustibil, face ca nivelul cheltuielilor cu combustibilul să fie mai 
ridicat decât la celelalte tipuri de locomotive. 
 Cum energia cu care se alimentează locomotivele electrice se poate obţine de asemenea 
consumând orice fel de combustibil, dar cu un randament mai mare, locomotivele electrice sunt 
superioare şi sub acest aspect locomotivelor cu abur, necesitând însă investiţii mari în reţeaua de 
alimentare cu energie. Dacă această reţea se foloseşte şi pentru distribuirea energiei electrice pe 
teritoriul străbătut de căile ferate electrificate, eficienţa economică a utilizării tracţiunii electrice 
sporeşte considerabil. 
 h) Confortul oferit personalului de bord de către locomotivele Diesel şi electrice este 
superior celui de pe locomotivele cu abur, la acesta contribuind atât organizarea ergonomică a 
locurilor de muncă de pe locomotive, cât şi condiţiile mai bune de vizibilitate. 
 Tracţiunea Diesel şi electrică mai prezintă şi alte avantaje faţă de tracţiunea cu abur: 
simplitatea operaţiunilor de alimentare cu combustibil sau energie, posibilitatea circulării în ambele 
sensuri fără a necesita operaţiuni de întoarcere, cheltuieli mai mici de exploatare1  etc. 

 
 

1.3. APRECIEREA MODULUI DE UTILIZARE 
A PARCULUI DE LOCOMOTIVE 

 
Totalitatea locomotivelor bune şi defecte din dotarea regionalelor sau a întregii reţele de căi 

ferate formează parcul inventar de locomotive. Acesta este constituit din parcul utilizabil şi parcul 
neutilizabil.  

La rândul său, parcul utilizabil este format din parcul activ, care cuprinde toate locomotivele 
ce se folosesc efectiv la remorcarea trenurilor sau executarea manevrelor, şi parcul de rezervă, 
constituind din locomotivele care întrunesc toate condiţiile tehnice pentru a fi utilizate, dar care se 
păstrează pentru a fi folosite numai în anumite situaţii mai deosebite, precum şi din locomotivele 
date cu chirie sau detaşate.  

Parcul neutilizabil cuprinde locomotivele defecte, aflate în reparaţii sau care aşteaptă a fi 
introduse în reparaţii, precum şi locomotivele propuse pentru casare. 

Numărul locomotivelor din parcul activ şi din parcul inventar, în condiţiile unui volum de 
presaţii dat, poate fi mai mare sau mai mic, în funcţie de modul în care se utilizează fiecare 
locomotivă în parte şi de modul în care este organizată şi se desfăşoară activitatea de întreţinere şi 
reparaţii din depourile şi remizele de locomotive. 

Aprecierea modului de utilizare a parcului de locomotive, în vederea identificării şi punerii 
în valoare a unor eventuale rezerve sau a înlăturării unor deficienţe ce se manifestă în această 
direcţie, se poate realiza cu ajutorul mai multor indicatori, structuraţi astfel: indicatori privind 
utilizarea în timp, indicatori privind parcursul şi indicatori de productivitate. 

 
 

1.3.1. INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA ÎN TIMP 
 

                                                        
1 Unele studii au ajuns la concluzia că, în cazul tracţiunii electrice şi Diesel, costul pe tona-km sau pe călător-km este cu 
circa 20% mai mic decât în cazul tracţiunii cu abur, reducere fiind şi mai mare când condiţiile de transport sunt grele 
(pante mari, tonaje sporite etc.). 
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 Din această grupă fac parte coeficienţii de utilizare în timp a parcului de locomotive (sau, 
mai bine zis, a capacităţii parcului de locomotive), vitezele medii tehnice şi comerciale, perioadele 
medii de reutilizare şi utilizare, numărul mediu zilnic de reutilizări (sau numărul mediu zilnic de 
curse), coeficienţii de utilizare a timpului în exploatare etc. 
 1) Coeficienţii de utilizare în timp a parcului de locomotive reflectă fie situaţia existentă la 
un moment dat, fie situaţia corespunzătoare unei anumite perioade (decadă, lună, trimestru, an  
etc.). 
 Pentru primul caz se pot întrebuinţa indicatorii: 

 coeficientul de utilizare a parcului inventar, calculat ca un raport între parcul activ de 
locomotive şi parcul inventar, şi 

 coeficientul de folosire a parcului utilizabil, determinându-se ca un raport între parcul 
activ şi parcul utilizabil. 
 Starea tehnică a parcului de locomotive la un moment dat se apreciază cu ajutorul 
coeficientului parcului utilizabil, stabilit ca un raport între parcul utilizabil şi parcul inventar. 
 Corespunzător anumitor perioade, aprecierea gradului de utilizare şi a calităţii activităţilor 
de exploatare, întreţinere şi reparare a parcului de locomotive se poate realiza cu ajutorul aceloraşi 
indicatori, cu deosebirea că de această dată parcul de locomotive (inventar, utilizabil şi activ) nu va 
fi exprimat în locomotive fizice, ci în locomotive-zile şi locomotive-ore1. Acestor indicatori li se 
mai poate adăuga şi coeficientul de utilizare în timp a parcului activ (kua), calculat cu relaţia: 
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în care Loa, Lza - numărul locomotivelor –ore, respectiv locomotivelor-zile, aferente parcului activ; 
24 - numărul orelor dintr-o zi. 
 Indicatorii de acest gen calculaţi în baza locomotivelor-ore au cel mai bogat conţinut 
gnoseologic. 
 2) Viteza tehnică şi comercială. Deosebirea dintre viteza tehnică a locomotivelor şi cea 
comercială constă în aceea că prima se calculează în baza timpului de mers efectiv, iar cea de-a 
două în baza timpului în exploatare (care, în afara timpului de mers, mai cuprinde şi timpul de 
staţionare în staţii pe durata exploatării). Deşi este influenţată sensibil de viteza tehnică, viteza 
comercială prezintă cea mai mare importanţă, atât pentru unităţile feroviare, cât şi pentru 
beneficiari. 
 Raportul dintre viteza comercială şi cea tehnică poartă denumirea de coeficientul vitezei 
comerciale. 
 Făcând legătura dintre indicatorii utilizării în timp a locomotivelor şi indicatorii privind 
parcursul acestora, viteza tehnică şi comercială prezintă, în afară de utilitatea lor individuală, o mare 
importanţă în stabilirea altor indicatori de utilizare. 
 3) Perioada de utilizare, definindu-se ca fiind timpul scurs din momentul ieşirii unei 
locomotive din depoul de care aparţine (de domiciliu) până în momentul sosirii la acelaşi depou, 
este un indicator prin intermediul căruia se apreciază activitatea locomotivelor folosite la 
remorcarea trenurilor. Se calculează astfel: 
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în care: Pu - perioada de utilizare (ore); Ls - lungimea secţiei de remorcare (km); Vc - viteza medie 
comercială (km/oră); tsm - timpi de staţionare şi manevre (ore) (la depoul din staţia de întoarcere, în 
staţia de întoarcere – de la ieşirea din depou până la plecare – şi în staţia în care se află depoul de 
domiciliu – de la sosire până la intrarea în depou sau până la dirijarea într-o nouă cursă). 
 Dacă la perioada de utilizare se adaugă şi timpul cât locomotiva staţionează în depoul de 
care aparţine, se obţine perioada de reutilizare a locomotivei. 

                                                        
1 Numărul de locomotive-zile (locomotive-ore) se obţine ca un produs între numărul locomotivelor din parcul inventar, 
utilizabil sau activ şi numărul zilelor (orelor) cât acestea au figurat în astfel de parcuri. 
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 4) Numărul mediu zilnic de reutilizări se determină, tot numai în cazul locomotivelor 
folosite la remorcarea trenurilor, ca raport între numărul orelor dintr-o zi şi perioada de reutilizare. 
Fiind un indicator sintetic, mărimea sa reflectă influenţa cumulată a tuturor factorilor ce acţionează 
asupra calităţii activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparare a locomotivelor. 
 5) Coeficienţii de utilizare a timpului de exploatare îmbracă forma coeficienţilor timpului de 
mers efectiv (ktm) şi a coeficienţilor timpului de staţionare (kts). 
 Dacă, într-un sens mai larg, prin timp în exploatare înţelegem timpul în care locomotivele se 
află în afara depourilor, atunci coeficientul timpului de mers, ca expresie a raportului dintre timpul 
de mers efectiv (tm) şi timpul în exploatare (te), se poate determina astfel: 
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în care: Lt - parcursul liniar total al locomotivelor înregistrat în perioada pentru care se face calculul 
(exprimat în locomotive-km); Vt - viteza medie tehnică a locomotivelor (km/oră); sL = lungimea 
medie a unei secţii de remorcare (km); nr - numărul mediu zilnic de reutilizări ale unei locomotive 
din parcul activ; Pal - parcul activ, mediu zilnic, de locomotive; Z - numărul zilelor din perioada 
pentru care se face calculul; tsd - timpul mediu de staţionare a unei locomotive în depou pe perioada 
de utilizare (ore). 
 Coeficientul timpului de staţionare(kts ) se determină fie ca un raport între timpul de 
staţionare în procesul de exploatare şi timpul în exploatare, fie utilizând relaţia:  

kts = 1 - ktm. 
 

 Dacă, într-un sens mai restrâns, prin timp de exploatare înţelegem doar timpul cât 
locomotivele se află în lucru conform graficelor de circulaţie, atunci coeficientul timpului de mers 
se poate calcula astfel: 
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în care Vc - viteza medie comercială a locomotivelor; kvc - coeficientul vitezei comerciale. 
 De asemenea, coeficientul timpului de staţionare se poate calcula şi astfel: 
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în care: ts - timpul de staţionare a locomotivelor pe perioada de exploatare. 
 Rezultă că în aprecierea modului de folosire a timpului de lucru al locomotivelor se poate 
utiliza şi coeficientul vitezei comerciale. 
 
 

1.3.2. INDICATORI PRIVIND PARCURSUL 
 

Conform normelor metodologice existente, principalii indicatori referitori la parcursul 
locomotivelor sunt: parcursul total, parcursul mediu zilnic şi coeficienţii serviciilor sau 
parcursurilor auxiliare. 

1) Parcursul locomotivelor reprezintă distanţa străbătută de toate locomotivele din parcul 
activ într-o perioadă dată, stabilindu-se atât pe total cât şi pe categorii de trafic. Se exprimă în 
locomotive-km. 

Parcursul total al locomotivelor este constituit din parcursul liniar şi parcursul echivalent. 
 Parcursul liniar este parcursul realizat de locomotivele aflate în capul trenurilor (sau 

parcursul locomotivelor titulare prevăzute în turnus sau în programul de lucru pentru remorcarea 
trenurilor), la care se adaugă parcursul locomotivelor folosite pentru dubla sau multipla tracţiune şi 
parcursurile izolate (aferente locomotivelor care circulă independent, fără vagoane). 



Toader Gherasim 35

 Parcursul echivalent reprezintă parcursul rezultat în urma aplicării unor coeficienţi 
stabiliţi prin normativele C.F.R. asupra timpului total de manevră şi asupra timpului de lucru pe loc 
al locomotivelor. 
 Cu ajutorul acestor coeficienţi, orice oră de manevră, de staţionare în vederea obţinerii 
presiunii, sau sub presiune, de lucru pe loc  etc., se transformă, în mod convenţional, în kilometri de 
parcurs liniar. 
 a) Parcursul mediu zilnic al locomotivelor (pmz) este parcursul realizat în medie într-o zi de 
o locomotivă din parcul activ, exprimându-se în kilometri. 
 În cazul locomotivelor din capul trenurilor, acest indicator se calculează cu relaţia:  
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în care: Pr - perioada medie de reutilizare a locomotivei. 
 Într-un mod similar se poate stabili şi parcursul mediu zilnic al locomotivelor utilizate 
pentru dubla sau multipla tracţiune. 
 3) Coeficientul serviciilor auxiliare exprimă proporţia activităţilor efectuate de locomotive, 
altele decât remorcarea trenurilor ca locomotive titulare, calculându-se ca un raport între parcursul 
locomotivelor pentru servicii auxiliare şi parcursul locomotivelor în capul trenurilor. 
 Serviciile auxiliare prestate de locomotive sunt: multipla tracţiune, parcursurile izolate, 
manevrele de orice fel, inclusiv cele executate în depouri, funcţionarea locomotivelor până în 
momentul atingerii presiunii necesare, staţionările în stare de rezervă şi lucru pe loc. 
 Informaţii la fel de utile se obţin şi în cazul în care parcursul locomotivelor pentru servicii 
auxiliare s-ar raporta la parcursul total al locomotivelor. 
 4) Coeficientul parcursului liniar auxiliar reprezintă raportul între suma parcursurilor 
realizate de locomotivele folosite la multipla tracţiune, la care se adaugă parcursurile izolate, şi 
parcursurile liniar total. 
 5) Coeficientul parcursului liniar productiv se determină ca un raport între parcursul liniar 
al locomotivelor din compunerea trenurilor (al locomotivelor titulare, din capul trenului, şi al 
locomotivelor folosite la multipla tracţiune) şi parcursul liniar total. 
 Scăzând din 1 valoarea acestui indicator, se obţine coeficientul parcursului liniar 
neproductiv (care se mai poate stabili şi prin raportarea parcursurilor izolate la parcursul liniar 
total). 
 
 

1.3.3. INDICATORI DE PRODUCTIVITATE 
 
Indicatorii din această grupă pun în evidenţă principalele rezultate cu care se soldează 

activitatea parcului de locomotive. Deşi se determină în baza unor metodologii simple, valoarea lor 
informaţională este deosebită. 

Dintre indicatorii de productivitate, cei mai importanţi sunt următorii: trenuri remorcate, 
vagoane remorcate, tonajul brut remorcat, prestaţia de transport în unităţi fizice, prestaţia de 
transport în unităţi valorice şi activitatea medie zilnică a unei locomotive de manevră. 

1) Trenuri remorcate. Acest indicator exprimă numărul mediu de trenuri remorcate într-o 
anumită perioadă de fiecare locomotivă din parcul activ. După cum ne sugerează şi denumirea, în 
calculul său nu vor fi avute în vedere locomotivele care nu participă la realizarea parcursului liniar. 

Pe total şi pe feluri de trafic, acest indicator se determină ca un raport între parcursul total al 
trenurilor aferent unei perioade date şi parcursul liniar total al locomotivelor aferent aceleiaşi 
perioade, exprimându-se în trenuri /locomotivă. 

2) Vagoane remorcate. Exprimând numărul mediu de vagoane remorcate într-o anumită 
perioadă (zi, lună  etc.) de o locomotivă din parcul activ, acest indicator ne oferă informaţii ceva 
mai complete decât primul, determinându-se, de asemenea pe total şi categorii de trafic, ca un raport 
între parcursul vagoanelor şi parcursul liniar total al locomotivelor. Se exprimă în vagoane 
/locomotivă. 
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3) Tonajul brut remorcat este un indicator care se poate calcula plecându-se de la valoarea 

indicatorului precedent, folosind relaţia: 
 

Tb = Nvr [pî qs (1 + ke) + pg tr], 
 

în care: Tb - tonajul brut remorcat de o locomotivă din parcul activ care participă la realizarea 
parcursului liniar; Nvr - vagoanele remorcate, într-o anumită perioadă, în medie de o locomotivă din 
parcul activ; pî - proporţia vagoanelor încărcate; pg - proporţia vagoanelor goale; qs - încărcătura 
medie statică a vagoanelor; ke - coeficientul de exploatare a tarei vagoanelor; tr - tara medie a unui 
vagon. 

Exprimând greutatea brută remorcată într-o perioadă dată de fiecare locomotivă din parcul 
activ de tracţiune, acest indicator serveşte şi la aprecierea gradului de utilizare a capacităţii 
locomotivelor. 

4) Prestaţia de transport în unităţi naturale exprimă volumul de prestaţii de transport ce 
revin în medie la o locomotivă din parcul activ, calculându-se ca un raport între parcursul mărfurilor 
(exprimat în tone-km) sau parcursul călătorilor (exprimat în călători-km) şi parcul activ de 
locomotive. 

Corespunzător întregului trafic, acest indicator se exprimă în unităţi natural – convenţionale 
şi se determină ca un raport între volumul total de prestaţii corespunzător unei perioade date (în 
tone-km convenţionale) şi parcul activ de locomotive. 

5) Prestaţia de transport în unităţi valorice se determină ca un raport între venitul brut 
realizat din activitatea de transport (care este expresia valorică a volumului total de prestaţii de 
transport) şi parcul activ de locomotive. 

Fiind un indicator sintetic, mărimea sa este influenţată de un complex de factori tehnici, 
economici şi organizatorici. 

6) Activitatea medie zilnică a unei locomotive de manevră este un indicator a cărui mărime 
se stabileşte prin raportarea numărului total de vagoane supuse manevrelor de orice fel într-o 
perioadă dată la numărul total de locomotive –zile – manevră. 

Priviţi în dinamică, indicatorii prezentaţi în cele trei grupe sunt în măsură a ne oferi o 
imagine destul de completă asupra modului de utilizare a parcului de locomotive din dotarea căilor 
ferate. 

 
 

1.4. DIMENSIONAREA PARCULUI DE LOCOMOTIVE 
 
 Dimensiunile parcului inventar de locomotive şi ale componentelor sale depind de volumul 
de transport ce urmează a fi efectuat pe căile ferate, de neuniformitatea traficului, de caracteristicile 
tehnico – constructive şi de exploatare pe care le prezintă locomotivele, precum şi de calitatea 
activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparare a acestora. 
 În traficul de mărfuri, necesarul de locomotive din parcul activ zilnic (Pa) se stabileşte 
astfel: 
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în care: Qa - volumul anual de transport (tone); Nt - numărul trenurilor ce trebuie remorcate zilnic; 
ksa - coeficientul serviciilor auxiliare; qv - capacitatea de încărcare a unui vagon (tone); kcv - 
coeficientul de utilizare a capacităţii de încărcare a vagoanelor; vg - numărul mediu de vagoane din 
garnitura unui tren; Nr - numărul mediu zilnic de refolosiri ale unei locomotive. 
 În traficul de călători se foloseşte aceeaşi relaţie, dar Qa se va exprima în călători, la fel ca şi 
qv. 
 Odată stabilită mărimea parcului activ zilnic de locomotive, mărimea parcului utilizabil şi a 
parcului inventar se determină, tot pe feluri de trafic, astfel: 
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în care: Pu, Pi - parcul utilizabil, respectiv parcul inventar de locomotive; ku, ki - coeficientul de 
folosire a parcului utilizabil, respectiv coeficientul de utilizare a parcului inventar. 
 

2. PARCUL DE VAGOANE 
 
 Vagoanele sunt vehicule fără motor, care circulă pe şine şi se folosesc în efectuarea 
prestaţiilor de transport sau a altor servicii. 
 În funcţie de destinaţie, vagoanele se împart în: 

 vagoane pentru traficul de călători, în care intră vagoanele de călători clasa a I-a şi 
clasa a II-a, vagoanele salon, vagoanele restaurant, vagoanele de dormit  etc., precum şi vagoanele 
de poştă şi de bagaje; 

 vagoane pentru traficul de mărfuri, în care intră vagoanele acoperite, vagoanele 
descoperite cu pereţi, vagoanele platforme, vagoanele cisternă şi vagoanele speciale; 

 vagoanele cu destinaţie specială, folosite de unităţile feroviare în alte scopuri decât 
efectuarea transporturilor. Din această categorie fac parte vagoanele de ajutor, vagoanele macara, 
vagoanele plug de zăpadă, vagoanele pentru verificarea podurilor – bascule  etc. 
 Totalitatea vagoanelor din dotarea căilor noastre ferate constituie parcul inventar de 
vagoane. Dacă la parcul inventar se adaugă vagoanele aparţinând altor căi ferate şi vagoanele 
aparţinând celorlalte unităţi economice, altele decât unităţile feroviare, aflate pe liniile C.F.R. sau 
liniile industriale, se obţine parcul general de vagoane. 
 Din punctul de vedere a stării tehnice a vagoanelor, parcul general se împarte în parc 
utilizabil (constituit din parcul activ, parcul de rezervă şi parcul în depozit) şi parc neutilizabil 
(constituit din vagoanele imobilizate în reparaţii şi din celelalte vagoane care, din cauza 
defecţiunilor, nu pot fi folosite o anumită perioadă sau care urmează a fi casate). 
 Parcul activ este format din vagoanele care se utilizează efectiv în procesul de transport sau 
în prestarea unor servicii speciale. 
 Parcul în rezervă se constituie, atunci când solicitările beneficiarilor sunt sub limita 
capacităţilor de transport disponibile, în staţiile cu un volum de activitate relativ redus, dar care 
dispun de suficiente linii de garaj, staţii situate în apropierea altor staţii, al căror volum de activitate 
este mare. 
 În compunerea parcului de rezervă intră numai vagoanele aflate în proprietatea C.F.R. şi 
care îndeplinesc toate condiţiile tehnice şi comerciale pentru a putea fi folosite în orice moment. 
 Parcul în depozit se formează în vederea asigurării ritmicităţii operaţiunilor de încărcare din 
staţiile cu un volum mare de activitate (staţiile care sunt situate în centrele industriale mari, în 
apropierea frontierelor cu transbordare, în apropierea porturilor, a bazinelor carbonifere şi petroliere  
etc.). În componenţa sa intră, în afara vagoanelor C.F.R., şi vagoanele străine care aşteaptă primirea 
în staţiile de frontieră. 
 Durata păstrării vagoanelor în parcul depozit este de minimum 24 de ore, iar mărimea 
acestui parc, cu excepţia vagoanelor pentru mărfuri perisabile, nu poate depăşi programul mediu 
zilnic al staţiilor în care se constituie (exprimat în număr de vagoane de încărcat). 
 În componenţa parcului general de vagoane intră şi parcul de vagoane exploatate în comun 
de mai multe administraţii feroviare, constituibil în baza unor convenţii încheiate între acestea. 
 În general, parcul activ mediu zilnic de vagoane se poate stabili cu relaţia: 
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 în care: Pa- parcul activ mediu zilnic de vagoane: Qa - volumul anual de transport (în tone sau 
călători); qv - capacitatea medie de încărcare a unui vagon (tone sau număr de locuri); kc - 
coeficientul de utilizare a capacităţii vagoanelor; Rv - rulajul mediu al vagoanelor (zile). 
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 Pentru stabilirea numărului de vagoane din parcul utilizabil, parcul în rezervă şi în depozit, 
precum şi din parcul general, se pot utiliza relaţiile: 
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în care: Pu – parcul utilizabil; kn – coeficientul neuniformităţii traficului (calculat ca un raport între 
volumul de transport din ziua cu activitatea maximă şi volumul mediu zilnic de transport); Pr-d – 
parcul depozit şi în rezervă; Pg – parcul general de vagoane; kst – coeficientul de stare tehnică a 
parcului general de vagoane (calculat ca un raport între numărul de vagoane-zile bune pentru 
utilizare şi numărul total de vagoane-zile aferent perioadei pentru care se face calculul). 
 
 

2.1. CARACTERISTICILE DE EXPLOATARE ALE VAGOANELOR 
 
 Caracteristicile cele mai importante de care trebuie să se ţină seama în activitatea de 
exploatare tehnică şi comercială a vagoanelor sunt: gabaritul, tara, suprafaţa podelei, volumul 
nominal, capacitatea de încărcare şi capacitatea de transport. 
 1) Dimensiunile de gabarit  influenţează mărimile tuturor celorlalte caracteristici ale 
vagoanelor, acestea trebuind să fie corelate cu o serie de caracteristici ale elementelor de 
infrastructură (rezistenţa liniilor, lungimea liniilor de garaj, dimensiunile tunelurilor  etc.). 
 2) Tara vagonului  este greutatea proprie a vagonului echipat complet, adică greutatea 
vagonului fără încărcătură. Deşi, de regulă, mărimea sa se exprimă în tone, totuşi exprimarea în 
tone-tară pe tonă-capacitatea de încărcare este mult mai semnificativă.  
 Coeficientul tehnic al tarei vagonului, calculat ca un raport între greutatea proprie şi 
capacitatea de încărcare a vagonului, poate avea valori mici (corespunzând astfel tendinţei generale 
de reducere a tarei) chiar şi atunci când tara este, la prima vedere, mare. De aici rezultă importanţa 
deosebită ce se cere a fi acordată, atunci când celelalte condiţii tehnico-economice sunt prielnice, 
construirii vagoanelor de mare capacitate, deoarece întotdeauna tara vagonului creşte mai încet 
decât capacitatea sa. 
 3) Suprafaţa podelei sau platformei vagonului, măsurată între limitele interioare ale pereţilor 
săi, este o caracteristică ce-şi manifestă importanţa reală numai atunci când este privită în legătură 
cu suprafaţa utilă şi cu capacitatea de încărcare a vagonului. 
 Suprafaţa utilă este suprafaţa ce poate fi ocupată efectiv de mărfurile încărcate în vagon, a 
cărei mărime depinde, în afară de mărimea suprafeţei totale a podelei vagonului, de natura 
mărfurilor care formează obiectul transportului. 
 Raportând suprafaţa totală la capacitatea de încărcare a vagonului (exprimată în tone - care 
este variabilă în funcţie de natura mărfurilor) se obţine suprafaţa specifică a vagonului. Apreciată în 
acest fel, suprafaţa vagonului îşi manifestă cel mai complet utilitatea în caracterizarea tehnico – 
economică a vagoanelor. 
 4) Volumul nominal este volumul interior total al vagoanelor închise. La vagoanele 
descoperite cu pereţi, volumul nominal este volumul interior total măsurat până la limita de sus a 
pereţilor, iar la vagoanele platformă ar fi impropriu să se vorbească despre volum nominal, deoarece 
într-un astfel de caz acesta are o mărime variabilă în raport cu natura mărfurilor. 
 Ca şi în cazul suprafeţei, volumul nominal trebuie privit în legătură cu volumul util (adică 
volumul efectiv ocupat de mărfuri) şi cu mărimea capacităţii nominale a vagonului, volumul specific 
(sau partea din volumul nominal ce revine la o tonă de marfă încărcată), care de asemenea este o 
mărime variabilă în raport cu natura mărfurilor transportate, având şi aici cea mai pronunţată 
utilitate în aprecierea vagoanelor). 
 5) Capacitatea de încărcare (nominală) reprezintă cantitatea maximă de mărfuri (sau 
numărul maxim de călători) ce se poate încărca într-un vagon. 
 Sub aspect tehnic, capacitatea de încărcare a unui vagon este limitată de sarcina maximă pe 
osie admisă de infrastructura şi suprastructura căilor ferate. 
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 Notând cu no – numărul osiilor unui vagon, cu qo – sarcina admisă pe osie, cu tr – tara 
vagonului, cu kt – coeficientul tehnic al tarei şi cu qv – capacitatea nominală a vagonului, atunci: 
 

qv + tr = no qo, 
 
de unde:  

qv = no qo – tr,  
sau: 
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În afară de capacitatea de încărcare a vagonului exprimată în tone, interesează şi capacitatea 
volumetrică, care reprezintă volumul maxim de mărfuri ce poate fi încărcat pe un vagon, având 
valoarea egală cu volumul nominal al vagonului. 

Între capacitatea nominală, capacitatea volumetrică, suprafaţa totală şi tara vagonului există 
următoarea relaţie: 
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în care: Vn, vs - volumul nominal, respectiv volumul specific al vagonului; St, ss – suprafaţa totală, 
respectiv suprafaţa specifică. 
 6) Capacitatea de transport a unui vagon se defineşte ca fiind volumul maxim de prestaţii 
(exprimat în tone-km sau călători-km) ce se poate realiza într-o anumită perioadă cu ajutorul unui 
vagon, stabilindu-se astfel: 
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în care: qtv – capacitatea de transport a unui vagon; lv – cursa medie a vagonului între două încărcări 
succesive (km); Z – durata în zile a perioadei pentru care se face calculul; Rv – rulajul vagonului 
(zile). 
 Spre deosebire de capacitatea de încărcare, capacitatea de transport a unui vagon este 
determinată de un număr mult mai mare de factori. 
 
 

2.2. POSIBILITĂŢILE DE APRECIERE A MODULUI DE FOLOSIRE 
A PARCULUI DE VAGOANE 

 
Ca şi în cazul locomotivelor, pentru aprecierea modului de utilizare a parcului de vagoane 

trebuie să se facă apel la mai multe categorii de indicatori. 
 

2.2.1. INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA ÎN TIMP 
 

Caracterizarea modului de utilizare în timp a parcului de vagoane se poate realiza cu ajutorul 
următorilor indicatori: coeficienţii de utilizare în timp a diferitelor componente ale parcului general 
de vagoane, rulajul sau perioada de reutilizare, viteza de circulaţie, numărul mediu de refolosiri ale 
unui vagon într-o perioadă dată, coeficienţii de utilizare a timpului în exploatare ş.a. 

1) Coeficienţii de utilizare în timp a parcului de vagoane au un conţinut similar celor 
corespunzători parcului de locomotive, motiv pentru care le vom prezenta doar relaţiile de calcul.  

Astfel, 
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în care: p,g – indicativ pentru parcul propriu, respectiv general; kI, kg – coeficientul de utiliozare a 
parcului inventar, respectiv a parcului general de vagoane; Pi, Pg – parcul inventar, respectiv parcul 
general (în vagoane fizice, vagoane-zile sau vagoane-ore); Pa, Pu – parcul activ, respectiv inventar 
(în vagoane fizice, vagoane-zile sau vagoane-ore); ku – coeficientul de folosire a parcului utilizabil; 
ka – coeficientul de utilizare a parcului activ; kst – coeficientul stării tehnice a parcului; Voa – 
vagoane-ore active; Vza – vagoane-zile active. 
 2) Rulajul vagoanelor exprimă (de regulă în zile) durata scursă între două încărcări 
consecutive ale aceluiaşi vagon, fiind un indicator utilizat de foarte multă vreme în aprecierea 
modului de folosire în timp a vagoanelor de marfă1. 
 Deşi are un conţinut bine definit, în calculul rulajului vagoanelor s-au adoptat mai multe 
metodologii. 
 Astfel, în forma cea mai sintetică acest indicator se poate calcula cu relaţia: 
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în care: Pa – parcul activ de vagoane corespunzător unei anumite perioade de activitate (în vagoane-
zile); Ar – activitatea reţelei corespunzătoare aceleiaşi perioade. 
 La nivelul întregii reţele de căi ferate, exceptând transporturile internaţionale, pe timpul 
rulajului fiecare vagon este încărcat şi descărcat în limitele frontierelor naţionale. De aceea, 
activitatea reţelei se exprimă în număr de vagoane încărcate. 
 În condiţiile unui trafic internaţional intens, precum şi în condiţiile obişnuite de transport de 
pe reţelele regionalelor, în activitatea reţelei feroviare se includ în mod convenţional şi vagoanele 
intrate în stare încărcată prin staţiile de frontieră naţională sau de frontieră a regionalelor, indiferent 
dacă aceste vagoane urmează a fi descărcate sau doar tranzitează pe liniile reţelei. Prin urmare, 
activitatea unei reţele feroviare naţionale sau regionale se determină în mod curent cu relaţia: 
 

Ar = Vî + Vpî , 
 
în care: Vî – numărul vagoanelor încărcate în perioada dată în staţiile de pe reţeaua unei ţări sau 
regionale; Vpî – numărul vagoanelor intrate în stare încărcată prin staţiile de frontieră în aceeaşi 
perioadă. 
 Unii specialişti au atras atenţia asupra faptului că mărimea rulajului sintetic este în mod 
frecvent mai mare sau mai mică decât cea stabilită pe cale analitică, aceasta deoarece, conform 
metodologiei uzuale, parcul activ Pa de la numărătorul relaţiei  de calcul al indicatorului nu se 
stabileşte în baza unui anumit calcul, ci se consideră în mod convenţional egal cu parcul activ 
corespunzător unei anumite ore din zi. În practică se preferă o astfel de manieră de lucru în ideea 
asigurării unei operativităţi maxime a informării organelor de conducere de la diferitele niveluri 
ierarhice. 
 Dar chiar dacă deficienţa semnalată s-ar înlătura în detrimentul operativităţii, calitatea 
informaţiilor furnizate de rulajul sintetic nu s-ar îmbunătăţi prea mult. 
 Desigur că activitatea regionalelor şi a căilor ferate în general nu se rezumă la încărcarea şi 
descărcarea vagoanelor. De aceea, se justifică includerea vagoanelor primite în stare încărcată în 
mărimea Ar. Dacă acest lucru se face însă cu ocazia stabilirii rulajului mediu al vagoanelor, în mod 
deliberat se alterează calitatea informaţiilor puse la dispoziţie de acest indicator, ştiut fiind faptul că 
orice număr adăugat la numărătorul sau numitorul (ori la numărătorul şi numitorul) unei fracţii 
                                                        
1 Cum în traficul de călători îmbarcările şi debarcările sunt operaţii care se desfăşoară concomitent în fiecare staţie de 
pe parcurs, nu se poate vorbi despre un rulaj al vagoanelor. 
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schimbă valoare fracţiei. Cum de regulă rulajul vagoanelor este de ordinul zilelor şi cum mărimea 
Vpî schimbă automat atât valoarea lui Ar cât şi cea a lui Pa, rezultă că aproape întotdeauna rulajul 
sintetic se micşorează artificial când în calculul său se ţine seama de Vpî. Normal ar fi ca rulajul să 
se mărească atunci când Vpî prezintă valori mari, deoarece vagoanele primite în stare încărcată 
circulă, în majoritatea cazurilor, în compunerea trenurilor directe şi se deplasează pe distanţe mai 
mari decât cele din compunerea trenurilor locale. 
 Fiind cel mai important indicator privind modul de utilizare a parcului de vagoane, stabilirea 
cât mai corectă a mărimii sale se impune ca o necesitate mai mult decât evidentă, chiar dacă în felul 
acesta se complică puţin calculele. 
 Pentru a nu afecta prea mult operativitatea informării, nu este neapărat necesar ca în practică 
să se înlocuiască rulajul sintetic cu cel analitic. Evidenţele operative ale unităţilor feroviare (cum ar 
fi registrele de urmărire a încărcării – descărcării vagoanelor) sunt în măsură să ne ofere date foarte 
exacte cu privire la durata scursă între două încărcări succesive ale aceluiaşi vagon. 
 Soluţia cea mai bună care ar putea fi aplicată în practică în scopul stabilirii foarte corecte a 
ruajului constă în calculul şi evidenţierea acestuia pentru fiecare vagon în parte cu ajutorul 
registrelor de urmărire a încărcării – descărcării vagoanelor. Pentru aceasta, la încheierea fiecărei 
operaţiuni de încărcare ar trebui să se lipească pe vagon o etichetă pe care să se consemneze data şi 
ora terminării acestei operaţiuni. Cu ocazia finalizării operaţiunii de încărcare imediat următoare, 
alături de dat şi ora la care aceasta a avut loc, în registrele amintite se va trece şi rulajul fiecărui 
vagon încărcat, calculându-se, în vederea raportării operative, şi rulajul mediu corespunzător tuturor 
vagoanelor încărcate în acea zi (sau în oricare altă perioadă). Cu alte cuvinte, evidenţa rulajului ar 
trebui să se facă pe puncte de încărcare, datele urmând apoi să se centralizeze şi să se prelucreze pe 
regulatoare, regionale şi pe întreaga reţea. Rulajul pentru fiecare vagon în parte se determină făcând 
diferenţa între data şi ora încheierii ultimei încărcări şi data şi ora finalizării încărcării precedente 
(consemnate pe eticheta de pe vagon). 
 Adoptarea unei astfel de soluţii ar face posibilă stabilirea cu precizie a fracţiunilor de rulaj 
pe durata cărora vagoanele se află încărcate şi goale1. 
 În vederea evidenţierii principalelor căi pe care se poate acţiona în direcţia reducerii 
rulajului vagoanelor se obişnuieşte a se determina acest indicator şi într-un mod analitic. 
 Principalele categorii de timp care intră în structura rulajului vagoanelor sunt: timpul de 
încărcare - descărcare (Tîd); timpul de staţionare – manevră scurs din momentul finalizării 
operaţiunii de încărcare până în momentul expedierii din staţia de formare, la care se adaugă timpul 
consumat din momentul sosirii vagonului în staţia de destinaţie până la începerea operaţiunii de 
descărcare (Tfd); timpul de mers în compunerea trenurilor între staţia de expediţie şi cea de 
destinaţie (Tm); timpul de staţionare în staţiile tehnice prin care trenurile trec fără prelucrare (Ttfp); 
timpul de staţionare în staţiile tehnice în care trenurile sunt prelucrate fără manevră (în sensul că li 
se schimbă locomotivele şi personalul) (Ttpfm); timpul de staţionare în staţiile tehnice în care 
trenurile sunt prelucrate cu manevră (Ttpcm). 
 În calculul acestora se pot utiliza relaţiile: 
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1 Conform metodologiei uzuale, rulajul vagoanelor încărcate, respectiv goale, se determină prin raportarea parcului 
activ de vagoane încărcate, respectiv de vagoane goale, la activitatea reţelei, aceasta din urmă fiind stabilită după 
procedeul prezentat. 
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în care: qv – capacitatea medie de încărcare a unui vagon (tone); kc – coeficientul de utilizare a 
capacităţii medii a unui vagon; tî şi td – timpul mediu normat pentru încărcare, respectiv descărcarea 
unei tone de marfă; tf, tdc – durata medie a imobilizării unui vagon în operaţiunile de formare, 
respectiv descompunere a trenurilor în staţia de expediţie şi cea de destinaţie (ore); lv – cursa medie 
a vagonului pe perioada de rulaj (km); Vt, Vc – viteza medie tehnică, respectiv comercială a 
trenurilor (km/oră); nsi – numărul staţiilor intermediare prin care trenurile tranzitează fără prelucrări; 
lsi – distanţa medie dintre două staţii intermediare (km); kvc – coeficientul vitezei comerciale; ntfp, 
ntpfm, ntpcm – numărul staţiilor tehnice prin care trenurile tranzitează fără prelucrări, cu prelucrări fără 
manevră, respectiv cu prelucrări cu manevră; ttfp, ttpfm, ttpcm – durata medie a unei operaţiuni de 
tranzitare prin staţiile tehnice fără prelucrări, cu prelucrări fără manevră, respectiv cu prelucrări şi 
manevre; ltfp, ttpfm, ltpcm – distanţa medie între două staţii tehnice consecutive prin care trenurile 
tranzitează fără manevre, cu prelucrări fără manevre, respectiv cu prelucrări cu manevre. 
 Rezultă că: 












 tpcm

tpcm

v
tpfm

tpfm

v
tfp

tfp

v
vc

c

v

t

v
dcfdîcvv t

l
l

t
l
l

t
l
l

k
V
l

V
l

ttttkqR )1()1()1()1()()(
24
1  Aşa cum se poate 

constata, mărimea acestui indicator variază în acelaşi sens cu capacitatea de încărcare a vagoanelor 
şi cu distanţa pe care acestea trebuie să o străbată între două încercări succesive şi invers 
proporţional cu viteza tehnică şi comercială a trenurilor. În scopul reducerii sale se poate acţiona pe 
o diversitate mare de căi, cum ar fi: sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor de încărcare – 
descărcare şi mai buna organizare a lucrului în cadrul fronturilor de încărcare – descărcare: 
marşrutizarea transporturilor şi reducerea timpului de staţionare a trenurilor în staţiile intermediare; 
evitarea curenţilor de vagoane goale şi a rutelor ocolitoare; mai buna organizare a lucrului în staţiile 
în care trenurile suferă prelucrări cu manevre, optimizarea planurilor de formare a trenurilor şi a 
graficelor de circulaţie  etc. 
 3) Viteza comercială a vagoanelor se consideră egală cu viteza comercială a trenurilor în 
care acestea circulă. Deşi unităţile de transport feroviar nu evidenţiază separat acest indicator, totuşi 
cunoaşterea mărimii sale este utilă în multe analize, deoarece viteza comercială a trenurilor ne oferă 
doar o imagine parţială în legătură cu folosirea în timp şi spaţiu a vagoanelor. 
 Metodologia de determinare a vitezei comerciale a vagoanelor este foarte simplă în 
condiţiile în care ne sunt cunoscute mărimile corespunzătoare rulajului şi cursei medii a vagoanelor, 
calculul său având la bază relaţia:  
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v
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 . 

 Cunoaşterea vitezei comerciale a vagoanelor prezintă importanţă şi pentru beneficiarii 
transportului. Căile sporirii sale sunt similare cu cele ale reducerii rulajului. 
 4) Numărul mediu de refolosiri ale unui vagon într-o perioadă dată influenţează direct 
mărimea parcului de vagoane, stabilindu-se ca un raport între durata perioadei considerate (în zile 
sau ore) şi rulajul vagoanelor (exprimat tot în zile sau ore). 
 5) Coeficienţii de utilizare a timpului în exploatare au un conţinut similar cu cei întâlniţi în 
cazul parcului de locomotive, cu deosebirea că în cazul coeficientului timpului de staţionare 
mărimile se stabilesc atât global cât şi pe categorii mari de staţionări. 
 Relaţiile de calcul pentru aceşti indicatori sunt: 
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în care: ktm – coeficientul timpului de mers; Vcv, Vct – viteza medie comercială a vagoanelor, 
respectiv a trenurilor; kvcv – coeficientul vitezei comerciale a vagoanelor; kts – coeficientul timpului 
total de staţionare; ktsp – coeficientul timpului de staţionare în toate staţiile de pe parcurs; kîd – 
coeficientul timpului de staţionare la operaţiunile de încărcare – descărcare. 
 Parcul de vagoane este cu atât mai bine utilizat cu cât coeficientul timpului de mers are o 
valoare mai mare, iar ceilalţi coeficienţi valori mai mici. 
 

2.2.2. INDICATORI PRIVIND PARCURSUL 
 

Din această grupă fac parte următorii indicatori: parcursul total al vagoanelor, parcursul 
mediu zilnic, cursa vagonului, coeficienţii parcursului productiv şi neproductiv ş.a. 

1) Parcursul total al vagoanelor se exprimă în vagoane – km şi reprezintă suma distanţelor 
străbătute într-o anumită perioadă de vagoanele din parcul activ. 

Determinarea mărimii acestui indicator se poate realiza prin intermediul relaţiei: 

v
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avv l
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în care: Lv – parcul total al vagoanelor dintr-o perioadă dată (vagoane – km); Pav – parcul activ 
zilnic de vagoane (vagoane fizice sau vagoane convenţionale). 
 Înlocuind în relaţia de mai sus pe lv cu lvî (lvî – partea din cursa totală a vagonului în cadrul 
căreia acesta circulă cu încărcătură), se obţine parcursul total productiv al vagoanelor (Lvî). 
Parcursul total neproductiv (Lvg) se va obţine ca o diferenţă între parcursul total şi cel productiv. 
 Parcursul vagoanelor este un indicator de utilizare principal, prezentând, pe lângă o 
importanţă gnoseologică proprie (individuală), şi o mare importanţă în stabilirea altor indicatori. 
 2) Cursa totală a vagonului (lungimea medie a unei curse) este un indicator care exprimă 
distanţa medie străbătută de un vagon în timpul rulajului, respectiv între două încărcări succesive. În 
mod obişnuit, se determină ca un raport între parcursul zilnic total al vagoanelor şi activitatea reţelei 
(Ar). 
 Analitic, cursa totală a vagonului se poate stabili astfel: 
 

lv = (Rvh - ts) Vt, 
 

în care: Rvh = 24Rv- rulajul vagonului în ore; ts – suma tuturor timpilor de staţionare a unui vagon 
pe perioada de rulaj: 
 

ts = Tîd + Tfd + Tsi + Ttfp + Ttpfm + Ttpcm). 
 

 Cursa medie a vagonului în stare încărcată se stabileşte în baza evidenţelor primare (a 
registrelor de urmărire a încărcării – descărcării vagoanelor, a foilor de drum pentru vagoanele 
goale  etc.), ca un raport între parcursul zilnic total al vagoanelor încărcate şi activitatea reţelei. 
 3) Parcursul mediu zilnic al vagoanelor, exprimând numărul de kilometri străbătuţi în 
medie într-o zi de fiecare vagon din parcul activ, este un indicator a cărui mărime se poate 
determina fie ca un raport între cursa totală medie a unui vagon şi rulajul acestuia, fie folosind 
relaţia: 
 

pmz = he ktm Vt, 
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în care: he – numărul mediu zilnic de ore în exploatare în cazul unui vagon din parcul activ; ktm – 
coeficientul timpului de mers. 
 Cunoscând cursa medie a unui vagon în stare încărcată (şi în stare goală), precum şi rulajul, 
prin raportarea acestor mărimi obţinem parcursul mediu zilnic productiv (şi neproductiv). 
 4) Coeficientul parcursului productiv (coeficientul de utilizare a parcursului) exprimă una 
din laturile calitative ale activităţii de exploatare a vagoanelor, calculându-se ca un raport între 
parcursul productiv (cu încărcătură) şi parcursul total (sau ca un raport între cursa cu încărcătură şi 
cursa totală a vagonului). 
 La rândul său, coeficientul parcursului neproductiv va fi rezultatul raportului între parcursul 
neproductiv şi parcursul total, uneori stabilindu-se şi prin raportarea parcursului neproductiv la 
parcursul productiv. 
 Principala cale de reducere a parcursului neproductiv al vagoanelor (şi de mărire a 
coeficientului parcursului productiv) o reprezintă reîncărcarea vagoanelor chiar în staţiile în care 
acestea au fost descărcate - ori de câte ori acest lucru este posibil. 
 Gradul de folosire a vagoanelor goale de către staţia în care ele au fost descărcate se 
apreciază cu ajutorul aşa-numitului coeficient al operaţiunilor duble (kd). 
 Specificându-se că valorile acestui coeficient variază între 1 şi 2, în toate lucrările de 
specialitate el se calculează cu următoarea relaţie: 
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 , 

 în care: Vd – numărul vagoanelor descărcate într-o staţie oarecare; Vî – numărul vagoanelor 
încărcate în aceeaşi staţie; Vdg – numărul vagoanelor dirijate în stare goală. 
 Dacă ar fi să ne referim la o situaţie specială, când în staţie se descarcă, într-o anumită 
perioadă, 100 de vagoane fără a se încărca niciun vagon, toate vagoanele fiind dirijate în stare goală 
spre o altă staţie de încărcare, din calcul ar reieşi că acest indicator are valoarea 0,5, deci mai mică 
decât limita inferioară specificată. Dacă din cele 100 de vagoane descărcate, 50 de vagoane se 
încarcă în aceeaşi staţie, iar 50 se dirijează în stare goală spre altă staţie, ar rezulta o valoare a 
indicatorului egală cu 1, deşi simpla intuiţie ne sugerează o valoare mai mare cu 50%, deoarece 
jumătate din numărul vagoanelor au fost supuse unei operaţiuni duble (unei încărcări şi descărcări). 

Pentru a evita denaturarea realităţii, coeficientul ar trebui calculat cu relaţia: 

d
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 , 

în care: Vî – numărul vagoanelor încărcate într-o staţie din cele care au fost descărcate în aceeaşi 
staţie. 

Referindu-ne la situaţia prezentată anterior, atunci când niciunul din cele 100 de vagoane 
descărcate nu se încarcă în staţia în care au fost descărcate, valoarea lui kd va fi egală cu 1, iar în al 
doilea caz kd va fi egal cu 1,5, ceea ce corespunde fidel realităţii. 

 
2.2.3. INDICATORI DE UTILIZARE A CAPACITĂŢII 

 
Cunoscând capacitatea de încărcare a fiecărui vagon din parcul inventar, utilizabil şi activ, 

se poate stabili capacitatea medie de încărcare a unui vagon, raportând suma produselor dintre 
numărul  vagoanelor de o anumită capacitate de încărcare a acestora la mărimea parcului de 
vagoane (inventar, utilizabil sau activ), exprimat în vagoane fizice. 

În afara capacităţii medii de încărcare a unui vagon fizic, în determinarea multor indicatori 
se utilizează şi capacitatea medie de încărcare a unui vagon convenţional2. Pentru aceasta, 
vagoanele fizice cu mai mult de două osii se transformă în vagoane convenţionale cu două osii. 

                                                        
2 Mărimea acestui indicator se determină raportând suma produselor dintre numărul vagoanelor de o anumită capacitate 
şi capacitatea lor de încărcare la parcul de vagoane exprimat în vagoane convenţionale.  
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Coeficientul de transformare a vagoanelor fizice în vagoane convenţionale se calculează ca un 
raport între numărul efectiv de osii ale unui vagon şi numărul osiilor unui vagon convenţional. 

Capacitatea de încărcare a întregului parc (inventar, utilizabil sau activ) se obţine făcând 
produsul între mărimea parcului (exprimată în vagoane fizice sau vagoane convenţionale) şi 
capacitatea medie a unui vagon (fizic sau convenţional). 

Dintre indicatorii prin intermediul cărora se apreciază modul de utilizare a vagoanelor din 
punctul de vedere al capacităţii, cei mai importanţi sunt: încărcătura medie statică, încărcătura 
medie dinamică, coeficienţii de utilizare a suprafeţei, volumului, capacităţii de încărcare şi transport 
ş.a. 

1) Încărcătura medie statică a vagonului este un indicator care serveşte la caracterizarea 
modului de folosire a capacităţii de încărcare a vagoanelor, reprezentând cantitatea de mărfuri (în 
tone) ce revine în medie la un vagon fizic sau convenţional, ori pe o osie de vagon încărcat. 
Mărimea sa se obţine făcând raportul între cantitatea totală de mărfuri prezentată la transport şi 
încărcată în vagoane (într-o staţie, regională etc.) şi numărul vagoanelor în care aceasta a fost 
încărcată. 

Cu cât încărcătura statică a vagoanelor se situează mai aproape de capacitatea de încărcare a 
vagoanelor, cu atât vor fi necesare mai puţine vagoane pentru încărcarea aceluiaşi volum de 
mărfuri, ceea ce se soldează cu efecte pozitive asupra cheltuielilor de investiţii în mijloace de 
transport şi asupra cheltuielilor de exploatare a materialului rulant. 

2) Încărcătura medie dinamică a vagonului serveşte la caracterizarea modului de utilizare 
atât a capacităţii de încărcare, cât şi a capacităţii de transport a vagoanelor, deoarece ţine seama şi 
de distanţa pe care s-au deplasat mărfurile şi vagoanele. Se calculează ca un raport între volumul de 
transport dintr-o anumită perioadă (exprimat în tone-km) şi parcursul vagoanelor (în vagoane-km) 
înregistrat în aceeaşi perioadă. 

Pentru ca informaţiile furnizate să fie cât mai concludente, indicatorul trebuie să se 
determine luând în considerare întregul parcurs al vagoanelor din parcul activ şi, separat, numai în 
baza parcursului vagoanelor încărcate. 

Cum parcursul mărfurilor se poate stabili ca un produs între volumul total al mărfurilor 
încărcate în vagoane (Qî) şi distanţa medie de transport (d), iar parcursul vagoanelor, ca un produs 
între numărul vagoanelor încărcate (Vî) cu cele qî tone de marfă şi cursa medie a unui vagon (lv), 
rezultă că între încărcătura statică şi dinamică a vagonului există următoarea relaţie: 
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în care: Lm, Lv – parcursul mărfurilor, respectiv parcursul vagoanelor; qd, qs – încărcătura dinamică, 
respectiv statică a vagonului. 
 Limita superioară de variaţie a mărimii încărcăturii dinamice o constituie încărcătura statică, 
aceasta putând fi atinsă atunci când parcursul neproductiv al vagoanelor este nul. 
 3) Coeficientul de utilizare a capacităţii de încărcare. Gradul de folosire a capacităţii de 
încărcare a vagonului este direct dependent de gradul de utilizare a suprafeţei şi volumului său 
nominal1. Mărimea sa se determină, de regulă, raportând încărcătura statică la capacitatea medie de 
încărcare a unui vagon din parcul activ. Calculat astfel, indicatorul reflectă situaţia existentă în faza 
de expediţie, sau gradul de utilizare a capacităţii numai în cadrul operaţiunilor de încărcare - şi nu 
pe întreaga durată a rulajului. De aceea, ar fi bine ca acest indicator să se calculeze ca un raport 
între încărcătura dinamică a vagonului şi capacitatea sa nominală.  
 Dacă se cunosc valorile coeficientului tehnic al tarei vagonului (ktt) şi coeficientul de 
exploatare a tarei (ket), atunci mărimea acestui indicator se poate stabili făcând raportul între cei doi 
coeficienţi: 
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1 Gradul de utilizare a volumului nominal (sau suprafeţei totale) se calculează ca un raport între volumul efectiv utilizat 
(sau suprafaţa efectiv utilizată) şi volumul nominal (sau suprafaţa totală). 
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 4) Coeficientul de utilizare a capacităţii de transport (kct) este un indicator sintetic de 
apreciere a modului de utilizare a capacităţii vagoanelor atât la operaţiunile de încărcare, cât şi pe 
întregul parcurs. Valoarea sa se poate stabili fie prin raportarea volumului efectiv de transport dintr-
o perioadă dată (exprimat în tone-km, călători-km sau tone-km convenţionale) la capacitatea de 
transport a parcului, fie ca un produs între coeficientul de utilizare a capacităţii de încărcare şi 
coeficientul parcursului productiv. 
 
 

2.2.4. INDICATORI DE PRODUCTIVITATE 
 
Pentru aprecierea productivităţii vagoanelor, în practică se pot folosi doi indicatori 

principali: productivitatea pe tonă capacitate de încărcare şi productivitatea medie zilnică a unui 
vagon. 

1) Productivitatea pe tonă capacitate. Conform normelor metodologice cu privire la 
conţinutul şi modul de calcul al principalilor indicatori ai activităţii de transport, acest indicator 
(care mai este denumit indice de utilizare a unei tone-capacitate din parcul în exploatare a 
vagoanelor) se calculează, numai pentru vagoanele de marfă, ca un raport între parcursul de 
exploatare (sau efectiv) al mărfurilor şi capacitatea medie în exploatare, iar capacitatea medie în 
exploatare se determină cu relaţia: 

ei CCCCC 
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21 , 

în care: C - capacitatea medie lunară a parcului de vagoane aflat în exploatare; C1, C2 – capacitatea 
parcului inventar la începutul, respectiv sfârşitul lunii; iC , eC  – capacitatea medie a vagoanelor 
intrate prin frontierele ţării, respectiv a celor ieşite peste frontierele ţării. 
 Atunci când datele evidenţei primare nu sunt complete, pentru determinare capacităţilor iC  

şi eC , conform aceloraşi norme metodologice, se înmulţeşte numărul vagoanelor intrate şi ieşite 
prin frontierele ţării cu capacitatea medie a unui vagon din parcul inventar. 
 Capacitatea medie pe vagon din parcul inventar se determină cu formula:  

i
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 , 

în care: Vi – numărul vagoanelor din parcul inventar. 
 Această metodologie prezintă mai multe neajunsuri. 
 Principala inconsistenţă constă în aceea că mărimea numărătorului este stabilită în baza 
parcului general de vagoane1, iar numitorul în baza parcului inventar. În al doilea rând, deşi se 
vorbeşte despre un indice de utilizare a unei tone capacitate din parcul în exploatare, indicatorul se 
calculează în baza parcului inventar de vagoane. (Capacitatea parcului în exploatare nu depinde 
numai de capacitatea medie a vagoanelor intrate şi ieşite prin frontierele ţării, ci şi de capacitatea 
parcului neutilizabil: cu cât aceasta din urmă este mai mare, cu atât capacitatea parcului inventar 
aflată în exploatare este mai mică.) În al treilea rând, trebuie remarcat faptul că relaţia propusă 
pentru calculul capacităţii medii de încărcare pe vagoane din parcul inventar poate oferi rezultate 
artificiale atunci când intrările şi ieşirile din cursul unei luni sunt mai numeroase (sau mai puţin 
numeroase) decât cele de la începutul şi sfârşitul acesteia. 
 În vederea îmbunătăţirii calităţii informării, productivitatea pe tonă capacitate ar fi bine să se 
determine, în unităţi naturale şi valorice, atât pentru vagoanele din parcul general cât şi pentru cele 
din parcul activ, nu în baza capacităţilor medii lunare ci, în baza capacităţilor medii zilnice. 

                                                        
1 Parcursul de exploatare al mărfurilor este volumul de transport (exprimat în tone-km) realizat pe întreaga reţea de căi 
ferate proprietatea C.F.R., cu mijloace de toate ecartamentele proprietatea C.F.R., închiriate de C.F.R. de la alte 
întreprinderi şi cu cele aparţinând altor state. 



Toader Gherasim 47
 Capacitatea medie zilnică a parcului general (Czg) şi a parcului activ (Cza) se determină 
plecând de la capacitatea medie zilnică a parcului inventar (Czi), folosindu-se relaţiile: 
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în care: Z – numărul zilelor din perioada pentru care se efectuează calculul; Vp – numărul 
vagoanelor care figurează în parcul inventar în permanenţă (pe întreaga durată considerată); qvp – 
capacitatea de încărcare a fiecărui vagon din cele Vp; Va – numărul vagoanelor achiziţionate în 
cursul perioadei (care intră pentru prima dată în parcul inventar); qva – capacitatea de încărcare a 
unui vagon care intră în parcul inventar în cursul perioadei; Za – numărul de zile socotit din 
momentul achiziţiei până la sfârşitul perioadei; Vs – numărul vagoanelor scoase din parcul inventar 
(prin casare sau transfer) în cursul perioadei; qvs – capacitatea unui vagon scos din parc; Vi – 
numărul vagoanelor străine (aparţinând altor căi ferate sau altor întreprinderi) intrate în cursul 
perioadei pe reţeaua C.F.R. şi folosite de către aceasta; qv – capacitatea fiecăruia din cele Vi 
vagoane; Zi – numărul zilelor în care vagoanele străine s-au aflat şi folosit în reţeaua C.F.R. în 
cursul perioadei; Ve – numărul vagoanelor din parcul inventar care au ieşit în cursul perioadei de pe 
reţeaua C.F.R.; qve – capacitatea unui astfel de vagon; Ze – numărul zilelor cât vagoanele nu s-au 
aflat pe reţeaua C.F.R. în cursul perioadei; Vr – numărul vagoanelor din parcul general retrase din 
activitate pe parcursul perioadei (cuprinzând vagoanele retrase pentru reparaţii, vagoanele din 
parcul depozit şi vagoanele din parcul de rezervă); qvr – capacitatea de încărcare a unui astfel de 
vagon; Zr – numărul zilelor în care vagoanele au fost retrase din activitate în timpul perioadei 
considerate. 
 În unităţi naturale, productivitatea pe tonă capacitate a parcului activ (sau general) de 
vagoane se va determina ca raport între parcursul de exploatare al mărfurilor din perioada 
considerată şi capacitatea medie zilnică a parcului activ (sau general). În unităţi valorice, indicatorii 
se calculează în acelaşi fel, cu deosebirea că în locul parcursului mărfurilor se utilizează veniturile 
brute obţinute din activitatea de transport. 
 În traficul de călători se poate utiliza un indicator similar, denumit productivitate pe loc 
capacitate, stabilit în baza parcursului călătorilor şi a capacităţii vagoanelor exprimată în număr de 
locuri, făcându-se uz de aceeaşi metodologie. 
 2) Productivitatea medie zilnică a unui vagon reprezintă volumul de transport (exprimat în 
tone-km, călători-km şi venituri brute) realizat în medie într-o zi de un vagon (de marfă sau călători) 
din parcul activ (sau din parcul general). Pe categorii de trafic, indicatorul se calculează cu relaţiile: 
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în care: wvg, wva – productivitatea medie zilnică, în unităţi naturale, a unui vagon din parcul general, 
respectiv activ; w‘vg, w‘va – productivitatea medie zilnică, în unităţi valorice, a unui vagon din 
parcul general, respectiv activ; Lm(c) – parcursul mărfurilor (sau călătorilor) corespunzător perioadei 
de calcul; Pgm(c), Pam(c) – parcul general, respectiv activ mediu zilnic al vagoanelor de marfă (sau 
călători); Vbm(c) – veniturile brute din traficul de mărfuri (sau călători) din perioada considerată. 
 Sporirea productivităţii vagoanelor se poate realiza printr-o multitudine de căi, cum ar fi: 
reducerea imobilizării vagoanelor din cauza defecţiunilor tehnice, prin mai buna organizare şi 
desfăşurarea a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi printr-o mai bună exploatare a 
vagoanelor; reducerea imobilizărilor din cauze organizatorice, prin optimizarea programelor de 
lucru din staţii şi prin optimizarea circulaţiei trenurilor; evitarea şi eliminarea parcursurilor 
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neproductive, prin încărcarea vagoanelor chiar în staţiile în care acestea au fost descărcate sau în 
staţiile din vecinătate, precum şi prin îndrumarea vagoanelor goale pe rutele cele mai scurte; 
încărcarea vagoanelor până la limita capacităţii lor nominale  etc. 
 

3. TRENURILE FEROVIARE 
 
 În transporturile pe căile ferate, trenurile sunt convoaie de vagoane puse în mişcare de una 
sau mai multe locomotive. 
 În funcţie de natura vagoanelor din compunerea lor, întâlnim: trenuri de marfă, trenuri de 
călători şi trenuri mixte. 
 Trenurile de marfă sunt constituite numai din vagoane de marfă, îmbrăcând forma trenurilor 
obişnuite de marfă, a trenurilor de coletărie şi a trenurilor de containere.  

 Trenurile de coletărie circulă numai între staţiile deschise traficului de coletărie, având 
în compunerea lor numai vagoane colective directe (adică vagoane ale căror încărcături nu se 
modifică în staţiile de pe parcurs) şi vagoane colective cu refacere (vagoane încărcate cu expediţii 
de coletărie destinate atât staţiei de refacere, cât şi staţiilor din zona ei de influenţă).  

 Trenurile de containere circulă, între staţiile în cadrul cărora funcţionează terminale 
dotate tehnic pentru transbordarea mecanizată a containerelor între vehiculele feroviare, auto şi 
navale, pe anumite rute (nominalizate în planurile de formare a trenurilor). 
 Trenurile de călători sunt formate din vagoane de călători, vagoane de bagaje şi vagoane de 
poştă. După viteza lor comercială, acestea se împart în: 

 trenuri de persoane şi trenuri cursă de persoane, care circulă cu opriri în fiecare staţie 
şi haltă comercială de pe parcurs;  

 trenuri accelerate, care circulă cu viteze mai mari, având opriri numai în unele staţii de 
pe parcurs; 

 trenuri exprese şi rapide, care circulă cu vitezele comerciale cele mai mari, cu opriri în 
cele mai importante staţii feroviare de pe parcurs. 
 Trenurile mixte se întâlnesc mai rar, de regulă pe liniile secundare cu un trafic redus, având 
în compunerea lor atât vagoane de marfă, cât şi vagoane de călători. 
 În funcţie de distanţa pe care circulă, trenurile se împart în directe şi locale. 
 Trenurile directe sunt acelea care circulă pe teritoriul a cel puţin două regionale, iar 
trenurile locale sunt trenurile care circulă pe reţeaua feroviară a unei singure regionale. 
 Principalele caracteristici de exploatare ale trenurilor sunt tonajul şi numărul de osii (sau 
vagoane). 
 Tonajul maxim al unui tren este definit ca fiind suma greutăţilor tuturor vagoanelor încărcate 
şi goale din compunerea sa, mărimea acestuia fiind variabilă în raport cu forţa de tracţiune a 
locomotivelor, cu înclinaţia pantelor, cu rezistenţa elementelor de infrastructură, cu lungimea 
liniilor de garare din staţiile feroviare  etc. Spre deosebire de tonaj, în greutatea trenurilor se 
include şi greutatea locomotivelor. 
 Tonajul unui tren aflat în circulaţie, atunci când se urmăreşte folosirea completă a forţei de 
tracţiune a locomotivelor, este constituit din tonajul nucleu şi din adaos. 
 Tonajul nucleu este tonajul maxim ce poate fi remorcat cu ajutorul sistemelor normale de 
tracţiune pe tot parcursul trenului, inclusiv pe cea mai dificilă secţie de circulaţie. Cu alte cuvinte, 
tonajul nucleu este determinat de condiţiile de circulaţie de pe cea mai dificilă secţie. 
 Adaosul este tonajul brut ce poate fi adăugat tonajului nucleu al trenului pe porţiunile de pe 
parcurs mai uşoare, în scopul folosirii complete a forţei de tracţiune a locomotivelor, fără a 
presupune deci schimbarea sistemului de tracţiune. 
 Numărul de osii (sau vagoane) din compunerea unui tren este limitat superior de lungimea 
liniilor de garare din staţiile de întâlnire (sau depăşire) în care există cele mai scurte linii de garare, 
precum şi de tonajul maxim al trenului. 
 Tonajul trenurilor determină în cea mai însemnată măsură gradul de utilizare a capacităţilor 
de circulaţie şi transport ale liniilor feroviare. De aici rezultă şi importanţa deosebită ce trebuie 
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acordată sporirii tonajului efectiv al trenurilor până la limita maximă admisă de normele de tonaj şi 
număr de osii de pe fiecare secţie de circulaţie. La aceasta se poate ajunge prin folosirea completă a 
capacităţii vagoanelor, prin reducerea numărului de vagoane goale din compunerea trenurilor, prin 
sporirea forţei de tracţiune a locomotivelor sau prin utilizarea dublei şi multiplei tracţiuni. 
 Pentru evitarea operaţiunilor de includere şi scoatere a adaosului în şi din compunerea 
trenurilor, respectiv pentru asigurarea unui tonaj cât mai uniform şi mai apropiat de cel maxim 
corespunzător celei mai mari părţi din parcurs, folosirea dublei sau multiplei tracţiuni pe porţiunile 
mai dificile de cale ferată joacă un rol esenţial. Totuşi, multipla tracţiune nu este în orice condiţii 
eficientă din punct de vedere economic. 
 În stabilirea limitei de economicitate a multiplei tracţiuni se foloseşte pe larg o relaţie 
cunoscută sub denumirea de formula Voscresenschi, care se prezintă, în formă dezvoltată, astfel: 
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în care: Qz – traficul zilnic de mărfuri pe o secţie dată; Qs, Qm – tonajul trenurilor ce se poate 
remorca pe porţiunea de linie cea mai grea folosind tracţiunea simplă, respectiv multipla tracţiune; 
Ls – lungimea secţiei date; ΔL – distanţa pe care se foloseşte multipla tracţiune. 
 Expresia din partea stângă a inegalităţii are semnificaţia de economii de parcurs (exprimate 
în locomotive-km) obţinute ca urmare a sporirii tonajului trenurilor prin utilizarea dublei tracţiuni 
pe cea mai grea porţiune de linii feroviare, iar expresiei din partea dreaptă i se atribuie semnificaţia 
de spor de parcurs datorat folosirii dublei tracţiuni pe distanţa dată ΔL. 
 Aşa cum se poate lesne constata, semnificaţia atribuită expresiei din partea dreaptă a 
inegalităţii lui Voscresenchi este reală numai în condiţiile aplicării dublei tracţiuni - şi când la 
întoarcere locomotiva folosită la dubla tracţiune nu circulă izolat. 
 Pentru a avea o aplicabilitate generală, inegalitatea ar trebui adusă la următoarea formă: 

  lmmim
m

z
s

m

z
s

s

z NLL
Q
QL

Q
QL

Q
Q









 , 

în care: Lm - distanţa pe care se foloseşte multipla tracţiune;  Lmi – parcursul izolat al unei 
locomotive folosită la multipla tracţiune pe distanţa Lm; Nlm – numărul locomotivelor folosite în 
regim de multiplă tracţiune pe distanţa Lm. 
 Mai trebuie remarcat faptul că relaţia prezentată îşi manifestă utilitatea numai în ipoteza că 
tonajul Qm poate fi remorcat pe întreaga distanţă de circulaţie, cu excepţia distanţei mai dificile Lm, 
fără a face apel la multipla tracţiune. 
 Dacă economiile şi sporurile de parcurs se înmulţesc cu costul mediu al unei locomotive-
km, rezultă că multipla tracţiune este cu atât mai eficientă cu cât distanţa pe care se foloseşte este 
mai mică şi cu cât restul distanţei de circulaţie, respectiv adausurile la tonajul nucleu de pe restul 
distanţei, sunt mai mari. 
 Problema sporirii tonajului trenurilor prin aplicarea multiplei tracţiuni poate fi abordată ori 
de câte ori intensitatea traficului pe anumite porţiuni de cale ferată este mai mare sau foarte mare şi 
când locomotivele titulare care străbat această distanţă sunt folosite la întreaga lor capacitate. În 
astfel de situaţii, condiţia de aplicabilitate a multiplei tracţiuni se poate prezenta în următorii 
termeni: sporul de tonaj remorcat zilnic (sau în orice altă perioadă) prin trecerea de la tracţiunea 
simplă la tracţiunea multiplă să fie mai mare decât tonajul neremorcat zilnic ca urmare a creşterii 
perioadei de reutilizare a unei locomotive prin folosirea ei la multipla tracţiune1. 
 Această condiţie se prezintă în una din formele: 

                                                        
1 Locomotivelor folosite la multipla tracţiune le pot corespunde perioade mai mari de reutilizare datorită eventualelor 
parcursuri izolate pe care sunt nevoite să le înregistreze pe unul din sensurile de circulaţie. 
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în care: ΔQ – sporul de tonaj al unui tren datorat folosirii multiplei tracţiuni; Prs, Prm – perioada de 
reutilizare a unei locomotive titulare, respectiv a unei locomotive folosite la multipla tracţiune; Nlm 
– numărul locomotivelor care participă la multipla tracţiune a unui tren; iΔPr – indicele sporului 
perioadei de reutilizare datorat folosirii locomotivelor la multipla tracţiune; iΔQ – indicele sporului 
de tonaj datorat multiplei tracţiuni. 
 Sporul minim de tonaj (ΔQmin) de la care se recomandă utilizarea multiplei tracţiuni se 
determină astfel: 
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 În situaţiile în care   Prm = Prs,   sporul minim de tonaj va fi: 
 

ΔQmin = Qs Nlm, 
 
ceea ce înseamnă că atunci când condiţiile de circulaţie sunt uniforme, sporirea tonajului trenurilor 
prin aplicarea multiplei tracţiuni este indicată numai dacă tonajul trenurilor  se multiplică în aceeaşi 
proporţie cu multiplicarea mijloacelor de tracţiune. 
 Fără îndoială, procedeele expuse nu sunt capabile să dea soluţiile cele mai bune în orice 
situaţie concretă. De la caz la caz, criteriile în funcţie de care se stabilesc soluţiile pot fi schimbate 
sau îmbinate, ţinându-se seama simultan de mai multe aspecte, cum ar fi: influenţa multiplei 
tracţiuni asupra gradului de utilizare a capacităţii de circulaţie a căilor ferate, influenţa acesteia 
asupra timpului de imobilizare a mărfurilor şi vagoanelor în staţii până la acumularea unui tonaj 
suficient de mare, influenţa asupra timpului de prelucrare a trenurilor în staţiile de pe parcurs  etc. 
 Pentru aprecierea modului de utilizare a materialului rulant din compunerea trenurilor şi 
pentru asigurarea informaţiilor necesare calculului gradului de utilizare a capacităţii de circulaţie şi 
transport se folosesc mai mulţi indicatori, printre care se numără: parcursul trenurilor, parcursul 
mediu zilnic al unei garnituri, garnitura medie a unui tren, viteza tehnică şi viteza comercială, 
tonajul brut şi tonajul net, numărul mediu de trenuri care circulă în ambele sensuri pe fiecare secţie, 
numărul trenurilor suplimentare, timpul mediu zilnic în circulaţie al unui tren ş.a. 

1) Parcursul trenurilor este egal cu parcursul liniar total al locomotivelor titulare. În mod 
convenţional, în parcursul trenurilor de călători se include şi parcursul trenurilor mixte. 
Exprimându-se în trenuri-km, acest indicator se calculează, atunci când se cunoaşte numărul mediu 
de vagoane din compunerea unui tren, ca un raport între parcursul vagoanelor şi garnitura medie a 
unui tren. 

Parcursul trenurilor serveşte la determinarea necesarului de locomotive titulare, de partizi de 
tren, precum şi în calculul unor indicatori de utilizare a materialului rulant. 

2) Parcursul mediu zilnic al unei garnituri se stabileşte cu relaţia: 

tc
mz ZN

tkP  , 

în care: tk – parcursul trenurilor dintr-o perioadă dată; Ntc – numărul trenurilor aflate în circulaţie în 
medie într-o zi. 
 3) Garnitura medie a unui tren reprezintă numărul mediu de vagoane (sau osii) din 
compunerea unui tren, determinându-se ca un raport între parcursul vagoanelor (în vagoane-km sau 
osii-km) şi parcursul trenurilor. Serveşte, printre altele, la verificarea modului cum au fost 
respectate normele cu privire la numărul de osii pe tren. 
 4) Viteza tehnică şi viteza comercială sunt indicatori având conţinut similar cu viteza 
tehnică şi comercială a locomotivelor titulare. 
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 5) Tonajul brut al unui tren este dat de greutatea mărfurilor (inclusiv greutatea ambalajelor, 
paletelor, containerelor) şi greutatea proprie a vagoanelor în care aceste mărfuri sunt încărcate, 
servind la aprecierea modului de respectare a normelor de tonaj. Se determină ca un raport între 
volumul de prestaţii exprimat în tone-brute-km şi parcursul trenurilor. 
 6) Tonajul net este constituit din greutatea încărcăturii vagoanelor, stabilindu-se prin 
raportarea volumului de transport (exprimat în tone-km) la parcursul trenurilor. 
 7) Numărul mediu de trenuri care circulă în ambele sensuri pe fiecare secţie se determină 
ca un raport între parcursul trenurilor dintr-o perioadă anume, corespunzător unei secţii date, şi 
lungimea secţiei, servind la caracterizarea modului de folosire a capacităţii de circulaţie a secţiei de 
cale ferată. 
 8) Numărul trenurilor suplimentare (Nts) necesare în perioadele în care solicitările 
beneficiarilor sunt foarte mari se stabileşte cu relaţia: 
 

Nts = Ntz (kn – 1), 
 

în care: Nts – numărul mediu de trenuri aflate zilnic în circulaţie; kn – coeficientul de neuniformitate 
a traficului. 
 9) Timpul mediu zilnic în circulaţie al unui tren este un indicator care se calculează ca un 
raport între numărul de trenuri-ore în circulaţie şi produsul dintre durata perioadei de raportare (în 
zile) şi numărul mediu de trenuri aflate zilnic în circulaţie. Serveşte la stabilirea gradului de utilizare 
a capacităţii de circulaţie a căilor ferate. 
 
 
 REZUMAT 
 

Totalitatea locomotivelor bune şi defecte din dotarea regionalelor sau a întregii reţele de căi ferate formează 
parcul inventar de locomotive. Acesta este constituit din parcul utilizabil şi parcul neutilizabil.  
 Principalii indicatori de utilizare în timp a locomotivilor sunt: coeficienţii de utilizare în timp a parcului de 
locomotive (sau, mai bine zis, a capacităţii parcului de locomotive), vitezele medii tehnice şi comerciale, perioadele 
medii de reutilizare şi utilizare, numărul mediu zilnic de reutilizări (sau numărul mediu zilnic de curse), coeficienţii de 
utilizare a timpului în exploatare etc. 
 Conform normelor metodologice existente, principalii indicatori referitori la parcursul locomotivelor sunt: 
parcursul total, parcursul mediu zilnic şi coeficienţii serviciilor sau parcursurilor auxiliare. 

Dintre indicatorii de productivitate a locomotivelor, cei mai importanţi sunt următorii: trenuri remorcate, 
vagoane remorcate, tonajul brut remorcat, prestaţia de transport în unităţi fizice, prestaţia de transport în unităţi valorice 
şi activitatea medie zilnică a unei locomotive de manevră. 
 Dimensiunile parcului inventar de locomotive şi ale componentelor sale depind de volumul de transport ce 
urmează a fi efectuat pe căile ferate, de neuniformitatea traficului, de caracteristicile tehnico – constructive şi de 
exploatare pe care le prezintă locomotivele, precum şi de calitatea activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparare a 
acestora. 
 Totalitatea vagoanelor din dotarea căilor noastre ferate constituie parcul inventar de vagoane. Dacă la parcul 
inventar se adaugă vagoanele aparţinând altor căi ferate şi vagoanele aparţinând celorlalte unităţi economice, altele 
decât unităţile feroviare, aflate pe liniile C.F.R. sau liniile industriale, se obţine parcul general de vagoane. 
 Din punctul de vedere a stării tehnice a vagoanelor, parcul general se împarte în parc utilizabil (constituit din 
parcul activ, parcul de rezervă şi parcul în depozit) şi parc neutilizabil (constituit din vagoanele imobilizate în reparaţii 
şi din celelalte vagoane care, din cauza defecţiunilor, nu pot fi folosite o anumită perioadă sau care urmează a fi casate). 
 Parcul activ este format din vagoanele care se utilizează efectiv în procesul de transport sau în prestarea unor 
servicii speciale. 
 Parcul în rezervă se constituie, atunci când solicitările beneficiarilor sunt sub limita capacităţilor de transport 
disponibile, în staţiile cu un volum de activitate relativ redus, dar care dispun de suficiente linii de garaj, staţii situate în 
apropierea altor staţii, al căror volum de activitate este mare. 
 Caracteristicile cele mai importante de care trebuie să se ţină seama în activitatea de exploatare tehnică şi 
comercială a vagoanelor sunt: gabaritul, tara, suprafaţa podelei, volumul nominal, capacitatea de încărcare şi capacitatea 
de transport. 

Caracterizarea modului de utilizare în timp a parcului de vagoane se poate realiza cu ajutorul următorilor 
indicatori: coeficienţii de utilizare în timp a diferitelor componente ale parcului general de vagoane, rulajul sau perioada 
de reutilizare, viteza de circulaţie, numărul mediu de refolosiri ale unui vagon într-o perioadă dată, coeficienţii de 
utilizare a timpului în exploatare ş.a. 
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Din grupa indicatorilor privind parcursul vagoanelor  fac parte următorii indicatori: parcursul total al 

vagoanelor, parcursul mediu zilnic, cursa vagonului, coeficienţii parcursului productiv şi neproductiv ş.a. 
Dintre indicatorii prin intermediul cărora se apreciază modul de utilizare a vagoanelor din punctul de vedere al 

capacităţii, cei mai importanţi sunt: încărcătura medie statică, încărcătura medie dinamică, coeficienţii de utilizare a 
suprafeţei, volumului, capacităţii de încărcare şi transport ş.a. 

Pentru aprecierea productivităţii vagoanelor, în practică se pot folosi doi indicatori principali: productivitatea 
pe tonă capacitate de încărcare şi productivitatea medie zilnică a unui vagon. 

Principalele caracteristici de exploatare ale trenurilor sunt tonajul şi numărul de osii (sau vagoane). 
 Tonajul maxim al unui tren este definit ca fiind suma greutăţilor tuturor vagoanelor încărcate şi goale din 
compunerea sa, mărimea acestuia fiind variabilă în raport cu forţa de tracţiune a locomotivelor, cu înclinaţia pantelor, 
cu rezistenţa elementelor de infrastructură, cu lungimea liniilor de garare din staţiile feroviare  etc. Spre deosebire de 
tonaj, în greutatea trenurilor se include şi greutatea locomotivelor. 
 Tonajul unui tren aflat în circulaţie, atunci când se urmăreşte folosirea completă a forţei de tracţiune a 
locomotivelor, este constituit din tonajul nucleu şi din adaos. 
 Tonajul nucleu este tonajul maxim ce poate fi remorcat cu ajutorul sistemelor normale de tracţiune pe tot 
parcursul trenului, inclusiv pe cea mai dificilă secţie de circulaţie. Cu alte cuvinte, tonajul nucleu este determinat de 
condiţiile de circulaţie de pe cea mai dificilă secţie. 
 Adaosul este tonajul brut ce poate fi adăugat tonajului nucleu al trenului pe porţiunile de pe parcurs mai 
uşoare, în scopul folosirii complete a forţei de tracţiune a locomotivelor, fără a presupune deci schimbarea sistemului de 
tracţiune. 
 
 
 ÎNTREBĂRI 
 
 Care sunt componentele parcului de locomotive şi a celui de vagoane? 
 Cum se determină parcul de locomotive? 
 Ce este perioada de utilizare a locomotivelor? 
 Care este deosebirea dintre viteza tehnică şi cea comercială a vehiculelor? 
 Care sunt principalele caracteristici de exploatare a vehiculelor? 
 Ce este rulajul vagoanelor? 
 Ce este nucleul unui tren? 
 Ce relaţie există între rulaj şi durata medie a unei curse? 
 
 
 APLICAŢIE 
 
 Găsiţi informaţiile necesare şi determinaţi indicatorii privind utilizarea în timp a vehiculelor într-un caz 
concret. 

 



 
 

Modulul 4 
 

CĂILE FERATE ŞI PUNCTELE DE SECŢIONARE 
 
 Făcând parte din categoria căilor de comunicaţii artificiale, căile ferate sunt constituite din 
totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor care fac posibilă circulaţia materialului rulant în condiţii de 
siguranţă deplină. 
 Din punct de vedere constructiv, căile ferate sunt formate din infrastructură, aceasta 
înglobând terasamentele şi lucrările  de artă (poduri, viaducte, tuneluri  etc.), şi suprastructură 
(şine, traverse, schimbătoare de cale, material mărunt de cale). La acestea se mai adaugă instalaţiile 
de semnalizare, centralizare şi telecomandă, precum şi reţeaua de alimentare cu energie electrică. 
 

1. CLASIFICAREA CĂILOR FERATE 
 
 După ecartament (distanţa dintre feţele interioare ale celor două şine), există: 

 căi ferate cu ecartament normal (de 1.435 mm), întâlnite în cele mai multe ţări din 
lume; 

 căi ferate cu ecartament larg (mai mare de 1.435 mm), cum ar fi cele din Spania şi 
Portugalia (de 1.670 mm), din Rusia (1.524 mm)  etc.; 

 căi ferate cu ecartament îngust, întâlnite mai rar (în exploatările miniere şi forestiere, în 
cadrul unor unităţi industriale etc.). 

Existenţa unor căi ferate cu ecartament diferit impune, în punctele de legătură, efectuarea 
unor operaţii de transbordare a mărfurilor de pe un vagon pe altul (sau chiar a vagoanelor, de pe un 
tip de osii pe altul). 

În funcţie de numărul liniilor care fac legătura între staţii, întâlnim: 
 căi ferate cu linii simple, în cazul cărora trenurile care circulă în cele două sensuri 

folosesc aceeaşi linie; 
 căi ferate cu linii duble sau multiple, pe care circulaţia este organizată pe sensuri. 

După intensitatea traficului, deosebim: 
 căi ferate magistrale, care fac legătura între capitala ţării şi cele mai importante 

localităţi, cărora le corespunde cea mai mare intensitate a traficului (exprimată în trenuri echivalente 
pe zi), acestea străbătând şi distanţe relativ mari (de peste 200 km); 

 căi ferate principale, care leagă între ele cale mai importante centre ale ţării şi pe care 
numărul trenurilor care circulă zilnic este de asemenea mare (depăşind o anumită limită); 

 căi ferate secundare, pe care intensitatea circulaţiei este mai slabă (sub limita stabilită 
pentru căile ferate principale); 

 căi ferate de interes local, care sunt construite pentru servirea anumitor localităţi sau 
unităţi economice şi care, de regulă, nu permit traficul în tranzit. 

În funcţie de destinaţie, există căi ferate curente şi căi ferate din staţii. 
 Căile ferate curente sunt cele care asigură continuitatea circulaţiei trenurilor între punctele 
independente de plecare şi sosire specificate în tarife. 
 Căile ferate din staţii cuprind: 

 liniile directe, adică liniile din prelungirea celor curente, care asigură continuitatea 
circulaţiei; 

 linii de primire şi expediere a trenurilor, care servesc la efectuarea operaţiunilor tehnice 
şi comerciale legate de primirea şi expedierea trenurilor de marfă sau de călători şi la gararea 
acestor trenuri; ele formează grupa de primire – expediere a trenurilor; 

 linii de triere şi manevrare a vagoanelor, care se folosesc la efectuarea operaţiunilor de 
sortare a vagoanelor pe staţii de destinaţie şi a tuturor manevrelor de formare şi descompunere a 
trenurilor; 
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 linii de încărcare – descărcare, care servesc la introducerea şi scoaterea vagoanelor la 
şi de la fronturile de încărcare – descărcare; 

 linii de tragere, care se folosesc la scoaterea garniturilor de pe liniile de garare în 
vederea efectuării operaţiunilor de triere a vagoanelor şi de compunere – descompunere a trenurilor, 
fără ca în felul acesta să se împiedice circulaţia trenurilor care trec prin staţie; 

 linii de legătură (diagonale), care asigură legătura dintre celelalte linii ale staţiei şi linia 
curentă, sau legăturile dintre diferitele linii sau grupe de linii din cadrul staţiei; 

 linii de evitare, care sunt linii cu destinaţie specială, respectiv linii construite în scopul 
de a împiedica ieşirea vagoanelor sau locomotivelor de pe oricare linie, pe linia curentă, respectiv în 
scopul asigurării simultaneităţii intrării trenurilor în staţii; 

 linii de scăpare, care sunt construite în scopul de a opri, fără deteriorări, vagoanele sau 
grupele de vagoane desprinse accidental din trenurile aflate în pantă, protejând astfel trenurile aflate 
în circulaţie pe linia curentă; 

 alte linii, din care fac parte: liniile pentru transbordarea mărfurilor dintr-un vagon într-
altul, liniile care fac legătura cu depourile, carierele de piatră, depozitele staţiei  etc. 

Clasificarea căilor ferate în funcţie de criteriile menţionate (precum şi în funcţie de alte 
criterii) prezintă importanţă în acţiunile de conducere, organizare şi planificare a activităţilor 
desfăşurate în cadrul unităţilor şi subunităţilor de transport feroviar. 

 
 

2. CAPACITATEA DE CIRCULAŢIE ŞI TRANSPORT  
A CĂILOR FERATE 

 
Din punct de vedere tehnico – economic, principalele caracteristici ale căilor ferate sunt 

capacitatea de circulaţie şi capacitatea de transport. Presupunând cheltuielile de investiţii şi de 
exploatare relativ mari pentru asigurarea unor niveluri corespunzătoare ale capacităţilor de 
circulaţie şi transport, folosirea cât mai completă a acestora se înscrie printre cele mai importante 
căi de reducere a costului transportului feroviar şi de creştere a eficienţei economice a acestui gen 
de transporturi. 

 
 

2.1. CAPACITATEA DE CIRCULAŢIE 
 
Prin capacitatea de circulaţie (sau tranzit) a unei căi ferate (sau secţie de cale ferată) se 

înţelege numărul maxim de trenuri1 care pot tranzita printr-o unitate de timp (de regulă într-o zi) pe 
calea ferată (ori secţia) respectivă. 

Aşa cum se cunoaşte, orice cale ferată este împărţită, prin intermediul unor puncte se 
secţionare (staţii, halte etc.) în mai multe porţiuni, iar din motive care ţin de siguranţa circulaţiei, pe 
o astfel de porţiune, la un moment dat, nu se poate afla decât un singur tren. De aceea, numărul 
trenurilor care pot circula zilnic pe o secţie de cale ferată este cu atât mai mare cu cât sunt mai mici 
distanţele (sau intervalele) de urmărire a trenurilor care se deplasează, pe aceeaşi linie, în acelaşi 
sens, respectiv distanţele de încrucişare a trenurilor care circulă în sens opus (de asemenea pe 
aceeaşi linie). Cu alte cuvinte, capacitatea de circulaţie a unei secţii de cale ferată variază direct 
proporţional cu numărul punctelor de secţionare amplasate pe ea, deoarece, la un moment dat, 
numărul trenurilor aflate în circulaţie pe secţie este întotdeauna mai mic doar cu o unitate decât 
numărul punctelor de secţionare. 

Întrucât atunci când este vorba de capacitatea de circulaţie a unei secţii de cale ferată avem 
în vedere trenurile care o străbat în totalitate, de la un capăt la altul, şi cum timpul în care un tren 
ocupă porţiunea de linie aflată între două puncte consecutive de secţionare este variabil în funcţie de 
o serie de factori obiectivi (distanţa dintre aceste puncte, înclinaţia terenului, frecvenţa curbelor), 

                                                        
1 Adeseori capacitatea de circulaţie se exprimă nu în număr de trenuri, ci în număr de perechi de trenuri. 
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rezultă că mărimea capacităţii de circulaţie a secţiei poate fi cel mult egală cu numărul maxim de 
trenuri care se pot deplasa zilnic pe cea mai dificilă porţiune (distanţă) de circulaţie situată între 
două puncte consecutive de secţionare de pe acea secţie. Acesta este motivul pentru care o astfel de 
porţiune de linie poartă denumirea de distanţă limitativă. 

Constatarea de mai sus ne conduce la concluzia că, de fapt, capacitatea de circulaţie a unei 
secţii de cale ferată este egală cu capacitatea de circulaţie corespunzătoare distanţei limitative, 
după cum şi capacitatea de circulaţie a unei magistrale feroviare este egală cu capacitatea de 
circulaţie a secţiei limitative de pe cuprinsul său. Aceasta nu înseamnă că, în organizarea circulaţiei 
trenurilor, se poate neglija faptul că pe celelalte porţiuni, sau secţii, de cale ferată capacitatea de 
circulaţie este mai mare. 

Timpul de ocupare a distanţei limitative de către un tren (ori de către o pereche de trenuri) 
trebuie stabilit, pentru fiecare linie feroviară în parte, în baza mai multor ipoteze. 

O primă ipoteză ar fi cea în legătură cu regimul de trecere a trenurilor prin staţiile care 
mărginesc distanţa limitativă: treceri cu opriri în ambele staţii, treceri cu opriri numai în prima (sau 
a doua) staţie, ori treceri fără oprire prin ambele staţii. 

Cel mai mic timp de ocupare a distanţei limitative, respectiv cea mai mare mărime a 
capacităţii de circulaţie, corespunde ipotezei că trenurile circulă fără opriri prin ambele staţii, 
deoarece în astfel de situaţii, din structura pe elemente a timpului de ocupare, lipsesc, pe lângă 
timpii de staţionare, timpii de demarare – frânare. Dacă se are în vedere ipoteza că trenurile circulă 
cu opriri în ambele staţii, timpul de ocupare va înregistra valoarea maximă, iar capacitatea mărimea 
minimă. 

O altă ipoteză este cea cu privire la viteza de circulaţie a trenurilor care străbat distanţa 
limitativă, viteză care este dependentă de regimul de circulaţie, de înclinaţia trenurilor, de tonajul 
trenurilor, de sistemul de tracţiune utilizat  etc. Cel mai mic timp de ocupare se obţine în cazul în 
care se ia în considerare viteza trenurilor care se deplasează cel mai rapid pe distanţa limitativă, în 
condiţiile utilizării celui mai modern sistem de tracţiune pe care-l au la dispoziţie căile ferate, urmat 
apoi, în ordinea descrescătoare, de timpii corespunzători vitezelor celorlalte trenuri şi sisteme de 
tracţiune. 

Presupunând că distanţa limitativă de pe o secţie feroviară oarecare este mărginită de două 
staţii, pe care la vom nota cu M şi N, atunci când circulaţia este dificilă pe sensul M –N, structura 
timpului de ocupare a acestei distanţe limitative în funcţie de regimul de circulaţie adoptat se 
prezintă grafic ca în Fig. 3. 

Elementele din grafice au următoarele semnificaţii: to – timpul de ocupare a distanţei 
limitative; tsM, tsN – timpul de staţionare a trenului în staţia M, respectiv în staţia N; tdm, tfr – timpul 
de demarare, respectiv frânare.  

Dacă dorim să obţinem o imagine completă asupra modului în care sunt ierarhizate mărimile 
lui to în funcţie de regimul de circulaţie presupus, se poate folosi un singur sistem de axe pentru 
toate cele patru reprezentări. 

Mărimea timpului de ocupare a distanţei limitative în fiecare din cele patru variante luate în 
considerare se stabileşte după cum urmează: 

 
to1 = tsM +tdr + tm1 + tfr + tsN; 

to2 = tsM + tdr + tm2; 
to3 = tm3 + tfr + tsN; 

to4 = tm4. 
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 Fig. 3. Structura timpului de ocupare a distanţei limitative MN în funcţie  de regimul de 
circulaţie adoptat: (1) – opriri în ambele staţii; (2) – oprire  numai în staţia M; (3) – oprire numai în 
staţia N; (4) – trecere fără opriri  prin ambele staţii 
 Atunci când circulaţia trenurilor este mai dificilă în celălalt sens, structura timpului de 
ocupare a distanţei limitative de către un tren rămâne neschimbată, atât doar că timpii de demarare 
şi frânare îşi schimbă reciproc locurile. 
 Timpii de staţionare a trenurilor în cele două staţii M şi N se stabilesc prin intermediul 
normelor şi normativelor C.F.R., ţinând seama de natura operaţiilor care fac necesară oprirea lor. 

În principiu, odată stabilită mărimea timpului de ocupare a distanţei limitative, capacitatea 
de circulaţie a unei secţii feroviare se determină prin raportarea duratei unei zile (exprimată în 
minute) la mărimea acestui timp. 

Jucând rolul unei mărimi de referinţă, capacitatea de circulaţie trebuie să se dimensioneze 
corespunzător regimului de circulaţie a trenurilor fără oprire prin ambele staţii care marchează 
distanţa limitativă, în condiţiile vitezei maxime cu care se deplasează cel mai rapid tren ce 
tranzitează pe această porţiune de linie, remorcat prin folosirea celui mai modern sistem de tracţiune 
existent pe reţeaua feroviară. O astfel de subliniere o considerăm necesară deoarece numai în aceste 
condiţii capacitatea de circulaţie are semnificaţia de număr maxim de trenuri care pot circula zilnic 
pe o linie sau secţie de cale ferată. Numai atunci când condiţiile obiective de exploatare fac ca 
aceste ipoteze să devină absurde, în calculul capacităţii se va folosi o altă categorie de timp de 
ocupare decât to4. 

Capacitatea stabilită în condiţii ideale de exploatare mai este denumită capacitatea de 
circulaţie teoretică, iar capacitatea stabilită în condiţii concrete de exploatare, corespunzătoare 
variantei oprime de grafic de circulaţie, capacitate efectivă. 

Capacitatea efectivă de circulaţie se determină în baza acelui timp de ocupare toi căruia-i 
corespunde valoarea minimă în urma analizării tuturor condiţiilor concrete în care trebuie să se 
desfăşoare circulaţia trenurilor pe distanţa limitativă, respectiv în urma comparării tuturor graficelor 
de circulaţie efectiv utilizabile. 
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În afară de capacitatea de circulaţie exprimată în trenuri fizice, interesează şi capacitatea de 

circulaţie exprimată în trenuri echivalente sau convenţionale, deoarece exprimarea sub cea de-a 
doua formă omogenizează conţinutul capacităţii, oferindu-ne posibilitatea efectuării unor comparaţii 
pe baze mai reale. Întrucât cea mai mare parte a trenurilor care circulă pe căile ferate sunt trenuri 
directe de marfă, capacitatea de circulaţie este bine să se exprime (şi se exprimă) în trenuri 
echivalente (convenţionale) de marfă. Transformarea tuturor celorlalte trenuri în trenuri echivalente 
de marfă se poate realiza cu ajutorul unor coeficienţi calculaţi prin raportarea timpilor 
corespunzători de ocupare a distanţei limitative la timpul de ocupare a acestei distanţe de către un 
tren de marfă. 

Exprimarea capacităţii de circulaţie în trenuri echivalente este de natură să impulsioneze 
unităţile de transporturi feroviare în găsirea celor mai bune soluţii de utilizare a capacităţii. 

Aprecierea modului în care se foloseşte efectiv capacitatea de circulaţie a unei linii (secţii) 
feroviare se face cu ajutorul coeficientului de utilizare a capacităţii de circulaţie, calculat ca un 
raport între numărul trenurilor (fizice sau echivalente) care au circulat zilnic pe acea linie (secţie) şi 
capacitatea de circulaţie zilnică (în trenuri fizice sau trenuri echivalente). 

Metodologia de stabilire a capacităţii de circulaţie folosită în cazul distanţei limitative are un 
caracter general, putând să fie utilizată în calculul capacităţii fiecărei porţiuni de linie aflată între 
două puncte consecutive de secţionare. La fel se prezintă lucrurile şi în cazul coeficientului de 
utilizare a capacităţii. 

 
2.2. CAPACITATEA DE TRANSPORT 

 
Spre deosebire de capacitatea de circulaţie, capacitatea de transport a unei linii sau secţii de 

cale ferată exprimă volumul maxim de transport ce se poate realiza într-o zi (sau oricare altă 
perioadă) pe acea linie (sau secţie). Fiind dependentă nemijlocit de capacitatea de circulaţie, 
capacitatea de transport trebuie dimensionată în aceleaşi condiţii (ipoteze) ca şi capacitatea de 
circulaţie, avându-se în vedere volumul de transport ce se poate realiza cu trenurile care străbat linia 
(secţia) de la un capăt la altul. 

În cazul căilor ferate cu linii simple, capacitatea de transport (ca de altfel şi capacitatea de 
circulaţie) se stabileşte pe sensuri de circulaţie, capacitatea totală determinându-se prin însumarea 
capacităţilor pe sensurile corespunzătoare aceleiaşi linii. Atunci când circulaţia pe una şi aceeaşi 
linie se realizează într-un singur sens (cazul căilor ferate cu linii duble sau multiple), capacitatea de 
transport a unei singure linii se stabileşte, cum e si firesc, numai pe sensul de circulaţie. 

De regulă, capacitatea de transport se exprimă în tone brute, vagoane convenţionale sau tone 
nete. 

Exprimarea capacităţii de transport în tone brute prezintă avantajul că aceste unităţi de 
măsură sunt aplicabile atât în traficul de mărfuri, cât şi în traficul de călători, iar ca urmare, 
capacitatea de transport se poate stabili foarte uşor, făcând produsul între capacitatea de circulaţie şi 
tonajul brut maxim al unui tren care poate fi remorcat pe distanţa limitativă. Este recomandat ca în 
acest caz capacitatea de circulaţie să se exprime în trenuri echivalente. 

Capacitatea de transport aferentă traficului de mărfuri, exprimată în tone nete, se poate 
determina plecându-se de la capacitatea de circulaţie efectivă, ca un produs între numărul trenurilor 
de marfă care vor circula zilnic conform variantei optime de grafic de circulaţie, numărul maxim de 
vagoane (sau osii) din garnitura unui tren şi capacitatea maximă de încărcare pe vagon (osie). 

Corespunzător traficului de călători, capacitatea de transport se va stabili într-un mod 
similar, ca o sumă de produse între numărul trenurilor de călători de un anumit tip (exprese, 
accelerate etc.) care vor circula zilnic pe distanţa imitativă conform variantei optime de grafic de 
circulaţie, garnitura medie a unui tren şi capacitatea de încărcare a unui vagon. 

Cunoscând capacităţile de transport aferente celor două categorii de trafic, capacitatea de 
transport totală a unei linii se poate stabili, în urma transformării călătorilor în tone convenţionale, 
prin simpla lor însumare. În vederea transformării numărului de călători în tone convenţionale se 
pot folosi coeficienţii de transformare a călătorilor – km în tone – km convenţionale. 
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Calculându-se în baza condiţiilor existente pe distanţa limitativă, capacitatea de circulaţie şi 

cea de transport de pe o linie sau secţie feroviară nu ne dau nicio indicaţie în legătură cu 
posibilităţile de transport de pe restul liniei (secţiei). De aceea, în aprecierea gradului lor de utilizare 
se vor lua în considerare numai trenurile care au circulat efectiv în perioada de calcul de la un capăt 
la altul al liniei (secţiei), nu şi trenurile locale care nu au traversat distanţa limitativă. De fapt, 
corespunzător acestor categorii de trenuri locale, calculele de capacitate şi cele vizând aprecierea 
modului de utilizare a capacităţilor trebuie să se facă separat folosind o metodologie similară. 

 
 

3. CLASIFICAREA PUNCTELOR DE SECŢIONARE 
 

După cum am menţionat deja, mărimile capacităţilor de circulaţie şi de transport ale căilor 
ferate variază în funcţie de numărul şi amplasarea punctelor de secţionare. 

Punctele de secţionare sunt elemente principale ale bazei tehnico – materiale din 
transporturile feroviare, servind la efectuarea operaţiunilor de urmărire, încrucişare şi depăşire 
(trecere înainte), ocazionate de circulaţia trenurilor, prelucrarea vagoanelor şi trenurilor, primirea, 
păstrarea şi predarea mărfurilor care fac obiectul transportului, îmbarcarea – debarcarea călătorilor 
etc. Segmentele de linii situate între aceste puncte sunt denumite sectoare sau distanţe de circulaţie. 

După complexitatea funcţiilor pe care le îndeplinesc, punctele de secţionare pot fi cu funcţii 
simple şi cu funcţii complexe. 

În categoria punctelor se secţionare cu funcţii simple sunt incluse haltele de mişcare, 
posturile de mişcare în linie curentă, posturile de bloc de linie semiautomat şi semnalele luminoase 
ale blocurilor de linie automate. 

 Haltele de mişcare sunt puncte de secţionare care servesc numai la efectuarea 
încrucişărilor şi depăşirilor de trenuri. Unora din aceste halte le revine şi funcţia de servire a 
traficului local de călători de mică importanţă. 

 Posturile de mişcare în linie curentă, conform regulamentului de exploatare tehnică a 
căilor ferate, sunt puncte de secţionare fără linii de garare, încadrate cu personal şi amplasate între 
staţiile feroviare în scopul măririi capacităţii de circulaţie a liniilor feroviare. 

 Posturile de bloc de linii semiautomat şi semnalele luminoase ale blocului de linii 
automat îndeplinesc numai funcţii tehnice de semnalizare, având drept scop mărirea siguranţei 
circulaţiei şi sporirea capacităţii de circulaţie şi transport pe liniile ferate. 

Din categoria punctelor de secţionare cu funcţii complexe fac parte haltele comerciale şi 
staţiile feroviare. 

 Haltele comerciale sunt puncte de secţionare în care, pe lângă operaţiile de încrucişări 
şi depăşiri de trenuri, se mai execută şi operaţii de îmbarcare – debarcare a călătorilor în şi din 
trenuri, precum şi operaţii de primire, expediere, păstrare şi eliberare a mărfurilor din traficul local. 

 Staţiile feroviare sunt puncte se secţionare cu funcţii tehnice şi comerciale complexe, în 
care se desfăşoară toate genurile de activităţi legate de circulaţia trenurilor şi satisfacerea nevoilor 
de transport ale beneficiarilor. 

În funcţie de traficul pentru care sunt construite, haltele comerciale şi staţiile feroviare pot 
fi:  

 de călători (amplasate în localităţile mari, în scopul servirii traficului de călători, bagaje 
şi mesagerii); 

  de mărfuri (amplasate în centrele economice mai mari, fiind specializate numai în 
servirea traficului de mărfuri); 

 mixte (care servesc în egală măsură traficului de mărfuri şi călători, fiind cele mai 
numeroase). 

În funcţie de volumul de activităţi şi de natura acestora, întâlnim: staţii intermediare, staţii 
de dispoziţie şi de triaj (staţii tehnice), noduri feroviare şi complexe de cale ferată. 

 Staţiile intermediare sunt staţiile cel mai frecvent întâlnite, în care au loc operaţiunile 
de încrucişare şi depăşire a trenurilor locale şi directe, precum şi o serie de operaţiuni legate de 
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servirea traficului local de mărfuri sau călători (încărcări – descărcări de vagoane, ataşări şi detaşări 
de vagoane la şi de la trenurile locale, primiri şi eliberări de mărfuri etc.). 

 Staţiile de dispoziţie se amplasează de regulă în localităţile mai mari. Pe lângă operaţiile 
care se execută şi în staţiile intermediare, în staţiile de dispoziţie se mai efectuează operaţiuni de 
schimbare a locomotivelor şi personalului de tren, de compunere şi descompunere a trenurilor 
locale şi directe, de revizie tehnică a trenurilor, de pregătire a locomotivelor pentru remorcarea 
trenurilor etc. Aceste staţii dispun de depouri. 

  Staţiile de triaj sunt staţiile cu volumul cel mai mare de activităţi, a căror sarcină de 
bază constă în formarea şi descompunerea trenurilor. În afara acesteia, staţiile de triaj mai 
îndeplinesc şi sarcinile specifice staţiilor de dispoziţie. 

Obiectivul principal urmărit prin construirea staţiilor de triaj este cel al concentrării lucrului 
de manevră solicitat de prelucrarea trenurilor, în vederea reducerii sau chiar eliminării manevrelor 
din staţiile de dispoziţie. 

Concentrarea unui număr mare de vagoane în aceeaşi staţie de triaj are ca principal efect 
pozitiv reducerea timpului de acumulare a vagoanelor necesare pentru compunerea trenurilor, ceea 
ce influenţează sensibil rulajul vagoanelor şi costul transportului feroviar. 

În funcţie de modul în care se execută manevrele de triere a vagoanelor, staţiile de triaj se 
împart în:  

 staţii fără cocoaşă de triere, în care triere se execută de către locomotive pe linii de 
tragere; 

 staţii cu cocoaşă de triere, în care trierea se face prin împingerea vagoanelor cu ajutorul 
locomotivelor până în vârful cocoaşei, de unde acestea se deplasează apoi în baza forţei 
gravitaţionale pe liniile de formare a trenurilor sau grupelor de vagoane. 

Staţiilor de dispoziţie şi de triaj li se mai spun şi staţii tehnice. 
 Nodul de cale ferată este o staţie de dispoziţie în care se întâlnesc sau se ramifică cel 

puţin trei direcţii de cale ferată. 
 Complexele de cale ferată sunt constituite din ansambluri de staţii între care există 

relaţii strânse şi permanente, având ca obiectiv satisfacerea nevoilor de transport ale unor localităţi 
mari. În compunerea lor intră staţii de triaj, staţii de încărcare – descărcare, construite pentru 
servirea directă a punctelor de încărcare – descărcare, staţii pentru transmiterea mărfurilor de la 
sistemul feroviar spre alte sisteme de transport şi invers, staţii de călători etc. 

După poziţia lor pe reţeaua feroviară, staţiile pot fi: 
 staţii de trecere, adică staţii prin care trenurile trec dintr-o parte în alta, în ambele 

sensuri de circulaţie, acestea fiind cele mai numeroase; 
 staţii terminus sau staţii înfundate, care sunt staţii cap de linie, din care trenurile nu pot 

pleca decât într-un singur sens de circulaţie; 
 staţii de rebrusment, prin care trenurile nu-şi pot continua drumul decât după ce 

locomotivele sunt trecute dintr-un capăt în celălalt al trenului; 
 staţii de ramificaţie sau joncţiune, în care se întretaie două sau mai multe linii 

principale sau secundare. 
În afară de clasificările prezentate, se mai pot efectua şi altele. 
 
 

4. FUNCŢIILE PUNCTELOR COMPLEXE DE SECŢIONARE 
 
Din ansamblul punctelor de secţionare, posturile de mişcare în linie curentă, posturile de 

bloc de linie semiautomat şi semnalele luminoase ale blocului de linie automat, aşa cum s-a mai 
menţionat, îndeplinesc doar funcţii tehnice simple pe linia întăririi siguranţei circulaţiei şi sporirii 
capacităţii de transport a căilor ferate, în timp ce haltele de mişcare şi comerciale, în afară de funcţia 
de executare a operaţiunilor de încrucişare şi trecere înainte (depăşire) a trenurilor, mai îndeplinesc 
şi unele sarcini de servire a traficului local de călători şi mărfuri din zonele în care sunt amplasate. 
Funcţii similare, dar pe o sferă ceva mai extinsă, se întâlnesc şi la nivelul staţiilor intermediare. 
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Punctele complexe de secţionare, în categoria cărora includem staţiile feroviare de dispoziţie 

şi de triaj, au două funcţii principale: o funcţie tehnică şi una comercială. 
 

4.1. FUNCŢIA TEHNICĂ 
 

Funcţia tehnică a staţiilor constă în executarea operaţiilor de tranzitare şi prelucrare a 
trenurilor, precum şi a operaţiilor de prelucrare a vagoanelor locale. 

Ori de câte ori un tren care intră într-o staţie şi îşi continuă apoi drumul spre alte staţii sub 
acelaşi număr se spune că este supus unei operaţii de tranzitare. 

În funcţie de modul în care se realizează, tranzitarea poate fi cu sau fără oprire. Tranzitarea 
fără oprire mai este denumită trecere, iar tranzitarea cu oprire poate fi cu sau fără prelucrare. 

Un tren este supus unei operaţii de prelucrare atunci când structurii sale i se aduce o 
modificare. Dintre operaţiile de prelucrare a trenurilor care ţin de funcţia tehnică a staţiilor amintim: 
schimbarea locomotivei sau personalului (partidei) de tren; lăsarea sau ridicare unor vagoane ori 
grupe de vagoane, schimbarea poziţiei vagoanelor în tren etc. 

Operaţiile ce se pot efectua în timpul tranzitării fără prelucrare sunt: revizia tehnică a 
vagoanelor, alimentarea locomotivelor cu combustibil, depăşirea sau încrucişarea trenurilor ş.a. 

La rândul său, prelucrarea trenurilor se poate realiza cu sau fără manevre. În categoria 
prelucrărilor fără manevră se includ schimbările de locomotivă şi de partizi de tren, iar celelalte 
prelucrări întră în categoria prelucrărilor cu manevră. 

În funcţie de amploarea schimbării structurale suferite de trenuri, prelucrările se împart în 
alte două categorii: parţiale şi totale. 

Un tren este supus unei prelucrări parţiale atunci când îşi continuă drumul spre staţiile 
următoare, din staţia în care a fost prelucrat, cu cel puţin o parte din vagoanele cu care a sosit în 
această staţie.  

Prelucrarea totală apare atunci când în urma sa trenul nu-şi mai poate continua drumul, 
adică atunci când este supus unei operaţii de descompunere. 

Descompunerea trenurilor este o operaţie prin care vagoanele din compunerea acestora sunt 
desprinse şi triate (prin intermediul liniilor de tragere – sau, uneori, al liniilor curente – ori cu 
ajutorul cocoaşelor de triere) pe mai multe direcţii de circulaţie şi staţii. De foarte multe ori, 
operaţiile de descompunere a trenurilor sunt urmate de operaţii de compunere. 

Prin compunerea trenurilor se înţelege un ansamblu de activităţi având drept scop adunarea 
şi gruparea pe aceeaşi linie a mai multor vagoane care vor circula împreună, în structura aceluiaşi 
tren, cel puţin pe parcursul dintre două staţii succesive. 

Prelucrarea tehnică a vagoanelor locale1 constă în efectuarea unor operaţii de spălare, 
dezinfectare, reparare etc. 

Pentru a-şi putea exercita funcţia tehnică, staţiile feroviare dispun de o bază tehnico – 
materială specifică, ale cărei elemente principale sunt liniile din staţie (care au fost prezentate într-
un paragraf anterior). 

În vederea stabilirii numărului de linii din staţie necesare îndeplinirii tuturor sarcinilor 
rezultate din planul de prestaţii, trebuie ca în prealabil să se stabilească capacităţile de tranzit şi de 
prelucrare corespunzătoare acestor linii. 

 Capacitatea de tranzit a unei staţii reprezintă numărul maxim de trenuri care pot trece 
dint-un capăt într-altul al acesteia într-un interval de timp (de regulă într-o zi). Ştiind că numărul 
trenurilor care tranzitează, într-o unitate de timp dată, o anumită porţiune de cale ferată este egală cu 
numărul trenurilor care trec, în acelaşi interval de timp, prin oricare punct de pe această porţiune, 
rezultă că mărimea capacităţii de circulaţie a liniei dintre două staţii succesive este determinată, 
printre altele, şi de capacitatea de tranzit a staţiilor. 

Din raţiuni care ţin de siguranţa circulaţiei şi lucrului din staţii, diagonala de macazuri din 
dotarea unei staţii de cale ferată, cu ocazia sosirii, plecării sau trecerii unui tren, se blochează un 
                                                        
1 În categoria vagoanelor locale din cadrul unei staţii se include acele vagoane care, conform planului de transport, 
înainte de a fi expediate sau tranzitate sunt supuse unor operaţii speciale. 
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anumit timp, nepermiţând nicio altă legătură între liniile de garare şi linia curentă. Numai în 
cazurile când staţiile dispun de linii de evitare sunt permise intrările (sau ieşirile) simultane de 
trenuri. De aceea, capacitatea de tranzit a unei staţii va depinde în primul rând de timpul de ocupare 
a diagonalei de către un tren (sau de către o pereche de trenuri) care intră, iese sau trece prin staţie. 

Dat fiind faptul că acest interval de timp este variabil în funcţie de lungimea şi tonajul 
trenurilor, în funcţie de sistemele de frânare utilizate etc., în calculul capacităţii de tranzit a unei 
anumite staţii trebuie să se ia un timp mediu de ocupare a diagonalei, fie de către un tren fizic, fie de 
către un tren echivalent. De asemenea, mărimea acestei capacităţi se poate determina şi analitic, 
luându-se în considerare timpul de ocupare corespunzător fiecărei categorii de tren în parte, inclusiv 
cel corespunzător locomotivelor izolate. 

Deşi mărimea timpilor de ocupare a diagonalei se poate stabili şi în baza unor calcule 
(plecându-se de la structura distanţelor pe care se deplasează trenurile din momentul blocării 
diagonalei şi până în momentul deblocării ei şi de la mărimile vitezelor de înaintare), mai indicat 
este să se utilizeze în acest scop norme şi normative (determinate prin folosirea metodelor de 
măsurare şi normare a consumurilor de timp), deoarece acestea reflectă mai fidel realitatea. 

Odată stabilit timpul de ocupare (mediu sau efectiv) a diagonalei unei staţii de către un tren 
sau o pereche de trenuri ce tranzitează prin staţie, capacitatea de tranzit a staţiei (în trenuri 
echivalente sau trenuri fizice) se calculează, în principiu, cu relaţia: 

od

am
tr t

tC 


6024
, 

în care: Ctr – capacitatea de tranzit a unei staţii; tam – timpul mediu zilnic de ocupare a diagonalei cu 
alte manevre; tod – timpul (mediu sau efectiv) de ocupare a diagonalei de către un tren (sau pereche 
de trenuri),în minute; 24x60 – durata în minute a unei zile. 
 Pentru ca celelalte manevre, nelegate de intrarea, ieşirea sau trecerea trenurilor prin staţie, să 
nu diminueze capacitatea efectivă de tranzit a staţiei, trebuie să fie programate a se efectua în 
intervalul de sosire a trenurilor în staţie. Acest lucru este posibil numai atunci când durata unei 
astfel de manevre este mai mică decât intervalul dintre două intrări consecutive de trenuri în staţie. 
 Atunci când dorim să stabilim capacitatea practică (efectivă) cu ajutorul timpului mediu de 
ocupare a diagonalei de către un tren (sau pereche de trenuri), se poate ajunge şi la o altă relaţie de 
calcul şi anume: 
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 ; Nti – numărul trenurilor de categoria i care, conform graficelor de 

circulaţie, tranzitează zilnic prin staţie; todi – timpul efectiv de ocupare a diagonalei de către un tren 
i (în minute); Nt = Σ Nti – numărul total de trenuri care tranzitează zilnic prin staţie conform 
graficelor de circulaţie; Tod = Σ Nti todi – timpul total de ocupare a diagonalei de către cele Nt trenuri; 
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 - coeficientul de utilizare a timpului disponibil dintr-o zi pentru ocuparea 

diagonalei cu operaţii de tranzitare a trenurilor. 
 După cum se poate constata, capacitatea de tranzit a unei staţii este egală cu capacitatea 
efectivă de tranzit a porţiunii de cale ferată pe care este amplasată acea staţie numai atunci când 
timpul disponibil dintr-o zi pentru ocuparea diagonalei cu operaţiuni de tranzit este folosit în 
proporţie de sută la sută (adică atunci când ktod = 1). Dacă timpul efectiv de ocupare Tod este mai 
mic decât timpul disponibil (sau ktod < 1), atunci capacitatea de tranzit a staţiei este mai mare decât 
capacitatea practică de tranzit a acestei porţiuni de linie. În celălalt caz, când timpul disponibil este 
mai mic decât Tod (sau ktod>1), capacitatea de tranzit a staţiei este insuficientă, nepermiţând 
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realizarea circulaţiei prevăzute în grafice, impunându-se luarea unor măsuri tehnice sau 
organizatorice pentru sporirea ei. 

 Capacitatea de prelucrare a unei grupe de primire şi expediere. Pe grupa liniilor de 
primire sau expediere sunt garate trenurile aflate în tranzit prin staţie, trenurile care urmează a fi 
descompuse şi trenurile care se formează (sau se compun) în acea staţie, precum şi trenurile cărora 
li se schimbă una sau mai multe grupe de vagoane. Prin urmare, durata unei operaţiuni de prelucrare 
a trenurilor pe această grupă este variabilă  în funcţie de natura prelucrării trenurilor, motiv pentru 
care, şi de această dată, în calculul capacităţii se va folosi fie o durată medie, fie duratele efective 
ale fiecărei operaţii. 
 Prin capacitatea de prelucrare sau garare a unei grupe de primire şi expediere se înţelege 
numărul maxim de trenuri ce pot fi garate şi prelucrate zilnic pe liniile sale, exprimându-se, ca şi 
capacitatea de tranzit, în trenuri echivalente sau trenuri fizice. În calculul său se poate adopta una 
din relaţiile: 
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în care: Cpe – capacitatea de prelucrare a unei grupe de primire şi expediere; cpe – capacitatea de 
prelucrare şi garare a unei singure linii din grupă (cpe = 1440 : tpe); tpe – durata unei operaţiuni de 
prelucrare a unui tren (min.); 1440 – durata în minute a unei zile; Ntj – numărul trenurilor care 
conform programului de lucru al staţiei a fost supus unei prelucrări de un anumit tip j; tpej – durata 
unei operaţiuni de prelucrare de tip j; nl – numărul liniilor din grupă; Ntpe – numărul total de trenuri 
ce urmează a fi prelucrate, conform programului de lucru al staţiei, pe grupa de primire şi expediere 
(Ntpe = Σ Ntj); Tpe – timpul total ce trebuie consumat zilnic pentru prelucrarea tuturor trenurilor din 
program pe această grupă (Tpe = Σ Ntj tpej nl); kope – coeficientul de utilizare a timpului de lucru 
zilnic disponibil pentru prelucrarea trenurilor pe liniile grupei (kope = Tpe /1440). 
 Ca şi în cazul precedent, şi în acest caz este indicat ca mărimile tpej să fie stabilite în baza 
normelor şi normativelor C.F.R. 
 Cunoscând numărul total de trenuri care trebuie prelucrate şi garate zilnic pe liniile grupei şi 
capacitatea de garare – prelucrare a unei linii din grupă, numărul liniilor pe care trebuie să-l conţină 
grupa pentru asigurarea realizării programului de lucru al staţiei se stabileşte astfel: 

1440
pet

pe

t
l

tN
c
Nn  . 

 În afară de sporirea numărului de linii, capacitatea grupei poate fi mărită şi prin reducerea 
timpului de ocupare a unei linii de către un tren. 
 La un moment dat, capacitatea de garare a unei linii se poate exprima şi în vagoane 
(reprezentând numărul maxim de vagoane fizice sau convenţionale ce se pot gara simultan pe 
aceeaşi linie), calculându-se ca un raport între lungimea utilă a liniei şi lungimea medie ocupată de 
un vagon. 

 Capacitatea de prelucrare a unei linii de tragere reprezintă numărul maxim de trenuri 
ce pot fi descompuse, compuse, restructurate etc. într-o zi prin intermediul său. 
 Metodologia ce se foloseşte în dimensionarea acestei capacităţi este similară cu cea întâlnită 
la calculul capacităţii de tranzit a unei staţii: 
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în care: Clt – capacitatea unei linii de tragere; tt – durata medie sau efectivă de prelucrare a unui tren 
pe linia de tragere (minute); tos – timpul de ocupare a liniei de tragere cu alte operaţii speciale (alte 
manevre decât compunerea, descompunerea sau restructurarea trenurilor) (min.); Ntz – numărul 
trenurilor de un anumit gen supuse unei prelucrări de tip z; ttz – durata unei prelucrări de tip z (z = 
compunere, descompunere etc.) (minute); Ntt = Ntz – numărul total de trenuri ce se supun zilnic 
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prelucrărilor pe linia de tragere; Tt = Ntzttz – timpul total zilnic de ocupare a liniei de tragere cu 
prelucrare trenurilor (min.); klt – coeficientul de utilizare în timp a liniei de tragere pentru prelucrări 

de genul celor menţionate (
os

lt t
Ttk
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). 

 Atunci când staţiile nu sunt dotate cu linii de tragere, iar în locul acestora se folosesc liniile 
curente, calculul capacităţii se efectuează în acelaşi mod, cu deosebirea că în timpul aferent 
operaţiilor speciale (tos) se include şi suma produselor dintre numărul intrărilor, respectiv ieşirilor de 
trenuri în şi din staţie dintr-o zi (conform graficelor de circulaţie a trenurilor) şi durata medie de 
imobilizare a liniei curente la o intrare, respectiv ieşire a unui tren. 

 Capacitatea de prelucrare a unei cocoaşe de triere. Cocoaşa de triere este o ridicătură 
de pământ situată în faţa grupei liniilor de triere din staţii, pe care se amplasează una sau mai multe 
linii care fac legătura între grupa de primire şi cea de triere, servind la descompunerea şi, în acelaşi 
timp, la compunerea trenurilor prin folosirea forţei gravitaţiei. 
 Prin capacitatea de prelucrare a unei cocoaşe de triere înţelegem numărul maxim de trenuri 
(sau vagoane) care pot fi trecute zilnic, între grupa de primire şi cea de triere, peste creasta cocoaşei. 
 Mărimea acestei capacităţi trebuie să se stabilească în condiţiile a două ipoteze. 
 Prima ipoteză are în vedere condiţiile în care trierea se efectuează cu o singură locomotivă, 
condiţii ce se întâlnesc atunci când volumul acestor activităţi este relativ mic. Timpul necesar 
pentru trierea vagoanelor din compunerea unui tren în astfel de condiţii este format din:  

 timpul necesar pentru scoaterea trenului de pe liniile grupei de primire şi aducerea lui 
pe linia de tragere a grupei de triere;  

 timpul necesar împingerii garniturii până în vârful cocoaşei de triere;  
 timpul de presare a vagoanelor ajunse pe liniile grupei de triere (care apare numai 

atunci când vagoanele nu sunt echipate cu sisteme de cuplare automată);  
 timpul de manevrare a eventualelor vagoane dirijate greşit;  
 timpul de înapoiere a locomotivei în grupa de primire pentru aducerea unei noi 

garnituri. 
 În cea de-a doua ipoteză, care presupune că operaţiunile de triere se execută cu ajutorul a 
două sau mai multe locomotive, astfel încât cocoaşa de triere este ocupată pe toată durata timpului 
de lucru disponibil, în structura timpului necesar pentru trierea unei garnituri intră numai timpul de 
triere propriu-zisă şi timpul de părăsire a cocoaşei de către locomotiva cu care s-a încheiat trierea 
unei garnituri. Aceste condiţii definesc de fapt adevărata mărime a capacităţii cocoaşei de triere. 
 Timpul necesar pentru trierea propriu-zisă a unei garnituri se determină cu relaţia: 
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în care: ttr – timpul de triere propriu-zisă a unei garnituri (minute); vg – numărul de vagoane dintr-o 
garnitură; lvg – lungimea medie a unui vagon (metri); vî – viteza de înaintare a garniturii peste 
cocoaşa de triere (metri /secundă). 
 Celelalte componente ale timpului necesar pentru trierea unei garnituri, corespunzătoare 
ambelor ipoteze, se pot dimensiona prin raportarea distanţelor de deplasare a garniturilor şi 
locomotivelor la vitezele de înaintare - sau prin cronometrări. 
 Relaţiile aferente celor două ipoteze care se utilizează în calculul capacităţii cocoaşelor de 
triere sunt: 

1
21

1440
;

1440

rtr

ic
ct

tr

ic
ct tt

tC
T

tC






 , 

în care: Cct1 – capacitatea de prelucrarea a cocoaşei de triere corespunzătoare ipotezei care 
presupune folosirea unei singure locomotive; Cct2 – capacitatea în ipoteza folosirii mai multor 
locomotive; tic – timpul mediu zilnic în care cocoaşa de triere este imobilizată din diferite cauze 
(reparaţii, schimbarea echipelor de lucru etc.) (minute); Ttr – timpul total necesar trierii unei 
garnituri corespunzătoare primei ipoteze (a cărui structură a fost prezentată) (minute); trl – timpul 
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necesar retragerii locomotivei de pe cocoaşa de triere în urma finalizării operaţiei de triere a unui 
tren (minute). 
 Capacitatea de prelucrare a cocoaşei de triere, exprimată în număr de vagoane, se stabileşte 
ca un produs între capacitatea exprimată în număr de trenuri şi numărul mediu de vagoane dintr-un 
tren. 
 
 

4.2. FUNCŢIA COMERCIALĂ 
 

 Funcţia comercială a unei staţii feroviare constă în executarea operaţiunilor de primire şi 
eliberare a mărfurilor, păstrarea mărfurilor, încărcarea şi descărcarea lor în şi din vagoane, 
transbordarea mărfurilor, servirea călătorilor aflaţi în staţie, îmbarcarea – debarcarea călătorilor, 
eliberarea legitimaţiilor de călătorie, revizia comercială a vagoanelor, încheierea contractelor 
economice de prestaţii de transport etc. 
 Baza tehnico – materială a staţiilor, prin care se asigură executarea operaţiilor care ţin de 
funcţia lor comercială, este constituită din magazii şi alte spaţii de depozitare a mărfurilor şi de 
păstrare a bagajelor, rampe de încărcare – descărcare, utilaje pentru executarea mecanizată a 
încărcării – descărcării mărfurilor, linii ferate ce deservesc fronturile de încărcare – descărcare, săli 
de aşteptare, peroane etc. 
 Şi în acest caz, pentru a verifica dacă baza tehnico – materială este suficientă pentru 
realizarea volumului planificat de activităţi, calculul capacităţilor aferente elementelor sale sunt de 
mare utilitate. 
 Capacitatea de depozitare a staţiilor. Staţiile feroviare sunt dotate cu spaţii de depozitare a 
mărfurilor care fac obiectul transportului. În funcţie de natura mărfurilor ce se păstrează pe ele, 
aceste spaţii pot fi acoperite sau descoperite, iar în funcţie de destinaţia lor, există magazii (sau 
spaţii de depozitare) specializate în primirea şi păstrarea mărfurilor, în păstrarea şi eliberarea 
mărfurilor, în păstrarea mărfurilor aflate în tranzit prin staţii şi magazii mixte. 
 Cunoscând mărimea suprafeţei totale de depozitare, capacitatea de depozitare, care 
reprezintă cantitatea totală de mărfuri ce se poate depozita zilnic (sau în oricare altă perioadă) pe 
această suprafaţă, se determină, la modul cel mai general, astfel: 
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în care: Cpd – capacitatea zilnică de depozitare (tone); Sd – suprafaţa totală de depozitare (m2); ksa – 
coeficientul suprafeţei auxiliare de depozitare, care reprezintă ponderea suprafeţei auxiliare de 
depozitare (adică a suprafeţei căilor de acces, la care se adaugă suprafaţa necesară pentru păstrarea 
cântarelor şi a altor elemente din intervalul depozitului) în suprafaţa totală; gm – cantitatea de 
mărfuri ce se poate depozita pe un m2 din suprafaţa depozitului (t /m2), cantitate ce este variabilă în 
raport cu natura mărfurilor, greutatea volumetrică a acestora, cu sistemul de depozitare adoptat etc.; 
tdp – timpul mediu de păstrare (depozitare) a aceleiaşi cantităţi de mărfuri (ore);  
Sdu = Sd (1 – ksa) - suprafaţa utilă de depozitare (m2); rmd – rulajul mediu al mărfurilor în depozit, 
exprimat în mărimi relative (rmd = tdp /24). 
 În cazul în care rmd = 1, capacitatea zilnică de depozitare este egală cu cantitatea maximă de 
mărfuri ce se poate depozita pe suprafaţa utilă la un moment dat. 
 Plecându-se de la cantitatea de mărfuri care, conform planului de prestaţii de transport, 
urmează a se depozita zilnic (Qdz), suprafaţa necesară pentru depozitarea acestei cantităţi (Sdn) (în 
m2) se calculează cu relaţia: 
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în care: kn – coeficientul neuniformităţii traficului de mărfuri. 
 Dacă Qdz > Cpd, necesarul suplimentar de suprafaţă de depozitare se poate stabili cu relaţia 
de mai sus, în care locul lui Qdz va fi luat de diferenţa (Qdz – Cdp). 
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 Gradul de utilizare a capacităţii de depozitare se apreciază cu ajutorul raportului între 
cantitatea de mărfuri efectiv depozitată într-o perioadă anume şi capacitatea de depozitare 
corespunzătoare aceleiaşi perioade. 
 Capacitatea de lucru a unui front de încărcare – descărcare (Cpf) exprimă (în tone) 
cantitatea maximă de mărfuri ce se poate încărca – descărca zilnic în cadrul său, stabilindu-se astfel: 
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în care: Cpf – capacitatea (zilnică) practică de lucru a frontului; Npf – numărul punctelor de lucru din 
cadrul frontului; ktl – coeficientul de utilizare a timpului de lucru zilnic (care ţine seama de durata 
întreruperilor din cauze obiective a lucrului); tîd – timpul normat pentru încărcarea – descărcarea 
unei tone de marfă (ore /t), care se determină, ţinând seama de condiţiile efective de lucru, separat 
pentru cazul manipulărilor manuale şi cazul manipulărilor mecanizate, astfel: 
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 ,      în cazul manipulărilor manuale; 
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în care: t‘îd – timpul normat pentru manipularea manuală a unei tone de marfă (om – ore pe tonă); 
nlp – numărul lucrătorilor care servesc un punct de lucru în cadrul frontului de încărcare – 
descărcare; Prh – productivitatea medie orară a unui utilaj folosit la încărcarea – descărcarea 
mărfurilor în cadrul unui punct de lucru (t /oră). 
 Corespunzător unei cantităţi de mărfuri date care urmează a fi manipulată în medie într-o zi 
(Qmz) în cadrul frontului, numărul punctelor de lucru necesare pentru încărcarea – descărcarea 
acestei cantităţi se determină cu relaţia: 
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 Şi în acest caz, mărimea lui tîd aferentă manipulărilor manuale, respectiv mecanizate se va 
stabili cu relaţiile prezentate anterior. 
 Atunci când cantitatea de mărfuri de încărcat – descărcat zilnic depăşeşte capacitatea 
frontului, înlocuind pe Qmz cu (Qmz – Cpf) în relaţia de mai sus, obţinem necesarul suplimentar de 
puncte de lucru care trebuie adăugate frontului pentru a face faţă volumului planificat de astfel de 
activităţi. 
 Ori de câte ori operaţiunile de încărcare – descărcare urmează a se executa mecanizat, 
necesarul de utilaje pentru executarea acestor operaţii se calculează astfel: 
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în care: Num – numărul de utilaje de manipulare necesare pentru încărcarea – descărcarea 
mecanizată a acelor Qmz tone de marfă. 
 Capacitatea liniei ferate care serveşte un front de încărcare – descărcare (Clf) reprezintă 
numărul maxim de vagoane care se pot încărca – descărca zilnic pe o astfel de linie, în condiţiile 
date de dotarea tehnică a frontului. Se stabileşte cu relaţia: 
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în care: Cgl = lu /lvg – capacitatea de garare a liniei care serveşte frontul (vagoane); lu – lungimea 
utilă a acestei linii (m); lvg – lungimea medie a unui vagon (m); tis – timpul de introducere – scoatere 
a unui grup de vagoane pe (de pe) linia frontului (minute); tîd – timpul normat de staţionare a unui 
vagon pentru încărcarea – descărcarea unei tone de marfă (min.), care, aşa cum s-a mai menţionat, 
se stabileşte prin intermediul timpului normat pentru încărcarea – descărcarea unei tone de marfă 
exprimat în om – ore, respectiv prin intermediul productivităţii utilajelor de manipulare. 
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 Raportul din partea dreaptă a egalităţii (cu care se ponderează Cgl) are semnificaţia de număr 
de reprize zilnice de lucru (sau număr de grupuri de vagoane ce se introduc zilnic) pe linia frontului 
(nrl). 
 Dacă se cunoaşte numărul vagoanelor care trebuie încărcate – descărcate în medie într-o zi 
(Vîdz), lungimea utilă necesară liniei frontului (care este aproximativ egală cu lungimea frontului) se 
poate stabili astfel: 
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 Capacitatea sălilor de aşteptare, a caselor de bilete, a peroanelor etc. se dimensionează în 
funcţie de traficul de călători din staţii şi de timpul necesar pentru asigurarea unui serviciu, 
respectiv în funcţie de durata staţionării călătorilor în staţii (stabilită în baza observărilor instantanee 
sau a altor metode de măsurare a timpului). 
 
 

5. AMPLASAREA PUNCTELOR DE SECŢIONARE 
 
 În amplasarea punctelor de secţionare trebuie să se ţină seama de o serie de criterii de ordin 
tehnic, natural, economic şi social, plecându-se de la un studiu amănunţit al fluxurilor de mărfuri şi 
călători din prezent şi, mai ales, din perspectivă. 
 Din punct de vedere tehnic, în amplasarea punctelor de secţionare se urmăreşte asigurarea 
capacităţii de circulaţie şi de transport necesare pentru acoperirea tuturor nevoilor beneficiarilor, 
sporirea siguranţei circulaţiei, valorificarea celor mai bune soluţii constructive şi a celor mai bune 
soluţii de alimentare cu combustibil, energie, apă etc., asigurarea capacităţilor corespunzătoare de 
lucru în staţii ş.a. 
 Criteriile naturale care se au în vedere în rezolvarea problemei amplasării punctelor de 
secţionare ţin de înclinaţia terenului pe care sunt construite căile ferate, existenţa cursurilor de apă şi 
volumul precipitaţiilor, rezistenţa terenurilor pe care urmează să se amplaseze construcţiile staţiilor 
feroviare etc. În acest sens, se va evita amplasarea staţiilor pe terenurile înclinate, pe locurile expuse 
inundaţiilor, pe locurile în care vizibilitatea este stânjenită de anumite obstacole naturale, pe 
terenurile sub care există pânze freatice care le micşorează rezistenţa etc. 
 Principalul criteriu de ordin economic, în care-şi găsesc de fapt reflectarea şi criteriile 
tehnice şi naturale, este costul transportului feroviar sau chiar costul agregat (total) al transportului. 
Din acest punct de vedere, punctele de secţionare vor trebui amplasate în aşa fel încât să se asigure 
cel mai coborât nivel al costului, respectiv cele mai mici cheltuieli de investiţii. 
 Dintre factorii care influenţează în cea mai mare măsură mărimea costului transportului, 
distanţa de transport şi intensitatea traficului se situează pe primele locuri. 
 Reducerea distanţei de transport printr-o cât mai bună amplasare a haltelor comerciale şi a 
staţiilor feroviare este un obiectiv prioritar care poate fi atins prin amplasarea acestora în incintele 
localităţilor în care sunt situaţi beneficiarii transportului (sau cât mai aproape de aceste localităţi). În 
felul acesta se creează condiţiile pentru extinderea transporturilor feroviare directe şi reducerea 
transbordărilor. Atingerea acestui obiectiv se impune cu atât mai mult cu cât este mai mare 
intensitatea traficului, deoarece transporturile feroviare sunt eficiente din punct de vedere economic 
mai ales în condiţiile unui trafic intens. 
 În acelaşi timp, nu trebuie neglijat faptul că transporturile feroviare sunt uneori substituibile 
cu transporturile auto, care se dovedesc mai eficiente pe distanţe mici, când traficul este mai puţin 
intens. 
 Aşa stând lucrurile, amplasarea unui punct de secţionare deschis traficului de mărfuri sau 
călători într-un anumit loc se justifică din punct de vedere economic numai dacă economiile la 
cheltuielile de transport (actualizate), obţinute ca urmare a reducerii (sau eliminării) distanţei de 
transport cu vehicule rutiere şi ca urmare a sporirii capacităţii de circulaţie şi transport pe căile 
ferate sunt mai mari decât cheltuielile actualizate de investiţii şi de exploatare curentă presupuse de 
înfiinţarea acestui punct, adică numai atunci când este respectată relaţia: 
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în care: Qa – traficul anual de mărfuri şi călători corespunzător punctului de secţionare considerat 
(tone convenţionale); da0 , da1 – distanţa auto medie de transport înainte, respectiv după amplasarea 
punctului de secţionare (km); ca – costul mediu unitar în transporturile auto (lei / t –km 
convenţională); Δdf – sporul de distanţă pe care se deplasează mărfurile pe calea ferată în urma 
amplasării punctului de secţionare (km); cf – costul mediu unitar al transportului pe căile ferate (lei 
/t –km convenţională); Nsp – numărul mediu scriptic de personal care urmează să servească punctul 
de secţionare dat; rta – retribuţia medie tarifară anuală a unui lucrător din cadrul acestui punct de 
secţionare (lei /an); ki – coeficienţi care exprimă celelalte adaosuri la cheltuielile cu salariile, în 
funcţie de care se pot stabili cheltuielile salariale totale; Vf – valoarea de inventar a mijloacelor fixe 
din dotarea punctului de secţionare (lei); az – norma anuală de amortizare (exprimată sub formă de 
coeficient); Cîr – cheltuielile medii anuale cu întreţinerea şi repararea mijloacelor fixe (lei /an); Cae 
– alte cheltuieli anuale de exploatare (lei /an). 
 Din relaţia prezentată rezultă că dacă traficul din zonă este redus şi dacă nivelul costului 
auto pe tona convenţională transportată este mai coborât decât nivelul costului feroviar pe aceeaşi 
distanţă, amplasarea punctului de secţionare pe locul considerat nu se justifică din punctul de vedere 
al eficienţei economice, indiferent care ar fi mărimea cheltuielilor de investiţii şi de exploatare 
presupuse de amplasare. 
 Criteriile sociale presupune amplasarea haltelor şi staţiilor feroviare în aşa fel încât prin 
aceasta să se asigure reducerea duratei călătoriilor, evitarea poluării sonore şi chimice, reducerea 
pericolului de accidente etc. 
 Blocurile de linie automată sunt instalaţii care servesc la mărirea capacităţii de circulaţie a 
căilor ferate. 
 Amplasarea semnalelor luminoase ale acestora se face în funcţie de distanţele minime de 
urmărire a trenurilor admise de normele privind siguranţa circulaţiei, distanţe care au următoarea 
structură: 
 

lct = lf + 2lsl + lt, 
 

în care: lct – distanţa minimă între capetele a două trenuri care circulă în acelaşi sens (m); lf – 
distanţa de frânare a trenului (m); lsl – distanţa între două semnale luminoase ale sectorului de bloc 
de linie automat (m); lt – lungimea celui mai lung tren care poate circula pe secţia respectivă (m). 
 Atunci când mărimea distanţei lct este dată prin norme sau normative C.F.R., distanţa între 
două semnale luminoase ale sectorului de bloc de linie se va stabili astfel: 
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 Normele privind siguranţa circulaţiei trenurilor nu admit ca această distanţă să fie mai mică 
decât limita maximă a distanţei de frânare, la care se mai adaugă o distanţă de siguranţă (de circa 
100 de metri) pentru perceperea, de către mecanicul locomotivei, a semnalului luminos. La rândul 
său, distanţa de frânare se determină în funcţie de viteza maximă de circulaţie a trenurilor pe linia 
considerată. Tot în funcţie de viteză se stabileşte şi intervalul de timp între două trenuri care se 
urmăresc, care, pentru a se evita oprirea trenurilor la semnalele de intrare în staţii, nu trebuie să fie 
mai mic decât intervalul de timp necesar pentru trecerea acestora prin staţii. 
 Posturile blocului de linie semiautomat şi posturile de mişcare în linie curentă se 
amplasează la distanţe stabilite de asemenea în funcţie de distanţa de frânare, ţinându-se seama de 
profilul liniilor, de condiţiile de vizibilitate, precum şi de alte criterii de ordin tehnic, urmărindu-se 
uniformizarea circulaţiei trenurilor prin împărţirea timpului de mers în părţi egale. Pe porţiunile de 
linie corespunzător cărora timpii de mers pe cele două sensuri sunt diferiţi, numărul posturilor pe un 
sens de circulaţie poate fi diferit de numărul posturilor pe celălalt sens. 
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 Haltele de mişcare şi comerciale, datorită faptului că sunt destinate a servi traficul local de 
mărfuri şi de călători, se amplasează (de regulă) fie în incinta, fie în apropierea localităţilor 
racordate la reţeaua feroviară, ţinându-se seama de volumul şi distribuţia traficului. 
 Staţiile intermediare se amplasează în funcţie de aceleaşi criterii, în incinta sau în apropierea 
localităţilor mai mari, cu o activitate economico – socială mai însemnată. 
 Principalul criteriu avut în vedere la amplasarea staţiilor de dispoziţie îl constituie durata de 
lucru fără întrerupere normată a echipelor de locomotivă şi a personalului de tren, respectiv 
lungimea secţiilor de remorcare. 
 Distanţa între două staţii de dispoziţie este, de regulă, egală cu lungimea secţiei de 
remorcare, stabilindu-se în funcţie de viteza comercială de circulaţie a trenurilor şi de durata de 
lucru fără întrerupere a personalului care însoţeşte trenurile. În acest scop se poate folosi relaţia: 
 

Ls = (tl – tpps) Vc,, 
 

în care: Ls – lungimea secţiei de remorcare (distanţa între două staţii de dispoziţie) (km); tl – timpul 
normat de lucru fără întrerupere a personalului de însoţire a trenurilor (ore); tpps – timpul necesar 
pentru efectuarea operaţiunilor de primirea şi predarea locomotivelor şi a trenurilor de la o formaţie 
la alta şi de staţionare a locomotivelor în staţiile de dispoziţie de la echipare până în momentul 
plecării în cursă (ore); Vc – viteza comercială a trenurilor (de secţie) (km /oră). 
 Fiind puncte de secţionare cu funcţii tehnice şi comerciale complexe, staţiile de dispoziţie se 
amplasează în localităţile şi zonele cu un trafic de mărfuri şi călători intens. 
 Staţiile de triaj, aşa cum s-a mai specificat, sunt staţiile în care se concentrează activităţile 
de manevră desfăşurate în scopul compunerii şi descompunerii trenurilor şi de aceea se amplasează 
în zonele în care iau naştere şi se concentrează cei mai puternici curenţi de vagoane încărcate şi 
goale, respectiv în localităţile în care se intersectează curenţii de vagoane corespunzători mai multor 
sensuri de circulaţie a trenurilor, în localităţile în care se execută un volum mare de încărcări – 
descărcări de mărfuri şi, în general, în marile centre economice. 
 Cum cel mai important obiectiv al staţiilor de triaj este reducerea timpului de acumulare a 
vagoanelor care intră în compunerea trenurilor directe şi locale şi reducerea operaţiunilor de 
prelucrare a trenurilor în staţiile de dispoziţie de pe parcurs, amplasarea lor în zonele cu un trafic 
mai puţin intens este indicată din punct de vedere economic numai dacă reducerea timpului de 
imobilizare a vagoanelor în cadrul operaţiunilor de formare – descompunere în staţiile de triaj şi în 
cadrul operaţiunilor de prelucrare a trenurilor în staţiile de dispoziţie de pe parcurs este mai mare 
decât timpul de imobilizare a vagoanelor în cadrul operaţiunilor de prelucrare a trenurilor cu 
manevre direct în staţiile de dispoziţie şi nu în cele de triaj. 
 
 
 
 REZUMAT 
 

Căile ferate sunt constituite din totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor care fac posibilă circulaţia materialului 
rulant în condiţii de siguranţă deplină. Principalele lor caracteristici sunt capacitatea de circulaţie şi capacitatea de 
transport. 

Prin capacitatea de circulaţie (sau tranzit) a unei căi ferate (sau secţie de cale ferată) se înţelege numărul 
maxim de trenuri care pot tranzita printr-o unitate de timp (de regulă într-o zi) pe calea ferată (ori secţia) respectivă. 
Capacitatea de circulaţie a unei secţii de cale ferată este egală cu capacitatea corespunzătoare distanţei limitative, după 
cum şi capacitatea de circulaţie a unei magistrale feroviare este egală cu capacitatea de circulaţie a secţiei limitative de 
pe cuprinsul său. 

Capacitatea de transport a unei linii sau secţii de cale ferată exprimă volumul maxim de transport ce se poate 
realiza într-o zi (sau oricare altă perioadă) pe acea linie (sau secţie). Fiind dependentă nemijlocit de capacitatea de 
circulaţie, capacitatea de transport trebuie dimensionată în aceleaşi condiţii (ipoteze) ca şi capacitatea de circulaţie, 
avându-se în vedere volumul de transport ce se poate realiza cu trenurile care străbat linia (secţia) de la un capăt la altul. 

Punctele de secţionare sunt elemente principale ale bazei tehnico – materiale din transporturile feroviare, 
servind la efectuarea operaţiunilor de urmărire, încrucişare şi depăşire (trecere înainte), ocazionate de circulaţia 
trenurilor, prelucrarea vagoanelor şi trenurilor, primirea, păstrarea şi predarea mărfurilor care fac obiectul transportului, 
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îmbarcarea – debarcarea călătorilor etc. Segmentele de linii situate între aceste puncte sunt denumite sectoare sau 
distanţe de circulaţie. Din ansamblul punctelor de secţionare, posturile de mişcare în linie curentă, posturile de bloc de 
linie semiautomat şi semnalele luminoase ale blocului de linie automat, îndeplinesc doar funcţii tehnice simple pe linia 
întăririi siguranţei circulaţiei şi sporirii capacităţii de transport a căilor ferate, în timp ce haltele de mişcare şi 
comerciale, în afară de funcţia de executare a operaţiunilor de încrucişare şi trecere înainte (depăşire) a trenurilor, mai 
îndeplinesc şi unele sarcini de servire a traficului local de călători şi mărfuri din zonele în care sunt amplasate. Funcţii 
similare, dar pe o sferă ceva mai extinsă, se întâlnesc şi la nivelul staţiilor intermediare. 

Punctele complexe de secţionare, în categoria cărora includem staţiile feroviare de dispoziţie şi de triaj, au 
două funcţii principale: o funcţie tehnică şi una comercială. 

Funcţia tehnică a staţiilor constă în executarea operaţiilor de tranzitare şi prelucrare a trenurilor, precum şi a 
operaţiilor de prelucrare a vagoanelor locale. 
 Funcţia comercială a unei staţii constă în executarea operaţiunilor de primire şi eliberare a mărfurilor, 
păstrarea mărfurilor, încărcarea şi descărcarea lor în şi din vagoane, transbordarea mărfurilor, servirea călătorilor aflaţi 
în staţie, îmbarcarea – debarcarea călătorilor, eliberarea legitimaţiilor de călătorie, revizia comercială a vagoanelor, 
încheierea contractelor economice de prestaţii de transport etc. 
 În amplasarea punctelor de secţionare trebuie să se ţină seama de o serie de criterii de ordin tehnic, natural, 
economic şi social, plecându-se de la un studiu amănunţit al fluxurilor de mărfuri şi călători din prezent şi, mai ales, din 
perspectivă. 
 
 
 ÎNTREBĂRI 
 

1. Care sunt principalele elemente constructive ale căilor ferate? 
2. Ce se înţelege prin capacitate de circulaţie şi de transport a unei secţii de cale ferată? 
3. Care sunt factorii de care depinde capacitatea de circulaţie şi de transport a unei linii feroviare? 
4. Care sunt principalele categorii de puncte de secţionare? 
5. Cum se determină capacităţile de lucru ale liniilor unei staţii? 
6. Ce este cocoaşa de triere? 
7. În ce constă funcţia comercială a unei staţii? 
8. Cum se determină capacitatea de depozitare a unei staţii? 
9. De ce criterii se ţine seama la amplasarea unei staţii? 

 
 
 APLICAŢIE 
 
 Pe liniile unei regionale de căi ferate sunt amplasate cinci staţii principale în care se execută operaţii de 
formare-descompunere a trenurilor marşrute comerciale.  Datele cu privire la distanţele ( ijd )dintre staţiile de formare 

( iS ) şi cele de descompunere ( jS ) a trenurilor, precum şi cele cu privire la cantităţile de mărfuri de transportat anual 

( ijQ ), exprimate în mii tone, sunt prezentate în Tabelul 1. 
 

Situaţia curenţilor anuali de mărfuri şi a distanţelor dintre staţii 
         Tabelul 1 
            jS  

iS  

 

1S  
 

2S  
 

3S  
 

4S  
 

5S  
Cantităţi 

de 
expediat 

1S  - 439 - 220 875 1 534 
- 150 200 300 420 

2S  300 - 420 - - 720 
150 - 210 230 130 

3S  - 430 - - 1 315 1 745 
200 210 - 160 240 

4S  435 200 - - 440 1 075 
300 230 160 - 170  

5S  - 450 - 800 - 1 250 
420 130 240 170 - 

Cantităţi 
de primit 

2 735 1 519 420 1 020 2 630 6 324 

 
 Vitezele medii de circulaţie ale marşrutelor comerciale şi timpii medii de staţionare în staţiile de pe parcurs au 
valorile din tabelele 2 şi 3. 
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Vitezele medii tehnice ale marşrutelor (km/oră) 

        Tabelul 2 
            jS  

iS  

 

1S  
 

2S  
 

3S  
 

4S  
 

5S  

1S  - 70 - 60 80 

2S  90 - 50 75 65 

3S  - 80 - - 70 

4S  60 75 - - 85 

5S  75 85 78 65 - 

 
 

Timpii de staţionare în toate staţiile de pe parcurs (ore) 
        Tabelul 3 

            jS  

iS  

 

1S  
 

2S  
 

3S  
 

4S  
 

5S  

1S  - 1,0 - 1,5 2,0 

2S  2,1 - 0,6 2,0 3,1 

3S  - 1,5 - - 2,5 

4S  1,0 0,8 - - 1,0 

5S  1,2 1,2 2,2 1,4 - 

 
 Timpii medii de imobilizare a vagoanelor la operaţiunile de formare şi descompunere, precum şi cei de 
imobilizare a locomotivelor în staţiile în care îşi au depoul de domiciliu şi de întoarcere sunt cei din tabelele 4-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timpii medii de imobilizare a vagoanelor o operaţiune  
de încărcare-formare (ore) 

        Tabelul 4 
            jS  

iS  

 

1S  
 

2S  
 

3S  
 

4S  
 

5S  

1S  - 17 - 35 12 

2S  21 - 22 - - 

3S  - 18 - - 16 
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4S  23 34 - - 20 

5S  - 26 - 23 - 

 
 
 

Timpii medii de imobilizare a vagoanelor o operaţiune  
de descompunere-descărcare (ore) 

        Tabelul 5 
            jS  

iS  

 

1S  
 

2S  
 

3S  
 

4S  
 

5S  

1S  - 10 - 8 10 

2S  5 - 7 - - 

3S  - 7 - - 6 

4S  12 8 - - 9 

5S  - 13 - 11 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timpii de imobilizare a locomotivelor în staţiile în care îşi au depoul de  
domiciliu şi de întoarcere (ore) 

        Tabelul 6 
            jS  

iS  

 

1S  
 

2S  
 

3S  
 

4S  
 

5S  

1S  - 3,0 - 3,5 2,5 

2S  - - 2,8 4,0 2,5 

3S  - - - - 3,4 

4S  - - - - 3,6 

5S  - - - - - 

 
 Coeficientul serviciilor auxiliare ale locomotivelor se consideră a fi 0,09. 
 În funcţie de natura mărfurilor, coeficienţii de utilizare a capacităţii de încărcare a vagoanelor din structura 
diferitelor marşrute  au valorile din Tabelul 7. 

 
Coeficienţii de utilizare a capacităţii de încărcare a vagoanelor 

        Tabelul 6 
            jS  

iS  

 

1S  
 

2S  
 

3S  
 

4S  
 

5S  



SISTEME DE TRANSPORT 72

1S  - 8,80 - 0,85 0,90 

2S  0,70 - 0,95 - - 

3S  - 0,97 - - 0,75 

4S  0,90 1,00 - - 0,88 

5S  - 0,80 - 0,90 - 

 
 Tara medie a unui vagon convenţional este de 8 tone, iar coeficientul mediu de neuniformitate în timp a 
traficului este 1,0 (traficul se consideră a fi uniform). 
 Garnitura medie a unei marşrute este de 60 vagoane convenţionale, cu excepţia trenurilor care circulă între 
staţiile 2S  şi 1S  care, datorită terenului în pantă, pentru a putea fi remorcate de câte o singură locomotivă, se compun 
din cel mult 40 vagoane convenţionale. 
 Să se calculeze indicatorii de utilizare a materialului rulant. 
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Modulul 5 
 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII STAŢIILOR FEROVIARE 
 
 De modul în care sunt organizate şi se desfăşoară activităţile tehnico – economice de la 
nivelul staţiilor de cale ferată depind în cea mai mare măsură gradul de satisfacere a cererii de 
transport a beneficiarilor, calitatea serviciilor oferite clientelei, gradul de utilizare a capacităţii de 
transport a vehiculelor feroviare şi productivitatea acestora, gradul de utilizare a capacităţii de 
circulaţie şi transport a liniilor ferate, modul de folosire a capacităţilor de lucru aferente mijloacelor 
fixe ale staţiilor, calitatea utilizării forţei de muncă ş.a.m.d. 
 
 

1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR TEHNICE 
 
 Conţinutul activităţilor care ţin de funcţia tehnică a staţiilor feroviare a fost prezentat pe 
scurt într-un paragraf anterior. 
 Obiectivul fundamental urmărit prin acţiunea de organizare a proceselor de producţie şi de 
muncă din cadrul staţiilor feroviare constă în minimizarea timpului de imobilizare a materialului 
rulant supus diverselor operaţiuni, în vederea maximizării operativităţii transportului, concomitent 
cu minimizarea consumului de resurse presupus de desfăşurarea acestor procese, cu sporirea 
securităţii lucrului şi cu ridicarea calităţii activităţilor. 
 Desigur că reducerea timpului de imobilizare a vagoanelor şi locomotivelor în staţiile de 
cale ferată nu este un deziderat avut în vedere doar de staţii. Mărimea acestui timp depinde în 
primul rând de calitatea planului de formare a trenurilor şi de modul de organizare a circulaţiei 
acestora, chestiuni urmărite îndeosebi la nivel departamental şi regional şi la care vom face referiri 
ceva mai târziu. De aceea, organizarea activităţilor tehnice ale staţiilor va viza reducerea duratelor 
operaţiunilor de tranzitare a trenurilor prin ele, precum şi a celor de prelucrare a trenurilor şi 
vagoanelor locale, operaţiuni al căror număr este fixat deja prin planurile de formare şi graficele de 
circulaţie, respectiv prin planul de lucru al staţiei. 
 Cunoscând numărul şi complexitatea fiecărei operaţiuni ce urmează a se efectua zilnic într-o 
staţie, care dispune de o anumită bază tehnico – materială şi de o anumită forţă de muncă, cea mai 
importantă cale pe care se poate ajunge la scurtarea duratelor acestor operaţii o reprezintă 
executarea, pe cât posibil, simultană a fazelor din care sunt compuse, în aşa fel încât să se asigure 
folosirea completă a timpului de muncă a tuturor executanţilor şi reducerea timpului de ocupare a 
liniilor şi celorlalte instalaţii pe care acestea se efectuează. Realizările de ordin teoretic şi practic 
acumulate până în prezent sunt în măsură să ne pună la dispoziţie o serie de instrumente ce se pot 
întrebuinţa în acţiunile de organizare întreprinse pe această direcţie. 
 Aşadar, punctul de plecare în orice acţiune de organizare a activităţilor din staţii trebuie să-l 
constituie stabilirea volumului şi conţinutului activităţilor tehnice ale acestora. 
 În legătură cu volumul de activităţi zilnice se va determina: numărul trenurilor care vor 
tranzita fără oprire şi numărul trenurilor care vor tranzita cu opriri dar fără prelucrări, conform 
graficelor de circulaţie; numărul trenurilor care urmează a fi prelucrate în sensul ataşării sau 
detaşării unor vagoane sau grupe de vagoane, conform planurilor de formare şi a programului de 
lucru al staţiei; numărul trenurilor care urmează a fi formate, respectiv descompuse; numărul 
vagoanelor locale care vor fi supuse unor operaţiuni speciale (reparare, spălare etc.); numărul 
locomotivelor care urmează a fi pregătite pentru plecare în cursă sau pentru efectuarea manevrelor 
în staţie etc. 
 Într-o a doua etapă trebuie să fie supuse unor studii detaliate fiecare gen de activitate în 
parte, în scopul stabilirii tuturor operaţiilor şi fazelor pe care le presupun, a conţinutului acestora şi 
a consumurilor de timp solicitate. Foarte utile pentru atingerea acestui scop sunt graficele de 
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analiză generală şi detaliată a proceselor, precum şi normele sau normativele C.F.R. elaborate în 
baza metodelor ştiinţifice de măsurare a muncii. 
 Într-o a treia etapă se impune efectuarea unei analize amănunţite a tuturor posibilităţilor de 
reducere a duratelor operaţiunilor de tranzitare sau prelucrare a trenurilor ori vagoanelor, prin 
stabilirea succesiunii optime a acestor operaţii şi a fazelor din care ele sunt constituite. 
 Optimizarea succesiunii operaţiilor, respectiv fazelor, din care este compus un anumit 
proces de prelucrare a unui tren (sau vagon local) urmăreşte, pe de-o parte, aşa cum s-a menţionat, 
reducerea duratei totale a acestuia (şi implicit a timpului de imobilizare a liniilor feroviare şi 
instalaţiilor pe care se realizează), iar pe de altă parte, reducerea consumului de timp de muncă prin 
eliminarea timpilor morţi din activitatea echipelor complexe de lucrători feroviari, precum şi a 
timpilor morţi din activitatea zilnică a fiecărui lucrător în parte. În acest scop se pot folosi mai multe 
metode şi tehnici, cum ar fi metodele euristice de ordonanţare, metodele şi tehnicile bazate pe teoria 
grafurilor, procedeele specifice teoriei firelor de aşteptare etc. 
 În cazul utilizării metodelor euristice de ordonanţare (programare), stabilirea succesiunii 
optime a operaţiilor impuse de desfăşurarea unui proces presupune parcurgerea mai multor faze. 
 În prima fază se fixează una din operaţiile terminale ale procesului supus optimizării, 
respectiv operaţia care precede  sau care succede executarea tuturor celorlalte operaţii. 
Corespunzător proceselor de tranzitare a trenurilor cu sau fără prelucrare prin staţii, sau de 
prelucrare a vagoanelor locale, o astfel de operaţie se concretizează fie în primirea trenului în staţie, 
fie în expedierea acestuia. 
 A doua fază constă în identificarea tuturor restricţiilor de succesiune a operaţiilor, respectiv 
operaţiunilor interdependente (adică operaţiunile a căror executare nu este posibilă decât după 
finalizarea uneia sau mai multor alte operaţiuni). Cu această ocazie, se stabilesc şi liniile sau 
instalaţiile pe care urmează să se execute fiecare operaţie în parte. 
 Plecându-se de la operaţiunea care precede sau care succede toate celelalte operaţii, în 
această fază se constituie un şir parţial de operaţii a căror succesiune în timp este absolut 
obligatorie. Eliminând componentele acestui şir din lista completă a operaţiunilor din care este 
compus procesul analizat, se obţine mulţimea operaţiunilor independente, a căror execuţie nu este 
condiţionată şi nici nu condiţionează execuţia altor operaţii. 
 Cunoscând consumurile normate de timp pentru fiecare operaţiune în parte, exprimate în om 
– ore, maşini – ore sau instalaţii – ore, în a treia fază se determină durata programului parţial de 
execuţie a operaţiunilor care fac parte din şirul ordonat constituit în cea de-a doua fază în funcţie de 
restricţiile de succesiune. În acest scop se însumează, de cele mai multe ori ponderat, duratele 
operaţiunilor din cadrul programului parţial. Astfel:  
 

 îi
i

oip ptd  1 , 

 
în care: dp’ – durata programului parţial de execuţie a procesului (ore); toi – durata normată de 
execuţie a operaţiunii i, în ore (dacă operaţiunea este executată de către mai mulţi lucrători, această 
mărime se obţine raportând consumul normat de timp, în om – ore, la numărul lucrătorilor); i – 
indicativ privind ordinea de prioritate în executarea operaţiilor; pîi – probabilitatea apariţiei unor 
întârzieri în executarea operaţiei i (care se poate stabili în baza indicelui mediu de îndeplinire a 
normelor). 
 Acest program va cuprinde deci lista operaţiunilor în ordinea succesiunii lor, momentul 
începerii (sau momentul finalizării) fiecărei operaţiuni, precum şi liniile sau instalaţiile pe care se 
execută. 
 Dacă, potrivit programului parţial stabilit, prin executarea operaţiilor în succesiunea dată se 
creează goluri de activitate pe una (sau mai multe) linii, instalaţii, maşini etc. participante la proces, 
într-o a patra fază se analizează oportunitatea înlocuirii sau intercalării unor operaţii. 
 Prin înlocuire, operaţia care creează goluri de activitate se amână, locul ei fiind luat de o 
operaţie care face parte dintr-un alt proces, continuându-se programul cu şirul operaţiilor din care 
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este constituit acesta. O astfel de manieră de lucru este specifică numai anumitor metode euristice 
de ordonanţare. 
 Prin intercalare, înaintea sau după operaţia care creează galul de activitate, se introduce în 
program o operaţie dintr-un alt proces sau din acelaşi proces (din rândul celor independente), ori de 
câte ori acest lucru este posibil. 
 Înlocuirile de operaţii sau intercalările sunt indicate numai atunci când în urma lor se 
scurtează durata executării proceselor şi se măreşte gradul de ocupare a lucrătorilor, liniilor şi 
instalaţiilor. 
 În cea de-a cincia fază, se analizează posibilităţile ca operaţiile independente ale procesului, 
neincluse în program până în acest stadiu, să se execute paralel cu operaţiile din programul parţial 
deja stabilit. Pentru aceasta se determină mai întâi suma, de asemenea ponderată, a duratelor 
operaţiilor independente neincluse în program (ponderile calculându-se şi în acest caz în funcţie de 
probabilităţile apariţiei, din cauze obiective sau subiective, a unor întârzieri în executarea 
operaţiilor), sumă a cărei mărime se compară cu durata programului parţial de desfăşurare a 
procesului (la care s-a adăugat durata operaţiilor intercalate). În funcţie de durata cea mai mare 
rezultată din comparaţie, se stabileşte momentul finalizării procesului. Odată fixat acest moment, 
întocmirea programului parţial de execuţie a operaţiilor independente se face în funcţie de 
rezervele de timp ale acestor operaţii, prin rezervă de timp a unei operaţii înţelegându-se intervalul 
de timp a cărui primă extremă este marcată de momentul începerii execuţiei sale, iar cea de-a doua 
de momentul cel mai târziu de începere, care mai face încă posibilă respectarea termenului de 
finalizare a procesului considerat (în ipoteza eliminării tuturor celorlalte aşteptări în fluxul de 
desfăşurare a acestuia). Rezerva de timp a unui proces este rezerva de timp a primei sale operaţii. 
 Astfel, selectând două operaţii oarecare i şi j, din categoria celor independente, notând cu rij 
rezerva de timp a operaţiei j, care apare atunci când se execută întâi operaţia i şi apoi operaţia j, iar 
cu rji rezerva de timp a operaţiei i, care apare atunci când se execută întâi operaţia j, se identifică 
apoi alte două operaţii, să zicem k şi l1, pentru care: 
 

jijkiijjil rrşirr max        min  . 

 
 Ori de câte ori  ril  rki  sau ril  0,  se preferă ca prima operaţie a procesului operaţia i, 
deoarece în felul acesta nicio altă operaţie l nu va intra în întârziere. Dacă  
ril  rki  sau  ril  0,  atunci se programează întâi operaţia k. 
 Principiul care trebuie respectat în astfel de situaţie este următorul: dacă prin programarea 
unei operaţii i, în cadrul unui loc de muncă dat, o altă operaţie intră în întârziere, atunci se va 
programa în locul operaţiei i operaţia care ar intra în întârziere. 
 La fel se procedează cu operaţiile independente care se execută în incinta fiecărui loc de 
muncă, obţinându-se programul complet de desfăşurare a procesului. 
 Pentru uşurarea determinărilor, operaţiile succesive care se execută în cadrul aceluiaşi loc de 
muncă se pot considera subprocese, iar prin aplicarea procedeelor de programare, în loc să se 
lucreze cu operaţii, se operează cu subprocese. 
 Atunci când operaţiile independente se pot executa simultan în cadrul unuia sau mai multor 
locuri de muncă, momentul finalizării procesului se va stabili în funcţie de durata programului 
parţial (dp’). 
 În programarea activităţilor tehnice ale staţiilor feroviare, respectiv în stabilirea succesiunii 
şi simultaneităţii executării operaţiilor oricărui proces, precum şi în determinarea duratelor totale de 
execuţie, foarte utile sunt şi diagramele Gantt. Bazându-şi construcţia doar pe o axă a timpului, prin 
intermediul acestora se marchează prin bare, având lungimile proporţionale cu duratele de execuţie 
ale operaţiilor, momentele de începere şi de încheiere corespunzătoare fiecărei operaţii. Durata 
totală a procesului se determină măsurând pe axa timpului mărimea intervalului dintre momentul 
începerii primei operaţii şi momentul finalizării ultimei operaţii. 
                                                        
1 Operaţiile de tipul i, j, k, l sunt operaţii ce se execută în cadrul aceluiaşi loc de muncă. 
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 Modalităţile de întocmire şi formare de prezentare a acestor diagrame sunt chestiuni 
îndeobşte cunoscute şi de aceea nu vom mai insista asupra lor. 
 Pentru a pune în evidenţă succesiunea operaţiilor şi fazelor din care este alcătuit un proces 
de prelucrare a trenurilor, pe categorii de executanţi, de linii şi de instalaţii, se pot utiliza cu 
rezultate foarte bune graficele activităţilor multiple, a căror construcţie se bazează pe aceleaşi 
informaţii pe care se bazează şi diagramele Gantt. 
 Aceste grafice ne oferă imaginea structurii timpului de lucru al executanţilor şi a timpului de 
ocupare a liniilor şi instalaţiilor, servind la găsirea soluţiilor de eliminare a timpilor de aşteptare şi 
de creştere a gradului de ocupare a lucrătorilor, liniilor şi instalaţiilor. Întocmindu-se atât pentru  
situaţia existentă, cât şi pentru cea îmbunătăţită, graficele activităţilor multiple pot fi folosite şi ca 
instrumente de programare a activităţilor tehnice din staţii. 
 Metoda drumului critic, având un conţinut ceva mai complex, face parte din categoria 
procedeelor moderne de stabilire a succesiunii optime a operaţiilor şi fazelor unui proces 
tehnologic, conducând la minimizarea duratei acestuia. 
 Bazându-se pe o serie de grafuri care prezintă modul de desfăşurare în timp a unor activităţi, 
folosind una din variantele în care este cunoscută (CMP, PERT, MPM), această metodă ne permite 
trecerea de la o variantă la alta, din ce în ce mai perfecţionată, de executare în timp a lucrărilor din 
staţii, în aşa fel încât în final, în contextul condiţiilor concrete de dotare cu mijloace de producţie şi 
forţă de muncă, se ajunge la soluţia căreia-i corespunde cel mai mic timp de executare a acestor 
lucrări, respectiv cel mai mic cost. 
 Pentru atingerea unor obiective similare se mai pot folosi şi alte metode care fac apel la 
teoria grafurilor, de asemenea prezentate pe larg de literatura în domeniu, cum ar fi: metoda 
Festinger, algoritmul Y. Chen, algoritmul Bellman – Kalaba, algoritmul Dantzig pentru o reţea 
oarecare etc. 
 În găsirea soluţiilor de ridicare a gradului de ocupare a liniilor, instalaţiilor şi a forţei de 
muncă, literatura de specialitate recomandă teoria firelor de aşteptare. Fără a contesta valenţele 
acestei teorii, considerăm totuşi că utilizarea ei în organizarea activităţilor tehnice din staţiile 
feroviare nu este în măsură să ne ofere rezultate deosebite, deoarece în acest caz faptele nu au 
caracter stocastic, ci un caracter determinist foarte pronunţat. 
 Cea mia mare parte a activităţilor tehnice desfăşurate în staţiile feroviare presupun 
efectuarea unor manevre. 
 Prin manevră se înţelege orice deplasare a locomotivelor izolate, a vagoanelor izolate, a 
grupelor de vagoane sau a unor părţi din tren, care se efectuează în incinta unui punct complex de 
secţionare (haltă comercială sau staţie), în scopul prelucrării trenurilor şi vagoanelor (compunerii – 
descompunerii trenurilor, ataşării – detaşării vagoanelor sau grupelor de vagoane, încărcării, 
descărcării, reparării vagoanelor etc.). 
 Orice operaţie de manevră este constituită din semicurse şi curse 
 Semicursa de manevră este distanţa pe care se deplasează o locomotivă de manevră, cu sau 
fără vagoane, pe una sau mai multe linii, într-un singur sens, iar cursa de manevră este distanţa de 
deplasare a locomotivei, de asemenea cu sau fără vagoane, pe cel puţin două linii, cu schimbarea 
sensului de deplasare, cele două linii neaflându-se în prelungire. 
 În funcţie de procedeul de lucru adoptat, întâlnim:  

 manevre prin tragere, când locomotiva se află tot timpul în capul convoiului de 
manevră, fiind legată de acesta);  

 manevre prin împingere, când locomotiva se află tot timpul în contact cu vagonul sau 
grupul de vagoane, legată sau nu, întotdeauna în capătul opus sensului de deplasare);  

 manevre prin îmbrâncire, când locomotiva se află în urma vagoanelor care se 
manevrează, legată de acestea, însă din grupul total de vagoane sunt dezlegate acele vagoane care 
urmează a fi manevrate primele la locul lor de destinaţie. După ce locomotiva a atins a anumită 
viteză, aceasta frânează, iar ca urmare a inerţiei, vagoanele dezlegate înaintează pe linia de 
destinaţie fără restul convoiului de manevră. Îmbrâncirea poate fi unică – când imediat după 
îmbrâncire locomotiva îşi schimbă sensul de deplasare – sau repetată – în caz contrar. 
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 manevre speciale, când locomotiva deplasează, prin tragere, vagoanele într-un anume 
sens, după care frânează puţin, timp în care un manevrant decuplează primul grup de vagoane ce 
urmează a fi triate. Imediat după aceea locomotiva sporeşte viteza, îndepărtându-se de vagoanele 
dezlegate, care continuă să se deplaseze în baza energiei cinetice în acelaşi sens cu restul convoiului 
de manevră. În continuare, restul convoiului este dirijat prin intermediul macazurilor pe una din 
liniile de garare, iar vagoanele desprinse din el sunt dirijate pe o altă linie. 
 La efectuarea operaţiunilor de manevră participă echipele de manevranţi (o astfel de echipă 
purtând numele de partidă de manevră), conduse de câte un şef de manevră, echipele locomotivelor 
de manevră şi alţi lucrători (acari, sabotari tec.). 
 Toate activităţile de manevră dintr-o staţie sunt coordonate şi conduse unitar prin 
intermediul impiegatului de mişcare sau operatorului de manevră, iar în cazul unei manevre date, 
coordonarea unitară a executării tuturor mişcărilor cade în sarcina şefului partidei de manevră. 
 Cum în staţiile intermediare volumului lucrărilor de manevră este relativ mic, acestea se 
execută, din dispoziţia impiegatului de mişcare, de către partida trenului, conducerea operativă 
revenindu-i şefului de tren. 
 În celelalte staţii, în care manevrele se execută simultan cu participarea mai multor 
locomotive şi partide de manevră, pentru fiecare locomotivă în parte se stabileşte câte o zonă de 
manevră care nu poate fi depăşită. După încheierea unei manevre, trecerea unei locomotive dintr-o 
zonă în alta se face numai din dispoziţia impiegatului de mişcare. 
 Fiecare manevră se execută în baza unui document care poartă denumirea de foaie de 
manevră, care cuprinde procesul tehnologic al operaţiunilor de manevră elaborat de şeful de 
manevră, împreună cu impiegatul de mişcare şi cu mecanicul locomotivei de manevră, precum şi 
reprezentarea grafică a mişcărilor de manevră în planul de situaţie al liniilor staţiei, limitele fiecărei 
semicurse fiind indicate în această reprezentare prin cifre sau litere. Succesiunea mişcărilor de 
manevră se indică prin cifre, iar indicaţiile în legătură cu felul acestor mişcări de manevră sunt 
redate în coloane distincte ale foii de manevră.  
 Conţinutul analitic al unei foi de manevră este următorul: denumirea şi succesiunea 
operaţiilor; numărul, lungimea şi greutatea vagoanelor de manevrat; lungimea semicurselor; viteza 
cu care se execută manevrele; durata semicurselor şi durata totală a manevrei. 
 Spre deosebire de alte sisteme de transporturi, în transportul feroviar volumul activităţilor de 
manevră este foarte mare. De aceea, identificarea celor mai bune soluţii de organizare şi executare a 
acestor activităţi prezintă o importanţă deosebită în reducerea costului transporturilor pe căile ferate. 
 

 
2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE 

 
 Actul de vânzare – cumpărare a serviciilor de transport feroviar generează o serie întreagă 
de obligaţii atât pentru unităţile şi subunităţile de transport pe căile ferate, cât şi pentru beneficiari, 
obligaţii care impun desfăşurarea unui complex de activităţi cunoscute sub denumirea de activităţi 
comerciale. Conţinutul obligaţiilor contractuale şi natura activităţilor comerciale îmbracă forme 
specifice fiecărei categorii de trafic. 
  
 

2.1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ÎN STAŢIILE DESCHISE 
TRAFICULUI DE MĂRFURI 

 
 Staţiilor feroviare înfiinţate în scopul servirii traficului de mărfuri, în categoria cărora intră 
staţiile de mărfuri şi cele mixte, le revin o serie de sarcini pe linia îndeplinirii funcţiilor comerciale, 
atât în calitatea lor de staţii de expediţie, cât şi în calitatea de staţii de tranzit sau staţii de destinaţie. 
 Organizarea activităţilor comerciale ale staţiilor deschise traficului de mărfuri este 
reglementată prin Tariful local de mărfuri C.F:R:, Regulamentul de transport C.F.R. şi prin 
reglementările rezultate din convenţiile internaţionale din domeniul traficului feroviar. 
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2.1.1. ACTIVITĂŢILE COMERCIALE ALE STAŢIILOR DE EXPEDIŢIE 
 
Activităţile comerciale ale staţiilor feroviare care derivă din sarcinile care le revin acestora 

în calitatea lor de staţii de expediţie sunt: primirea mărfurilor, verificarea ambalajelor, stabilirea 
greutăţii expediţiilor, păstrarea mărfurilor şi încărcarea acestora în vagoane. 
 
 

2.1.1.1. PRIMIREA MĂRFURILOR LA TRANSPORTUL FEROVIAR 
 
 Pentru a putea constitui obiectul transportului feroviar, mărfurile trebuie să întrunească o 
serie de condiţii impuse de actele normative specificate mai înainte. 
 Astfel, în funcţie de natura lor, există mărfuri pe care staţiile feroviare sunt obligate să le 
primească necondiţionat la transport, după cum există şi mărfuri excluse sau care sunt admise la 
transport numai în anumite condiţii (admise condiţionat). 
 Din categoria mărfurilor excluse de la transportul feroviar conform reglementărilor în 
vigoare fac parte: mărfurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, constituind pericol 
public; mărfurile nominalizate în Anexa I a Regulamentului de transport; mărfurile care prin modul 
de prezentare (dimensiuni, greutăţi etc.) nu pot fi transportate (fie chiar pe o porţiune din parcurs) 
cu mijloacele de care dispun căile ferate; expediţiile având greutatea totală sub limita stabilită 
pentru mărfurile poştale ş.a. 
 Din rândul mărfurilor admise condiţionat la transport, amintim: mărfurile specificate în 
Anexa I a Regulamentului de transport; mărfurile care trebuie să întrunească condiţiile speciale 
impuse de unele dispoziţii legale, administrative, sanitare etc.; mărfurile perisabile şi vietăţile; unele 
mărfuri greu de manipulat şi transportat etc. 
 Mărfurile se primesc la transportul feroviar sub forma expediţiilor însoţite de câte un 
document care poartă denumirea de scrisoare de trăsură. 
 Expediţia este constituită dintr-o anumită cantitate de mărfuri predată la transport cu o 
singură scrisoare de trăsură. În funcţie de mărimea lor, expediţiile pot fi: de vagoane complete şi de 
coletărie. 
 1) Expediţiile de vagoane complete sunt cele a căror greutate nu depăşeşte limita de 
încărcare a unui vagon, care urmează să fie transportate cu vagoane puse la dispoziţia exclusivă a 
beneficiarului. Acestor expediţii le sunt asimilate şi expediţiile de transcontainere, definite în 
condiţiile asemănătoare. Limitele maxime de încărcare a vagoanelor şi transcontainerelor se 
stabilesc în funcţie de sarcina admisă pe osie şi metru liniar de vagon. 
 În cazul unor condiţii de exploatare nerestrictive, una şi aceeaşi expediţie, având acelaşi 
expeditor (şi staţie de predare) şi acelaşi destinatar (respectiv aceeaşi staţie de destinaţie), se poate 
încărca şi transporta în două sau mai multe vagoane, în baza unei singure scrisori de trăsură. 
 2) Expediţiile de coletărie sunt expediţiile ale căror greutăţi sunt cuprinse între 12 şi 5000 kg 
şi care prin caracteristicile pe care le prezintă nu impun încărcarea şi transportul în vagoane puse la 
dispoziţia exclusivă a unui singur beneficiar. 
 Aceste limite de greutate sunt stabilite pentru expediţii. Pentru fiecare colet în parte dintr-o 
expediţie dată, sunt impuse şi următoarele restricţii: limitele de greutate sunt cuprinse între 5 şi 500 
kg, iar lungimea maximă este de 8 metri. 
 Mărfurile care prin însuşirile pe care le posedă nu se admit la transportul feroviar ca 
expediţii de coletărie sunt specificate prin dispoziţii ale Ministerului. 
 Atât în traficul intern cât şi în traficul internaţional, mărfurile nu se primesc la transportul 
feroviar decât însoţite de scrisori de trăsură. 
 Scrisoarea de trăsură este un document cu un conţinut specificat, care, atunci când este 
acceptat de staţia de expediţie, constituie dovada încheierii contractului de prestaţii de transport pe 
căile ferate. 
 În cazul expediţiilor care urmează să facă obiectul traficului feroviar intern, predătorul 
trebuie să înscrie în scrisoarea de trăsură: denumirea precisă a mărfurilor (prevăzută în indexul 
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alfabetic al mărfurilor, în Anexa 1 la Regulamentul de transport sau ţinând seama de denumirea 
uzuală în economie), greutatea expediţiei, adresa sa şi a destinatarului, iar atunci când expediţiile 
au ca destinaţie localităţi servite de mai multe staţii feroviare, şi denumirea exactă a staţiei de 
destinaţie. 
 Dacă scrisoarea de trăsură conţine declaraţii incomplete sau inexacte în urma cărora căilor 
ferate li se pot aduce prejudicii, predătorii sunt obligaţi la plata unor penalizări. 
 Astfel, dacă în urme declaraţiilor false cu privire la denumirea mărfurilor s-au acceptat la 
transport mărfuri care, conform actelor normative, sunt excluse de la transport, precum şi atunci 
când nu s-au respectat condiţiile speciale impuse de siguranţa circulaţiei, după constatarea 
declaraţiilor false, predătorul este obligat să plătească penalităţi pentru fiecare kg brut de expediţie 
(greutatea brută fiind constituită din greutatea mărfii, ambalajelor şi a altor materiale de protecţie 
aparţinând beneficiarilor). Pentru acceptarea la transport a mărfurilor admise condiţionat, fără ca 
predătorul să asigure condiţiile speciale prevăzute, ca urmare a declaraţiilor false penalizarea se face 
pe kg brut. Dacă în urma declaraţiilor false s-a calculat un tarif mai mic decât cel legal, cuantumul 
penalizării va fi egal cu dublul diferenţei între tariful legal mai mare şi tariful aplicat. 
 Atunci când expediţiile urmează să facă obiectul traficului feroviar internaţional de mărfuri, 
scrisorile de trăsură trebuie să fie întocmite în conformitate cu prevederile Convenţiei Internaţionale 
cu privire la Transportul de Mărfuri pe Căile Ferate (CIM – Convention Internationale Concernant 
le transport des Marchandises par chemin de fer). 
 CIM a fost încheiată în anul 1896 de către 10 state di Europa, fiind apoi supusă unor 
perfecţionări repetate. La ea au aderat majoritatea statelor din Europa, precum şi unele ţări din 
Orientul Mijlociu (Siria, Iran şi Irak). În forma actuală, convenţia este valabilă de la 1 ianuarie 
1975. 
 Tara noastră a aderat la CIM în anul 1962. 
 Scrisoarea de trăsură internaţională, la fel ca şi cea corespunzătoare traficului feroviar 
intern, din moment ce este acceptată de către staţia căilor ferate de preluare, constituie dovada 
încheierii contractului de transport în traficul feroviar internaţional de mărfuri, având calitatea de a 
angaja, în egală măsură, atât răspunderea căilor ferate care au încheiat contractul cu expeditorul, cât 
şi răspunderea tuturor celorlalte căi ferate care participă la efectuarea transportului şi care au aderat 
la CIM. În cadrul acestei convenţii, există o scrisoare de trăsură tip, în două variante: o variantă 
pentru transporturile în regim de mică viteză şi o variantă pentru transporturile în regim de mare 
viteză. 
 Atunci când dispoziţiile interne ale ţării de predare conţin indicaţii în acest sens, la fiecare 
scrisoare de trăsură trebuie întocmite foi de expediţie pentru fiecare din căile ferate implicate în 
realizarea transporturilor. 
 Scrisoarea de trăsură tip CIM se întocmeşte în mai multe limbi, din care una trebuie să fie 
obligatoriu franceza sau germana, fiind constituită din cinci părţi, printre care se numără foaia de 
expediţie, avizul şi adeverinţa de primire3. 
 În situaţiile în care taxele de francare nu se pot stabili în momentul primirii mărfurilor la 
transport, scrisoarea de trăsură tip CIM este însoţită de un buletin de francare în care căile ferate 
participante la transport înscriu taxele ce le revin (în valuta fiecărei ţări). 
 Condiţiile de primire a mărfurilor la transportul internaţional sunt reglementate de legile şi 
regulamentele în vigoare din ţările în care se află staţiile de expediţie. Încălcarea acestora atrage 
după sine întreruperea transporturilor şi plata unor despăgubiri şi penalităţi. 
 Odată acceptată scrisoarea de trăsură, contractul de transport se consideră încheiat, 
stabilindu-se termenul de executare a acestuia. 
 În principiu, mărimea termenului de executare a contractului de transport se determină cu 
relaţia1: 

                                                        
3 Foaia de expediţie este un document contabil privind toate cheltuielile, care însoţeşte expediţia până la staţia 
destinatară, fiind păstrată de calea ferată de care aparţine această staţie. Avizul şi adeverinţa de primire însoţeşte de 
asemenea expediţia. 
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în care: tec – termenul de executare a contractului de transport (ore); te – termenul de expediere 
(ore); lt – distanţa totală (tarifabilă) pe care se transportă expediţia (km); lfi – lungimea unei fracţii 
invizibile de parcurs (km); tp – timpul prestabilit pentru parcurgerea distanţei lfi (ore); tst – termenul 
suplimentar de transport (ore), acordat pentru unele întârzieri determinate de cauze obiective. 
 Mărimea raportului lt/lfs  se rotunjeşte întotdeauna prin adaos, exprimându-se în numere 
întregi. 
 De regulă, termenul de executare a contractului de transport începe să se socotească de la 
ora zero a zilei care succede data primirii mărfurilor la transport până în momentul avizării 
destinatarului. La unele mărfuri (fructe şi legume proaspete etc.) acest termen începe după 4 ore de 
la primirea de către staţia de expediţie a vagonului încărcat. 
 Depăşirea acestui termen obligă căile ferate la plata unor despăgubiri, al căror cuantum se 
stabileşte, în funcţie de durata depăşirii raportată la mărimea termenului de executare a contractului, 
în procente din valoarea taxelor de transport. 
 
 

2.1.1.2. VERIFICAREA AMBALAJELOR 
 
Mărfurile care prin natura lor sunt supuse riscurilor de avariere, pierdere sau prezintă pericol 

pentru alte mărfuri, împreună cu care se păstrează, se manipulează şi se transportă, precum şi alte 
categorii de mărfuri nu sunt acceptate la transportul feroviar decât ambalate. 

Obligaţia ambalării mărfurilor revine predătorului. La alegerea ambalajelor trebuie să se ţină 
seama de: natura mărfii, volumul, greutatea şi forma exterioară a acesteia, de condiţiile în care se 
execută încărcarea, suprapunerea, descărcarea, manevrarea vagoanelor etc., de durata transportului 
şi de condiţiile atmosferice în care acesta se execută, de natura mărfurilor împreună cu care se 
transportă, de necesitatea utilizării raţionale a capacităţii de încărcare a vagoanelor, a capacităţii de 
depozitare şi a capacităţilor utilajelor de manipulare ş.a.m.d. 

Atât din punctul de vedere al cărăuşului, cât şi din punctul de vedere al beneficiarului 
serviciul de transport, un ambalaj este cu atât mai bun cu cât coeficientul greutăţii proprii (raportul 
dintre greutatea proprie şi greutatea propriu-zisă a mărfii) este mai mic, cu cât coeficientul 

volumului propriu (kvp) este mai mic (
e

ie
vp V

VVk 
 , în care Ve şi Vi – volumul exterior, respectiv 

volumul interior al ambalajului, în metri cubi), cu cât este mai rezistent, pentru a permite folosirea 
repetată (refolosirea) şi suprapunerea mărfurilor ambalate, şi cu cât are dimensiunile mai strict 
corelate cu dimensiunile vagoanelor, paletelor şi containerelor. Conform prevederilor STAS, 
dimensiunile ambalajelor trebuie să fie submultipli ai dimensiunilor vagoanelor (sau paletelor şi 
containerelor). 

În urma verificării stării ambalajelor, căile ferate au dreptul de a refuza mărfurile a căror 
ambalaje nu prezintă garanţia păstrării integrităţii mărfurilor, făcând posibilă producerea de pagube 
altor mărfuri, persoanelor sau materialului rulant. 

                                                                                                                                                                                        
1 Elementele luate în calculul acestui termen au valori prestabilite, ale căror mărimi sunt diferenţiate în funcţie de natura 
mărfurilor şi regimul de viteză. Astfel, în traficul intern, termenul de expediţie este de 48 ore la mărfurile obişnuite şi de 
4 ore la vietăţi şi mărfuri perisabile, pentru lfi  fiind fixate valori de 250 km (în primul caz) şi de 300 km (în al doilea 
caz). Mărimile lui tp în cele două cazuri sunt de 48 ore şi respectiv 24 ore. Pentru fructele, legumele şi zarzavaturile 
proaspete, termenul de transport este de 7 ore la fiecare fracţie indivizibilă de 100 km de aplicare a tarifului. În traficul 
internaţional, corespunzător ambelor regimuri de viteză, te este de 12 ore în cazul CIM. Pentru te, în cazul CIM, 
mărimea este de 24 ore la 300 km (regim de mare viteză) şi la 200 km (regim de mică viteză), atât la vagoane complete 
cât şi la coletărie. Pentru primii 300 km, la vagoanele complete tp = 24 ore. Pentru restul parcursului se acordă câte 24 
ore la fiecare 400 km, respectiv 300 km. 
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Atât în traficul intern, cât şi în traficul internaţional, predătorului îi revine răspunderea 

directă pentru toate urmările care pot rezulta din lipsa sau starea necorespunzătoare a ambalajelor a 
căror verificare în staţiile de predare nu a fost posibilă prin examinarea exterioară efectuată la 
primirea mărfurilor. 

 
 

2.1.1.3. STABILIREA GREUTĂŢII MĂRFURILOR 
  
 Conform reglementărilor în vigoare, predătorului îi revine obligaţia de a stabili prin mijloace 
proprii cantitatea de mărfuri ce o prezintă la transport sub forma expediţiei şi de a înscrie în 
scrisoarea de trăsură mărimea acesteia, completată cu încă un element de determinare cantitativă de 
tipul: numărul de bucăţi, volum, densitate, numărul stivelor etc., căii ferate rezervându-i-se dreptul 
de a verifica corectitudinea declaraţiilor cu privire la greutatea mărfurilor. În cazul expediţiilor de 
coletărie, acest drept se transformă într-o obligaţie a căilor ferate, obligaţie ce se impune şi în cazul 
unor expediţii de vagoane complete1. 
 Atunci când predătorul a efectuat cântărirea expediţiilor cu mijloace recunoscute de calea 
ferată, aceasta este asimilată cu cântărirea efectuată pe cântarele proprii ale căilor ferate. 
 Dacă în urma verificării greutăţii expediţiei de către calea ferată rezultă diferenţe mai mari 
de 25 % (în plus sau în minus) faţă de greutatea declarată de predător în scrisoarea de trăsură, se 
percep penalităţi. În acelaşi timp, supragreutăţile constatate în staţia de predare cu ocazia acestor 
verificări trebuie să fie descărcate de predător imediat, fără ca timpul scurs de la constatarea 
supraîncărcării până la descărcarea supragreutăţii să se adauge la termenul de încărcare tarifar 
(normat), iar dacă prin efectuarea descărcării acest termen este depăşit, se percep locaţii. Ori de câte 
ori predătorul nu descarcă supragreutatea în termenul stabilit, calea ferată are dreptul de a efectua cu 
mijloace proprii această operaţie şi de a încasa tariful prevăzut pentru astfel de cazuri. 
 Pentru ridicarea din staţie a supragreutăţilor descărcate, predătorul are la dispoziţie timpul 
rămas din momentul descărcării până la sfârşitul zilei în curs, după care se percepe tariful de 
magazinaj. 
 Constatarea supragreutăţilor poate să aibă loc şi în staţiile feroviare de pe parcurs sau chiar 
în staţia de destinaţie. 
 
 

2.1.1.4. PĂSTRAREA MĂRFURILOR 
 

Mărfurile prezentate la transport sub forma expediţiilor de coletărie şi care nu se încarcă sau 
nu se eliberează imediat, precum şi supragreutăţile descărcate din vagoane se pot păstra pe 
suprafeţele de depozitare ale staţiilor anumite perioade determinate. 
 În organizarea depozitării trebuie să se ţină seama de o serie de indicaţii cum ar fi:  

 folosirea raţională a spaţiului prin adoptarea celor mai bune soluţii de depozitare pe 
orizontală şi pe verticală;  

 evitarea curenţilor de mărfuri în sens opus; alegerea punctelor de păstrare în aşa fel 
încât să se reducă sau chiar să se elimine deplasările inutile de mărfuri;  

 păstrarea în acelaşi loc a mărfurilor care fac parte din aceeaşi expediţie, a mărfurilor 
care se încarcă în acelaşi vagon şi a mărfurilor care se transportă în aceeaşi direcţie;  

 evitarea păstrării în acelaşi loc a mărfurilor obişnuite împreună cu mărfurile 
periculoase;  

 specializarea suprafeţelor de depozitare;  

                                                        
1 Cântărirea de către căile ferate a expediţiilor de vagoane este obligatorie pentru: mărfurile destinate exportului; 
mărfurile importate care se transbordează direct sau indirect ori se transvasează în punctele de frontieră sau porturile 
fluviale şi maritime; mărfurile predate ca expediţii de vagoane pe liniile publice ale staţiilor şi mărfurile încărcate pe 
liniile industriale şi care fac parte din categoria celor pentru care cântărirea este obligatorie. 
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 asigurarea condiţiilor tehnico – organizatorice pentru efectuarea transbordărilor directe 
de mărfuri din mijloacele auto în cele feroviare şi invers, în scopul reducerii volumului depozitării 
etc. 

Aceste cerinţe se impun a fi respectate şi în organizarea depozitării combustibilului, 
materialelor, pieselor de schimb etc. care se consumă cu ocazia efectuării transporturilor şi a 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. 

Modalităţile de determinare a capacităţii de depozitare a staţiilor şi a necesarului de 
suprafeţe de depozitare au fost prezentate într-un paragraf anterior. 

 
2.1.1.5. ÎNCĂRCAREA MĂRFURILOR ÎN VAGOANE 

 
Obligaţia încărcării mărfurilor prezentate la transport sub forma expediţiilor de vagoane 

complete revine beneficiarilor transportului, iar în cazul expediţiilor de coletărie această obligaţie 
revine căilor ferate. 

În cazul expediţiilor de vagoane complete, încărcarea vagoanelor puse la dispoziţia 
predătorilor de către căile ferate se execută fie pe liniile de garaj ale beneficiarilor, fie pe liniile 
staţiei de predare. 

Punerea vagoanelor la dispoziţia predătorului pentru încărcare se face în conformitate cu 
programarea vagoanelor la încărcare întocmită de expeditor şi acceptată de staţia de expediţie, în 
cazul mărfurilor prevăzute în planul operativ de transport, şi în funcţie de disponibilităţile de 
vagoane, în cazul mărfurilor neprevăzute în planul operativ sau în cazul mărfurilor care prin natura 
lor impun utilizarea vagoanelor de un anumit tonaj, de o anumită suprafaţă sau a vagoanelor 
amenajate special. 
 În situaţiile în care vagoanele puse la dispoziţie nu corespund dimensiunilor şi 
caracteristicilor mărfii, predătorul poate refuza aceste vagoane fără a plăti penalităţi. La fel se 
procedează şi în cazul vagoanelor care nu prezintă garanţia efectuării transporturilor în bune 
condiţii (fără pericol de alterare, degradare, sustragere sau pierdere). 

Mărfurile care trebuie să se încarce numai în vagoane acoperite sau numai în vagoane 
descoperite sunt nominalizate în Tariful local de mărfuri C.F.R. Tot în baza acestui act normativ, 
pentru vagoanele solicitate în afara planului operativ, predătorul este obligat la plata unei cauţiuni, 
sub forma unei sume fixe pe vagon, ce se restituie după încărcarea vagoanelor. 

În scopul reducerii curenţilor de vagoane goale şi, implicit, a parcursurilor neproductive, 
pentru încărcare şi transport este indicat a se alege vagoanele care aparţin regulatoarelor, 
regionalelor sau ţărilor de destinaţie. 

La efectuarea operaţiunilor de încărcare trebuie să se ţină seama şi de alte indicaţi, cum ar fi:  
 respectarea limitei de încărcare a vagoanelor şi a termenului tarifar de încărcare;  
 repartizarea uniformă a sarcinii pe suprafaţa vagoanelor;  
 încărcarea în acelaşi vagon a mărfurilor de coletărie având acelaşi destinatar, aceeaşi 

staţie de destinaţie sau care au comun o parte din parcurs;  
 folosirea completă a capacităţii de încărcare a vagoanelor; respectarea instrucţiunilor cu 

privire la siguranţa circulaţiei ş.a. 
Limita de încărcare a unui vagon, adică greutatea maximă ce se poate încărca, se determină, 

aşa cum s-a mai arătat, în funcţie de caracteristicile tehnico – constructive ale vagonului, respectiv 
în funcţie de sarcina maximă admisă pe osie şi pe metru liniar de vagon, luându-se în considerare 
întregul parcurs. La vagoanele din traficul intern, traficul internaţional cu transbordare (asimilat cu 
traficul local) şi la vagoanele participante la traficul internaţional reglementat de CIM, limita de 
încărcare se află înscrisă pe vagoane. Dacă această limită nu este respectată de către predător, se 
percep penalităţi. 

Termenul tarifar de încărcare este termenul maxim în care trebuie să se efectueze aceste 
operaţii, având valori distincte în funcţie de natura mărfurilor, tipul vagoanelor, capacitatea lor de 
încărcare, apartenenţa vagoanelor (vagoane C.F.R. şi vagoane străine, în ultima categorie 
neincluzându-se vagoanele închiriate cu contract) etc. Dacă în acelaşi vagon se încarcă mărfuri cu 
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termene tarifare diferite, termenul tarifar general va fi egal cu cel mai mare termen tarifar din lista 
termenelor acordate pentru mărfurile respective. În acelaşi mod se procedează şi în cazul grupurilor 
de vagoane sau al trenurilor complete, formate din vagoane cărora le corespund termene tarifare de 
încărcare diferite, atunci când acestea se introduc concomitent la încărcare. În cazuri cu totul 
speciale, se pot acorda termene de încărcare majorate. 

Cu câteva excepţii, termenul de încărcare se socoteşte din momentul punerii vagoanelor la 
dispoziţia expeditorului pentru încărcare până în momentul finalizării acestei operaţiuni. Depăşirea 
termenului tarifar de către predător atrage obligaţia plătirii locaţiilor, a căror mărime se stabileşte pe 
fiecare vagon, diferenţiat în funcţie de numărul zilelor cu care s-a depăşit acest termen, ele 
exprimându-se în sume fixe pe vagon – oră. Dacă depăşirea termenelor s-a datorat unor cauze de 
forţă majoră, calea ferată are dreptul de a diminua sau anula locaţiile.  

Utilizarea completă a capacităţii de încărcare a vagoanelor constituie o cerinţă obligatorie 
adresată expeditorilor. Cu anumite excepţii1, încălcarea acestor obligaţii determină plata unor 
penalităţi al căror cuantum se stabileşte prin aplicarea unor sume fixate pe tonă de marfă, 
diferenţiate în funcţie de mărimea parcursului, la cantitatea încărcată în minus. Dacă completarea 
încărcăturilor se face în termenul tarifar de încărcare, aceste penalităţi nu se mai percep. 

Pentru folosirea cât mai bună atât a tonajului, cât şi a capacităţii volumetrice a vagoanelor 
este indicată combinarea mărfurilor cu greutăţi volumetrice diferite, presarea unor mărfuri, 
încărcarea compactă a vagoanelor etc. 

Atunci când beneficiarii dispun de linii industriale şi fronturi proprii de încărcare – 
descărcare, operaţiile de încărcare trebuie să se execute în limita termenelor tarifare stabilite prin 
procesele tehnologice unice. 

Procesele tehnologice unice se stabilesc de comun acord, de către staţiile feroviare şi 
beneficiarii care dispun de linii industriale de garaj, prin intermediul lor asigurându-se coordonarea 
unitară a activităţilor care se desfăşoară din momentul terminării alegerii în staţii a vagoanelor care 
vor fi introduse pe liniile industriale şi până la predarea lor către întreprinderi staţiilor feroviare. 

După efectuarea operaţiunilor de încărcare, la expediţiile de vagoane predătorului îi revine 
sarcina de a aplica pe vagoane etichete care servesc la identificarea rapidă a tuturor datelor cu 
privire la transport. La expediţiile de coletărie, etichetele se aplică pe fiecare colet în parte. În 
ambele cazuri, datele înscrise pe etichete sunt identice cu principalele date trecute în scrisorile de 
trăsură. 

Operaţiunile de încărcare se consideră finalizate după sigilarea sistemelor de închidere a 
vagoanelor, sigiliile fiind aplicate de predători. Acestora li se adaugă sigiliile aplicate de căile 
ferate. Dacă mărfurile sunt încărcate în vagoane descoperite, ele trebuie să fie marcate (însemnate) 
de predător în aşa fel încât orice sustragere să devină vizibilă. Operaţiunea de marcare înlocuieşte în 
aceste cazuri operaţiunea de sigilare a vagoanelor. 

Pentru anumite categorii de mărfuri (cum ar fi mărfurile perisabile, mărfurile nominalizate 
în Anexa I la Regulamentul de transport ş.a.), plata tarifelor de transport trebuie să fie făcută de 
predător înainte de efectuarea propriu-zisă a transportului. La celelalte mărfuri, tarifele se plătesc fie 
de predător, fie de destinatar (la primirea sau la eliberarea mărfurilor). 

Cum timpul de imobilizare a vagoanelor în cadrul operaţiunilor de încărcare – descărcare 
este relativ mare (după unele aprecieri acesta reprezentând mai bine de 30% din perioada de rulaj), 
găsirea soluţiilor care pot determina reducerea sa prezintă o importanţă deosebită pentru căile ferate 
şi beneficiarii transportului feroviar. Printre acestea se numără:  

 pregătirea din timp a expediţiilor;  
 mai buna organizare a manevrelor legate de introducerea şi scoaterea vagoanelor pe şi 

de pe liniile fronturilor de încărcare – descărcare;  
 specializarea echipelor de manipulanţi;  

                                                        
1 Se consideră excepţii situaţiile în care sarcina admisă pe osie sau metru liniar de vagon face imposibilă folosirea 
completă a tonajului vagoanelor (vagoanele fiind încărcate până la limita admisă), situaţiile în care caracteristicile 
tehnice ale vagoanelor nu permit încărcarea lor completă, situaţiile în care natura mărfurilor nu permite folosirea 
completă a capacităţilor etc. 



SISTEME DE TRANSPORT 84

 folosirea unor tehnologii moderne de manipulare şi transport, cum ar fi paletizarea şi 
containerizarea; 

 mecanizarea operaţiunilor de încărcare – descărcare etc. 
Mecanizarea operaţiunilor de încărcare – descărcare, privită în legătură directă cu folosirea 

paletelor, containerelor şi transcontainerelor, este o măsură care, deşi necesită cheltuieli de investiţii 
şi de exploatare relativ mari, atunci când volumul manipulărilor este destul de însemnat se soldează 
cu o serie întreagă de efecte economico – sociale pozitive, atât la nivelul căilor ferate, cât şi la 
nivelul unităţilor economice beneficiare. 

Gradul de mecanizare a operaţiunilor de încărcare – descărcare se poate aprecia fie cu 
ajutorul raportului între numărul lucrătorilor care lucrează cu mijloace mecanice de manipulare şi 
numărul total de lucrători manipulanţi din cadrul unui front de încărcare – descărcare, fie cu 
raportul dintre volumul mărfurilor manipulate mecanizat şi volumul total al mărfurilor manipulate 
într-o perioadă de timp dată. 

La unele mărfuri care fac obiectul expediţiilor internaţionale, în staţiile de expediţie se 
execută şi operaţiunile de vămuire, pentru care se acordă anumite termene. Pentru aceste expediţii 
se întocmesc, de asemenea, antecalculaţii privind taxele de transport, se stabilesc rutele optime de 
îndrumare a trenurilor (şi a altor mijloace de transport), se efectuează plata taxelor de transport şi a 
celorlalte accesorii pentru transporturile internaţionale, se asigură încărcarea, descărcarea, 
depozitarea mărfurilor, precum şi efectuarea altor operaţiuni (ambalare, sortare, marcare, conservare 
etc.), la cerere, se eliberează certificate de expediţie internaţională şi alte documente care trebuie să 
însoţească expediţiile etc. 

 
 

2.1.2. ACTIVITĂŢILE COMERCIALE ALE STAŢIILOR  
DE PE PARCURS 

 
 Staţiilor feroviare le revin o serie de obligaţii, rezultate din contractele economice de 
prestaţii de transport pe căile ferate şi din alte acte normative, care nu ţin de calitatea lor de staţii de 
expediţie sau de destinaţie, ci de calitatea de staţii de tranzit. Astfel, ele au sarcina de a asigura 
supravegherea transportului, transbordarea mărfurilor, refacerea încărcăturilor, schimbarea 
destinaţiei expediţiilor, de a trata împiedicările la transport etc. 
 

2.1.2.1. SUPRAVEGHEREA TRANSPORTURILOR 
 

 Staţiile feroviare în care trenurile sau vagoanele se află în tranzit au obligaţia de a asigura, 
prin personalul propriu, integritate vagoanelor încărcate şi a expediţiilor. Dacă în acest timp se 
constată unele nereguli (defecţiuni ale vagoanelor, deplasări ale mărfurilor, urme de violare a 
sigiliilor, lipsuri de mărfuri etc.), staţia care a făcut o astfel de constatare are obligaţia de a 
întreprinde măsurile necesare pentru înlăturarea neajunsurilor, cu acordul predătorilor. Atunci când 
înlăturarea neajunsurilor nu se poate realiza în timpul opririlor normale, ţinându-se de asemenea 
seama de natura neregulilor, fie că se avizează prima staţie din parcurs în care vagoanele au opriri 
mai mari, remedierea urmând să se facă de către aceasta, fie că vagoanele sunt scoase din trenuri şi 
reţinute în staţia care a făcut constatarea. 
 

2.1.2.2. TRANSBORDAREA MĂRFURILOR 
 
Transbordarea mărfurilor dintr-un vagon într-altul are loc în staţiile de întâlnire a linilor de 

ecartament diferit, precum şi în cazurile în care se înregistrează defectări de vagoane, continuarea 
transporturilor cu vagoanele defecte contravenind regulilor privind siguranţa circulaţiei. 
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La schimbarea ecartamentului, operaţiile de transbordare a mărfurilor se execută, cu câteva 

excepţii1, de către căile ferate, atât în cazul expediţiilor de coletărie, cât şi în cazul expediţiilor de 
vagoane. Pentru efectuarea acestor operaţiuni sunt stabilite anumite termene2. Dacă în acelaşi vagon 
se află încărcate mai multe categorii de mărfuri, cu termene de transbordare diferite, se acordă 
termenul de transbordare corespunzător mărfii din expediţia respectivă cu termenul cel mai mare. 

Pentru efectuarea transbordărilor de către căile ferate se percep tarifele speciale de 
transbordare. În traficul intern, transbordarea de către căile ferate a mărfurilor prezentate sub forma 
expediţiilor de coletărie se face gratuit. 

Transbordarea mărfurilor în cazul defectării vagoanelor C.F.R. se execută de căile ferate sau 
beneficiari (la fel ca în cazul schimbării ecartamentului), în cadrul unor termene tarifare ceva mai 
mari. Aceste termene se socotesc diferenţiat în funcţie de faptul dacă este sau nu necesară avizarea 
beneficiarilor în legătură cu necesitatea transbordării. 

 
 

2.1.2.3. REFACEREA ÎNCĂRCĂTURII 
 
Operaţiunile de refacere a încărcăturii apar ca necesare fie din vina predătorului, fie din vina 

căilor ferate. 
În primul caz, când refacerea încărcăturii se datorează încărcării necorespunzătoare a 

mărfurilor de către predător, căile ferate percep pentru executarea acestor operaţiuni tarife speciale 
(tarife pentru refacerea încărcăturii şi tarife de staţionare pentru o perioadă de maxim 24 de ore). 

În celălalt caz, când refacerea încărcăturii a devenit necesară din vina căilor ferate, 
cheltuielile aferente sunt suportate de către acestea. 

Pentru aceste operaţii nu sunt prevăzute (acordate) termene. 
 
 

2.1.2.4. SCHIMBAREA DESTINAŢIEI EXPEDIŢIILOR 
 

Dacă în timpul cât mărfurile se află pe parcurs, atât în traficul intern, cât şi în traficul 
internaţional, predătorul solicită schimbarea destinaţiei expediţiei, căile ferate au obligaţia de a se 
supune acestei solicitări, de a scoate vagoanele din compunerea trenurilor în care se aflau conform 
destinaţiei iniţiale, de a le introduce în compunerea unui alt tren şi de a le expedia conform noii 
destinaţii. Pentru toate aceste operaţii nu se acordă niciun termen. În schimb, pe timpul staţionării 
vagoanelor din momentul înregistrării solicitării de schimbare a destinaţiei până la ora plecării a 
primului tren cu care se pot expedia vagoanele, se percepe locaţia tarifară. 

Schimbarea destinatarului presupune modificarea contractului de transport. Modificări ale 
contractului se înregistrează şi atunci când se schimbă staţia de destinaţie sau se retrage marfa în 
staţia de predare, toate acestea făcându-se în baza unei cereri scrise din partea predătorului1. 

 
 

2.1.2.5. ÎMPIEDICĂRILE LA TRANSPORT 
 
Prin împiedicarea la transport se înţelege orice situaţie în care, din motive bine întemeiate 

(inundaţii, înzăpeziri, deraieri, hotărâri ale organelor vamale sau ale altor autorităţi administrative 
etc.), începerea sau continuarea transportului nu este posibilă (este împiedicată). 

Dacă astfel de împiedicări au loc înainte de expedierea mărfurilor din staţia de predare, 
aceasta solicită predătorului instrucţiuni cu privire la îndrumarea expediţiilor pe rute ajutătoare, 
schimbarea destinaţiei sau retragerea mărfurilor de la transport. 
                                                        
1 În categoria acestor excepţii se includ mărfurile care solicită o manipulare specială, mărfurile care prezintă pericol în 
timpul manipulărilor, mărfurile pentru a căror manipulare sunt necesare mijloace speciale, mărfurile însoţite şi altele. 
2 În cazuri speciale, aceste termene por fi majorate cu avizul special al Ministerului Transporturilor. 
1 În traficul internaţional, contractul poate fi modificat şi la cererea destinatarului. 
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Dacă împiedicările la transport apar în una din staţiile de pe parcurs, iar continuarea 

transportului se poate realiza pe rute ajutătoare, staţia respectivă poate dispune îndrumarea 
expediţiilor pe aceste rute, modificând scrisoarea de trăsură şi înştiinţând de acestea staţia de 
predare. Totodată, taxele de transport se recalculează pentru noile rute. 

În lipsa rutelor ajutătoare, adică atunci când transporturile nu pot fi continuate, se 
înştiinţează staţia de predare, aceasta având obligaţia de a solicita dispoziţiile predătorului cu privire 
la schimbarea staţiei de destinaţie, a destinatarului, înapoierea mărfii sau chiar vânzarea acesteia în 
staţia de oprire. Înştiinţările se fac prin intermediul unui document care poartă denumirea de aviz de 
împiedicare la transport, primirea acestora trebuind să fie confirmată în scris. 

Pentru tratarea împiedicărilor la transport, se acordă un anumit termen în limitele căruia 
predătorul trebuie să transmită dispoziţiile. După depăşirea acestui termen, pe toată durata depăşirii 
se percep locaţii. 

Dacă, înainte de primirea dispoziţiilor predătorului, împiedicarea la transport este înlăturată, 
expediţia îşi va continua drumul către destinatar pe ruta stabilită iniţial, înştiinţându-se în acest sens 
predătorul. 

 
2.1.3. ACTIVITĂŢILE COMERCIALE ALE STAŢIILOR DE DESTINAŢIE 

 
În staţiile de destinaţie se desfăşoară mai multe categorii de activităţi comerciale, cum ar fi:  
 pregătirea primirii expediţiilor; 
 revizia comercială a vagoanelor; 
 constatarea conţinutului şi punerea vagoanelor la descărcare; 
 păstrarea mărfurilor şi eliberarea lor; 
 recântărirea expediţiilor; 
 tratarea împiedicărilor la eliberare; 
 repredarea mărfurilor ş.a. 

În executarea fiecăreia din acestea este necesar să se ţină seama de o serie de acte normative. 
 

2.1.3.1. PREGĂTIREA PRIMIRII EXPEDIŢIILOR 
 
În scopul măririi operativităţii activităţilor din staţiile de destinaţie, acestea sunt înştiinţate 

(preavizate) de sosirea vagoanelor încărcate adresate destinatarilor din zona lor de deservire, 
preavizarea fiind făcută de ultima staţie de îndrumare de pe parcurs. 

În urma preavizării, staţiile au obligaţia de a lua toate măsurile pentru ca, la data şi ora 
anunţate, liniile şi fronturile de descărcare să fie pregătite pentru efectuarea descărcării şi eliberării 
mărfurilor. 

La sosirea vagoanelor în staţia de destinaţie, aceasta are obligaţia de a aviza beneficiarii, 
adică de a le aduce la cunoştinţă că se pot prezenta să-şi ridice mărfurile. Avizarea trebuie să se facă 
cu cel puţin trei ore înainte de ora punerii vagoanelor la descărcare. 

 
2.1.3.2. REVIZIA COMERCIALĂ A VAGOANELOR 

 
Înainte de începerea operaţiunilor de descărcare, personalul staţiei de destinaţie, în prezenţa 

destinatarului sau a unui delegat al său, execută revizia comercială a vagoanelor. Aceasta constă în 
verificarea închizătorilor, a sigiliilor, a semnelor predătorului, a aspectului mărfurilor încărcate în 
vagoane etc., având drept obiectiv identificarea eventualelor urme de sustragere, degradare sau 
pierdere a unei părţi din marfă şi de a stabili din vina cui s-au produs aceste nereguli, respectiv cine 
va suporta valoarea pagubelor. 

 
2.1.3.3 PUNEREA VAGOANELOR LA DISPOZIŢIA DESTINATARULUI ŞI CONSTATAREA 

CONŢINUTULUI 
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În cazul expediţiilor de vagoane complete, în urma avizării, vagoanele sunt puse la 

dispoziţia destinatarilor pentru a fi descărcate fie pe liniile staţiilor, fie pe liniile industriale ale 
beneficiarilor. 

Pentru efectuarea operaţiunilor de descărcare de către destinatari sunt fixate anumite 
termene tarifare a căror depăşire atrage după sine plata unor locaţii. Modalităţile de exprimare şi 
calcul al locaţiilor sunt similare cu cele întâlnite în cazul operaţiunilor de încărcare a vagoanelor. 

Ori de câte ori beneficiarii nu se prezintă pentru descărcarea vagoanelor în termen de 24 de 
ore de la data avizării, staţiile de destinaţie au dreptul să descarce vagoanele folosind mijloace 
proprii şi de a percepe tariful prevăzut pentru aceste operaţii. 

Descărcarea vagoanelor de coletărie cade în sarcina staţiilor feroviare. 
Dacă în urma reviziilor comerciale se constată anumite nereguli, se procedează la 

constatarea conţinutului vagoanelor, cu care ocazie se stabileşte răspunderea căilor ferate. 
 
 

2.1.3.4. PĂSTRAREA MĂRFURILOR 
 
Mărfurile care se prezintă sub forma expediţiilor de vagoane complete, cu excepţia celor 

descărcate pe terenurile C.F.R. situate în imediata apropiere de liniile publice de încărcare – 
descărcare1, pot fi păstrate pe spaţiile de depozitare ale C.F.R. până la ridicarea lor de către 
beneficiari în schimbul unui tarif de magazinaj. Acest tarif se percepe pe întreaga perioadă a 
păstrării. 

Pentru mărfurile de coletărie se acordă un termen liber de magazinaj în limitele căruia 
acestea trebuie să fie ridicate de către destinatar, tariful de magazinaj percepându-se numai dacă 
acest termen este depăşit (şi numai pe durata depăşirii)2. 

În cazul împiedicărilor la eliberare, tariful de magazinaj se calculează pentru o perioadă de 
cel mult o lună de la începerea curgerii timpului de magazinaj. 

 
2.1.3.5. ELIBERAREA MĂRFURILOR 

  
 Mărfurile transportate sub forma expediţiilor de vagoane se consideră eliberate în momentul 
în care vagoanele au fost puse la dispoziţia destinatarului, fără ca în urma reviziilor comerciale să se 
fi constatat nereguli. Ridicarea sigiliilor marchează momentul finalizării responsabilităţii căilor 
ferate. 
 La mărfurile de coletărie, eliberarea are loc în momentul preluării lor, fără obiecţii, de către 
destinatar. Destinatarul are dreptul să refuze primirea mărfurilor numai în situaţiile în care, ca 
urmare a avariilor sau degradărilor, acestea nu mai pot fi folosite nici cel puţin parţial. 
 Eliberarea mărfurilor are loc întotdeauna, inclusiv în cazurile în care ele nu se pot utiliza 
decât parţial, numai după achitarea integrală a taxelor de transport, căile ferate având dreptul de gaj 
asupra mărfurilor. 
 
 

2.1.3.6. RECÂNTĂRIREA MĂRFURILOR 
 
În cazul expediţiilor de coletărie şi de vagoane complete care prezintă urme de pierdere, de 

degradare etc., în cazul mărfurilor care nu au fost cântărite în urma transbordărilor sau 
transvasărilor, precum şi în alte cazuri, calea ferată are obligaţia de a efectua recântărirea 
mărfurilor, înainte de eliberarea lor. 

                                                        
1 Aceste mărfuri se păstrează pe terenurile C.F.R. cel mult 6 ore. 
2 În cazul depăşirii termenului liber de magazinaj, când prin aceasta se provoacă greutăţi căilor ferate, staţiile au dreptul 
să transporte (pe cheltuiala destinatarilor) mărfurile la destinaţie. 
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Dacă recântărirea este solicitată de către destinatar şi acceptată de căile ferate, se acordă un 

anumit termen de descărcare calculat conform metodologiei în vigoare. În astfel de cazuri se percep 
tarife speciale pentru recântăriri la cerere. 
 Ori de câte ori cererea de recântărire este justificată, termenele tarifare de descărcare se 
majorează cu o durată egală cu cea scursă din momentul formulării cererii până la încheierea 
recântăririi.  

În anumite situaţii (cazul mărfurilor în vrac a căror cântărire este obligatorie pentru calea 
ferată), destinatarul poate solicita şi verificarea tarei vagonului. Dacă cererea s-a dovedit 
nejustificată, pentru executarea acestei operaţii se percepe un tarif special, fără a se mai majora 
termenul tarifar de descărcare. 

 
2.1.3.7. TRATAREA ÎMPIEDICĂRILOR LA ELIBERARE 

 
Împiedicările la eliberare apar atunci când destinatarul nu poate fi avizat sau refuză primirea 

mărfurilor, precum şi atunci când eliberarea mărfurilor contravine unor dispoziţii vamale, 
administrative etc. 

Mărfurile care nu se eliberează în termenul stabilit sunt denumite “mărfuri în suferinţă”, 
despre starea lor fiind înştiinţat predătorul. Acesta poate dispune, ca şi în cazul împiedicărilor la 
transport, schimbarea destinatarului, înapoierea mărfurilor în staţia de predare sau vânzarea acestora 
de către staţia de destinaţie. La ultima soluţie se recurge din oficiu dacă predătorul nu dă dispoziţiile 
în termenul fixat, precum şi în cazurile în care, ca urmare a împiedicărilor la eliberare, expediţiile 
sunt supuse riscului de a se deteriora. Sumele rezultate din vânzarea mărfurilor, din care se scad 
taxele de transport şi toate celelalte accesorii, se pun la dispoziţia predătorului. Dacă acestea sunt 
mai mici decât taxele, predătorul este obligat să plătească diferenţele datorate căilor ferate. 

 
2.1.3.8. REPREDAREA MĂRFURILOR 

  
 În urma obţinerii aprobării de la organele competente, destinatarul poate repreda mărfurile la 
transport, înainte de descărcarea lor din vagoane, în baza unei noi scrisori de trăsură în care apare în 
calitatea de predător, indicând o altă destinaţie. Pentru repredarea mărfurilor există stabilit un 
anumit termen tarifar pentru a cărui depăşire se percep locaţii. Locaţiile se calculează în funcţie de 
timpul efectiv de întârziere cu care s-a depus noua scrisoare de trăsură. Dacă această întârziere face 
imposibilă expedierea vagoanelor cu primul tren cu care ele ar putea pleca spre noua destinaţie, 
locaţia se calculează şi percepe până la ora de plecare a următorului tren înscris în graficul de 
circulaţie. 
 

2.1.4. RĂSPUNDEREA CĂILOR FERATE 
 
 După cum s-a menţionat, actul de vânzare – cumpărare a serviciilor de transport generează o 
serie de obligaţii pentru căile ferate şi beneficiari. 
 Astfel, căile ferate au obligaţia de a efectua transporturile fără întârzieri şi de a păstra 
integritatea cantitativă şi calitativă a mărfurilor. De asemenea, ele mai pot fi făcute răspunzătoare 
pentru pierderea documentelor anexate de predător la scrisoarea de trăsură şi de neexecutarea din 
vina lor a dispoziţiilor privind modificarea contractelor de transport. 
 În traficul intern, răspunderile revin în exclusivitate C.F.R. În traficul internaţional 
reglementat de CIM, chiar dacă faţă de beneficiari răspunderea revine căii ferate care a primit marfa 
la transport, prin  faptul că transportul se efectuează în baza unei singure scrisori de trăsură, 
indiferent de numărul căilor ferate participante, răspunderea este colectivă. 
 Depăşirea termenului de executare a contractului de transport în traficul intern obligă calea 
ferată la plata unei despăgubiri a cărei mărime nu poate fi mai mare decât cuantumul taxelor de 
transport. Dacă depăşirea este însoţită de pierderea parţială sau avarierea parţială a mărfurilor, 
despăgubirea pentru depăşire se determină numai pentru partea de marfă ce nu a fost pierdută sau 
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avariată, adăugându-se la despăgubirea pentru pierderi sau avarii parţiale. În cazul pierderii totale a 
mărfurilor, nu se plătesc despăgubiri pentru întârzieri. 
 Dreptul de încasare a despăgubirilor pentru depăşirea termenului de executare a contractului 
de transport se pierde dacă destinatarul nu ridică marfa în curs de 24 de ore de la avizare. 
 Pentru depăşiri mai mari de 48 de ore, CIM prevede despăgubiri de 10% din taxele de 
transport, fără a se depăşi o anumită sumă fixă pe expediţie. Atunci când prin depăşirea termenului 
de executare a contractului se înregistrează pagube, se plăteşte o despăgubire cel mult egală cu 
dublul taxelor de transport. 
 În toate cazurile în care una din căile ferate participante la transport a plătit o astfel de 
despăgubire, aceasta îşi poate recupera sumele plătite de la calea ferată din vina căreia s-a produs 
întârzierea. 
 Dacă întârzierea s-a datorat tuturor căilor ferate, termenul de executare a contractului de 
transport se împarte între acestea. Conform CIM, dacă transporturile s-au efectuat între două ţări 
vecine, termenul de expediere se împarte în părţi egale între celor două ţări, iar termenul de 
transport – proporţional cu distanţele tarifare. În celelalte cazuri repartizarea se face astfel:  

 termenul de expediere – în părţi egale între căile ferate de predare şi de destinaţie;  
 o treime din termenul de transport se împarte în părţi egale între toate căile ferate 

participante la transport; iar restul de 2/3 din termenul de transport se repartizează proporţional cu 
distanţa tarifară parcursă pe fiecare cale ferată.  
 Cuantumul despăgubirii suportat de fiecare cale ferată este proporţional cu termenul atribuit 
fiecăreia din acestea. 
 Pentru mărfurile care, prin însuşirile pe care le au, îşi pierd o parte din greutate pe durata 
efectuării transportului, căile ferate nu pot fi făcute răspunzătoare decât pentru pierderile de 
greutate care depăşesc anumite limite prestabilite, indiferent de distanţa de transport. 
 La mărfurile de coletărie, pierderile de greutate se stabilesc pe fiecare colet în parte. 
 În cazul pierderilor totale sau parţiale de mărfuri, căile ferate sunt obligate să plătească 
despăgubiri proporţionale cu valoarea mărfurilor pierdute. 
 În traficul intern, valoarea mărfurilor pierdute se stabileşte în funcţie de preţul indicat pe 
factură sau, la mărfurile cu valoare declarată, în funcţie de această valoare declarată. În cazuri 
speciale, valoarea mărfurilor se determină prin expertize. 
 Conform CIM, valoarea despăgubirilor pentru pierderi de mărfuri se stabileşte după cursul 
bursei, după preţul curent al pieţei sau după valoarea uzuală, fără a se depăşi o anumită sumă fixată 
pe un kilogram de marfă. 
 La despăgubirile pentru pierderi se adaugă sumele corespunzătoare taxelor de transport, 
taxelor vamale etc., proporţional cu cuantumul pierderilor. 
 În caz de avariere a mărfurilor, se plătesc despăgubiri ale căror mărimi sunt proporţionale 
cu cuantumul deprecierilor. Valoarea lor se determină aplicând procentul deprecierilor la valoarea 
mărfurilor transportate, restituindu-se totodată şi taxele de transport, taxele vamale etc. - în aceeaşi 
proporţie. 
 Cuantumul despăgubirilor de acest gen nu poate depăşi cuantumul despăgubirilor plătite 
pentru pierderea totală sau parţială a mărfurilor. 
 Plata despăgubirilor pentru pierderi şi avarii de mărfuri, în cazul când acestea fac obiectul 
traficului internaţional reglementat de CIM, se face în valuta ţării ale cărei căi ferate trebuie să 
efectueze plăţile. Când cuantumul despăgubirii este determinat în valuta unei ţări, dar plata trebuie 
să se efectueze în altă ţară, suma respectivă se converteşte la cursul oficial din ziua şi locul plăţii, în 
valuta ţării ale cărei căi ferate sunt obligate să execute plata. 
 Dacă despăgubirile nu se plătesc la termenele stabilite, la aceste sume se adaugă anuale 
corespunzătoare. 
 Dreptul de efectuare a reclamaţiilor pentru despăgubiri revine fie predătorului, fie 
destinatarului. 
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 Atunci când nu se poate dovedi vinovăţia unei anumite căi ferate, valoarea despăgubirilor se 
suportă de toate căile ferate participante la transport, proporţional cu distanţele tarifare aferente 
fiecărei dintre acestea. 
 Despăgubirile se plătesc numai dacă beneficiarii fac dovada vinovăţiei căilor ferate. 
 

2.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE  
ÎN STAŢIILE DE CĂLĂTORI 

 
 În traficul de călători, dovada încheierii contractului de transport o reprezintă legitimaţia de 
călători eliberată de către staţiile de călători sau agenţiile de voiaj ale acestora. 
 Ca şi în traficul de mărfuri, contractul de transport încheiat între căile ferate şi călători 
obligă staţiile feroviare să organizeze şi să desfăşoare o serie de activităţi cu caracter comercial, din 
categoria acestora făcând parte:  

 eliberarea legitimaţiilor de călătorie şi a recipiselor de bagaje;  
 informarea călătorilor;  
 îmbarcarea – debarcarea acestora;  
 primirea şi eliberarea bagajelor;  
 păstrarea bagajelor etc. 

 Obiectivul principal urmărit prin acţiunea de organizare a acestor activităţi îl constituie 
servirea ireproşabilă a călătorilor în condiţiile unor cheltuieli materiale şi salariale cât mai mici. 
 
 a) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie în traficul intern se face, în principiu, necondiţionat, 
în limitele locurilor disponibile. 
 În traficul internaţional1, legitimaţiile de călătorie se eliberează numai persoanelor care deţin 
titluri de transport valabile. Persoanele care, prin starea pe care o prezintă, incomodează sau 
constituie un pericol pentru vecinii lor de călătorie, sunt excluse sau acceptate condiţionat la traficul 
internaţional. 
 Pentru buna desfăşurare a activităţilor în staţiile de călători, casele de bilete trebuie să fie 
astfel amplasate încât să se afle în drumul firesc al călătorilor, fără a stânjeni însă circulaţia lejeră a 
celorlalţi călători din incinta staţiilor. 
 Prin organizarea activităţii caselor de bilete, trebuie să se asigure: 

 funcţionarea continuă a acestora; 
 evitarea aglomerărilor (luându-se măsuri pentru specializarea lor pe direcţii de mers, pe 

categorii de trafic şi chiar pe clase de confort); 
 ocuparea cât mai uniformă şi completă a personalului cu care sunt încadrate; 
 amenajarea după principii ergonomice a locurilor de muncă amplasate în incinta lor etc. 

 Legitimaţiile de călătorie trebuie să conţină informaţii precise cu privire la: 
 denumirea staţiilor de plecare şi de destinaţie; 
 categoria trenului şi clasa vagonului; 
 itinerariu şi preţul transportului; 
 ziua în care începe valabilitatea ş.a.  

 În baza acestor legitimaţii, călătorii au dreptul de a avea asupra lor bagaje de mână (care se 
transportă gratuit). Totuşi, bagajele cu un anumit conţinut (cele care pot incomoda sau pot provoca 
pagube călătorilor, precum şi obiectele excluse la transport prin anumite acte normative) nu sunt 
admise a fi introduse în vagoanele de călătorie. 

                                                        
1 Majoritatea transporturilor internaţionale de călători la care participă şi C.F.R. sunt reglementate de Convenţia 
internaţională privind transportul călătorilor şi bagajelor pe căile ferate CIV (Convention internationale concernant le 
transport des vayageurs et des bagages par chemins des fer, care conţine indicaţii obligatorii cu privire la obligaţiile 
căilor ferate de a transporta, condiţiile încheierii contractelor de transport şi conţinutul acestora, felul legitimaţiilor de 
călătorie, răspunderea colectivă a căilor ferate, modul de rezolvare a litigiilor, decontări etc. 
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 Bagajele care depăşesc un anumit volum se pot transporta separat în vagoane speciale în 
baza recipiselor de bagaje. Informaţiile pe care le conţine o recipisă de bagaje sunt similare cu cele 
înscrise pe legitimaţiile de călătorie. 
 
 b) Informarea călătorilor în staţii se realizează printr-o diversitate de mijloace vizuale sau 
auditive (afişe, indicatoare, megafoane, staţii de radioficare, ghişee ale birourilor de informaţii etc.).  
 Această activitate trebuie să fie organizată în aşa fel încât să ofere călătorilor toate 
informaţiile solicitate cu privire la: 

 ora plecării şi sosirii trenurilor în staţii; 
 peroanele la care sunt trase trenurile pentru îmbarcare sau debarcare; 
 itinerariile pe care circulă trenurile; 
 ordinea de aşezare a vagoanelor în trenuri; 
 legăturile cu celelalte trenuri care trec prin staţiile de pe parcurs; 
 nivelul tarifelor pentru legitimaţiile de călătorie şi recipisele de bagaje; 
 durata întârzierii unor trenuri etc.  

 Birourile de informaţii trebuie să fie amplasate în locuri vizibile şi uşor accesibile, să aibă 
program de funcţionare continuă şi să fie dotate cu mijloace care să asigure inclusiv informarea la 
domiciliu a unor călători. 
 De calitatea informării depinde în foarte mare măsură modul de desfăşurare a celorlalte 
activităţi comerciale din staţiile de călători. 
 
 c) Îmbarcarea şi debarcarea călătorilor trebuie să se facă ordonat şi în condiţii de siguranţă 
maximă. Pentru aceasta se impun: 

 specializarea persoanelor pe direcţii de circulaţie a trenurilor; 
 separarea curenţilor de călători care sosesc în staţie în vederea îmbarcării de curenţii de 

călători rezultaţi în urma debarcării; 
 separarea curenţilor de călători de curenţii de bagaje şi de mărfuri poştale; 
 evitarea curenţilor de călători orientaţi în sens opus; 
 aducerea din timp a trenurilor la peroane; 
 supravegherea, de către partizile de tren, a modului cum se desfăşoară îmbarcările şi 

debarcările; 
 avizarea din timp a călătorilor asupra orelor de sosire şi de plecare a trenurilor în şi din 

staţie, respectiv asupra duratei staţionării trenurilor aflate în tranzit etc. 
 
 d) Primirea la transport a bagajelor, altele decât cele de mână, se face numai la prezentarea 
biletelor valabile, cu condiţia ca ele să nu facă parte din categoria obiectelor excluse la transport1. 
 Cu foarte puţine excepţii, bagajele sunt transportate pe itinerariile înscrise pe legitimaţiile de 
călătorie, după ce au fost achitate în întregime taxele de transport. La primire, bagajele se verifică 
dacă au ambalajele în bună stare şi dacă sunt etichetate. Etichetele se fixează de către călător pe 
fiecare colet şi trebuie să conţină datele referitoare la numele şi adresa călătorului şi staţia (eventual 
ţara) de destinaţie. 
 Eliberarea bagajelor se face în schimbul recipisei de bagaje, deţinătorului acesteia, fără a se 
mai verifica dacă deţinătorul recipisei este sau nu proprietarul bagajelor. Dacă eliberarea nu se face 
din vina căilor ferate într-un anumit termen, bagajele sunt considerate pierdute, iar călătorul este 
despăgubit. Despăgubirea are loc şi în cazul avarierii bagajelor, proporţional cu cuantumul 
deprecierii, precum şi în cazul întârzierii eliberării lor, proporţional cu durata întârzierii. 
  
 e) Păstrarea bagajelor de mână are loc în magaziile de bagaje ale staţiilor de călători, pe 
perioade relativ mici, în schimbul unei anumite taxe. Amplasarea acestor magazii trebuie să se facă 
                                                        
1 Sunt excluse de la transportul de bagaje obiectele supuse regimului poştal, materiilor şi obiectele periculoase 
(explozibile, inflamabile, toxice etc.), obiectele interzise prin dispoziţia diferitelor organe administrative ş.a. 
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în drumul firesc al călătorilor care se îndreaptă sau vin dinspre trenuri. Dimensiunile lor trebuie să 
fie corelate cu volumul solicitărilor din perioadele în care traficul călătorilor este cel mai intens. 
 Pentru cât mai buna servire a călătorilor se impune ca magaziile de bagaje să aibă program 
de lucru permanent. În staţiile mai mari, este indicată specializarea ghişeelor în primiri şi eliberări 
de bagaje. 
 

* 
* * 

 
 Pentru realizarea sarcinilor de ordin tehnic şi comercial, staţiile feroviare dispun de o 
structură organizatorică specifică 
 Sarcina coordonării tuturor activităţilor revine şefului de staţie care este ajutat de şefii de 
staţie pe schimb. 
 
 
 REZUMAT 
 
 Actul de vânzare – cumpărare a serviciilor de transport generează o serie întreagă de obligaţii atât pentru 
unităţile şi subunităţile de transport pe căile ferate, cât şi pentru beneficiari, obligaţii care impun desfăşurarea unui 
complex de activităţi cunoscute sub denumirea de activităţi comerciale. 

Activităţile comerciale ale staţiilor feroviare care derivă din sarcinile care le revin acestora în calitatea lor de 
staţii de expediţie sunt: primirea mărfurilor, verificarea ambalajelor, stabilirea greutăţii expediţiilor, păstrarea mărfurilor 
şi încărcarea acestora în vagoane. 
 Scrisoarea de trăsură este un document cu un conţinut specificat, care, atunci când este acceptat de staţia de 
expediţie, constituie dovada încheierii contractului de prestaţii de transport pe căile ferate. 
 Scrisoarea de trăsură internaţională, la fel ca şi cea corespunzătoare traficului feroviar intern, din moment ce 
este acceptată de către staţia căilor ferate de preluare, constituie dovada încheierii contractului de transport în traficul 
feroviar internaţional de mărfuri, având calitatea de a angaja, în egală măsură, atât răspunderea căilor ferate care au 
încheiat contractul cu expeditorul, cât şi răspunderea tuturor celorlalte căi ferate care participă la efectuarea 
transportului şi care au aderat la CIM. În cadrul acestei convenţii, există o scrisoare de trăsură tip, în două variante: o 
variantă pentru transporturile în regim de mică viteză şi o variantă pentru transporturile în regim de mare viteză. 
 Atunci când dispoziţiile interne ale ţării de predare conţin indicaţii în acest sens, la fiecare scrisoare de trăsură 
trebuie întocmite foi de expediţie pentru fiecare din căile ferate implicate în realizarea transporturilor. 
 Staţiilor feroviare le revin o serie de obligaţii, rezultate din contractele economice de prestaţii de transport pe 
căile ferate şi din alte acte normative, care nu ţin de calitatea lor de staţii de expediţie sau de destinaţie, ci de calitatea de 
staţii de tranzit. Astfel, ele au sarcina de a asigura supravegherea transportului, transbordarea mărfurilor, refacerea 
încărcăturilor, schimbarea destinaţiei expediţiilor, de a trata împiedicările la transport etc. 

În staţiile de destinaţie se desfăşoară mai multe categorii de activităţi comerciale, cum ar fi: pregătirea primirii 
expediţiilor; revizia comercială a vagoanelor; constatarea conţinutului şi punerea vagoanelor la descărcare; păstrarea 
mărfurilor şi eliberarea lor; recântărirea expediţiilor; tratarea împiedicărilor la eliberare; repredarea mărfurilor ş.a. 
 Mărfurile care nu se eliberează în termenul stabilit sunt denumite “mărfuri în suferinţă”, despre starea lor fiind 
înştiinţat predătorul. Acesta poate dispune, ca şi în cazul împiedicărilor la transport, schimbarea destinatarului, 
înapoierea mărfurilor în staţia de predare sau vânzarea acestora de către staţia de destinaţie.  Ca şi în traficul de 
mărfuri, contractul de transport încheiat între căile ferate şi călători obligă staţiile feroviare să organizeze şi să 
desfăşoare o serie de activităţi cu caracter comercial, din categoria acestora făcând parte: eliberarea legitimaţiilor de 
călătorie şi a recipiselor de bagaje; informarea călătorilor; îmbarcarea – debarcarea acestora; primirea şi eliberarea 
bagajelor; păstrarea bagajelor etc. 
 
 ÎNTREBĂRI 
 Ce sunt operaţiile comerciale în transporturi? 
 Ce este scrisoarea de trăsură? 
 Ce se înţelege prin expediţie? 
 Cum se determină termenul de executare a contractelor de transport? 
 Ce sunt locaţiile? 
 Cum se tratează împiedicările la transport? 
 Cum se stabileşte răspunderea cărăuşilor? 
 
 APLICAŢIE 
 
 Simulaţi un proces de negociere în vederea încheierii unui contract de transport. 



 
 
 

Modulul 6 
 

ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI TRENURILOR 
 
 Transportul propriu-zis al mărfurilor, călătorilor şi bagajelor pe căile ferate, în condiţii de 
siguranţă şi economicitate maximă, impune găsirea şi utilizarea unor soluţii cât mai bune de 
organizare a circulaţiei trenurilor. Punctul de plecare în acţiunile întreprinse pe această direcţie îl 
constituie identificarea şi dimensionarea fluxurilor de mărfuri, de călători şi de vagoane. 
 

1. CURENŢII DE MĂRFURI, DE CĂLĂTORI ŞI DE VAGOANE 
 
 În transporturi, prin curent de mărfuri (de călători sau de vagoane) se înţelege cantitatea de 
mărfuri (ori numărul de călători sau de vagoane) care se deplasează (sau urmează să se deplaseze) 
într-o perioadă determinată (zi, lună etc.), între două puncte, într-un singur sens. 
 La mărfurile prezentate la transport în cantităţi mari, curenţii de mărfuri se stabilesc separat 
pe fiecare marfă în parte. În celelalte cazuri, curenţii de mărfuri se stabilesc pe grupe de mărfuri cu 
caracteristici asemănătoare. 
 Identificarea curenţilor de mărfuri constă în determinarea extremităţilor acestora (a 
punctelor de expediţie şi a celor de destinaţie), iar dimensionarea lor este operaţiunea de stabilire a 
cantităţilor de mărfuri, exprimate de regulă în tone, care reprezintă conţinutul fiecărui curent în 
parte, respectiv operaţiunea de determinare a nivelului acestora. Dacă între extremităţile unui curent 
se poate circula pe mai multe rute, prin operaţiunea de identificare se stabileşte şi orientarea precisă 
a acestuia (indicându-se unul sau mai multe puncte intermediare prin care trebuie să treacă 
curentul), iar prin cea de dimensionare se determină lungimea  curentului. 
 Din cele prezentate rezultă că orice curent de mărfuri se caracterizează prin: 

 extremităţi,  
 nivel,  
 orientare, 
 lungime.  

 Afirmaţia este valabilă şi pentru curenţii de călători şi de vagoane. 
 Identificarea şi dimensionarea curenţilor de mărfuri sunt operaţiuni relativ simple, având la 
bază informaţiile oferite de planificarea operativă, de contractele economice de prestaţii de transport 
pe căile ferate, respectiv de scrisorile de trăsură care însoţesc expediţiile de mărfuri de orice fel. La 
acestea se adaugă datele rezultate din calculele de optimizare a transporturilor, date care ne indică 
curenţii de mărfuri care nu sunt recomandaţi pentru transporturile feroviar, urmând a fi preluaţi de 
transporturile auto, navale sau aeriene. 
 Rezultatele obţinute în urma acestor operaţiuni se pot prezenta sub forma unor tabele ale 
căror rânduri sunt afectate staţiilor de expediţie, coloanele fiind afectate staţiilor de destinaţie. 
 Notând cu Si - staţiile de expediţie ( ),1 ni  , cu Sd - staţiile de destinaţie ( ),1 nj  , cu m - 
denumirea mărfii sau grupei de mărfuri care formează un curent, cu qij - mărimea (nivelul) 
curentului de marfă delimitat de două staţii i şi j, cu Qi - suma curenţilor de mărfuri m care au ca 
punct de plecare staţia i şi cu Qj - suma curenţilor de mărfuri care au ca punct de destinaţie staţia j, 
configuraţia generală a curenţilor de mărfuri de un anumit gen se poate prezenta ca în Tabelul 1. 
 

Mărimile şi distribuţia curenţilor de marfă m 
        Tabelul 1. 
 
 Sj  S1 S2 S3        Sn    Si  
      Total 
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 S1    - q12 q13 …… q1n    Q1 
 S2  q21 -  q23 …… q2n    Q2 
 S3  q31 q32   - …… q3n    Q3 
  .    .   .   . ……   .      . 
  .    .   .   . ……   .      . 
  .    .   .   . ……   .      . 
 Sn  qn1 qn2 qn3 ……   -     Qn 
          Total  Q’1 Q’2 Q’3 …… Q’n    Q 
 
 Pentru dimensionarea curenţilor de vagoane delimitaţi de aceleaşi staţii de expediţie şi de 
destinaţie, se pot întocmi situaţii centralizatoare cu mărimea şi distribuţia tuturor curenţilor de 
mărfuri.  
 În felul acesta, fiecare staţie feroviară are posibilitatea să cunoască care este cantitatea şi 
structura mărfurilor de expediat, respectiv de primit într-o anumită perioadă de timp, programând şi 
organizând în mod corespunzător activităţile de desfăşurat. 
 În ceea ce priveşte transporturile de călători, identificarea şi dimensionarea curenţilor sunt 
operaţiuni ceva mai complicate, deoarece o bună parte din călătorii au un caracter aleator destul de 
pronunţat. De aceea, planificarea operativă ce-şi propune atingerea unor astfel de obiective trebuie 
să facă apel la un număr mai mare de surse de informaţii şi la un set mai nuanţat de metode şi 
tehnici de programare, majoritatea acestora bazându-se pe teoria regresiei şi corelaţiei, respectiv pe 
teoria probabilităţilor. Se pot folosi în acest scop informaţiile statistice cu privire la tipul şi 
dimensiunile curenţilor de călători din perioadele similare din trecut, datele cu privire la evoluţia 
demografică, cele referitoare la dezvoltarea economico – socială a zonelor servite de căile ferate, 
cele rezultate din anchete socio – statistice, datele rezultate din cererile unităţilor economico – 
sociale sau ale populaţiei etc. 
 Odată stabiliţi curenţii de mărfuri şi de călători, dispunem de datele necesare dimensionării 
traficului. 
 Traficul de mărfuri sau călători dintre două puncte (staţii) se determină însumând curenţii 
de mărfuri sau călători delimitaţi de acele puncte. 
 Curenţii de vagoane se determină în baza curenţilor de mărfuri şi de călători, exprimându-se 
în vagoane fizice sau vagoane convenţionale. 
 În principiu, mărimea unui curent de vagoane se stabileşte astfel: 
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în care: Cvc, Cvf – curentul de vagoane convenţionale, respectiv de vagoane fizice; qvc – capacitatea 
de încărcare a unui vagon convenţional (tone); kuc – coeficientul de utilizare a capacităţii de 
încărcare a unui vagon convenţional; qm – nivelul unui curent de marfă m delimitat de două staţii 
feroviare (tone); qvi – capacitatea de încărcare a unui vagon cu i osii (tone); pi – proporţia 
vagoanelor cu i osii în parcul activ de vagoane; kuvi – coeficientul de utilizare a capacităţii de 
încărcare a unui vagon cu i osii. 
 Curenţii de vagoane de călători se pot determina cu ajutorul unor relaţii similare. 
 Dacă între două staţii date curenţii de mărfuri nu sunt echilibraţi pe cele două sensuri de 
circulaţie, apar curenţi de vagoane goale. Notând cu i şi j staţiile între care apar, mărimile acestora 
se determină cu relaţia: 
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vg q
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 , 

în care: Cvg – curentul de vagoane goale; qs – încărcătura medie statică a unui vagon (tone). 
 Minimizarea curenţilor de vagoane goale şi a parcursului neproductiv aferent acestora sunt 
chestiuni urmărite atât la nivel departamental, cât şi la nivel regional şi local. 
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 Spre deosebire de curenţii de mărfuri, curenţii de vagoane se caracterizează printr-o 
neuniformitate pe sensuri de circulaţie mai puţin pronunţată (chiar şi atunci când neuniformitatea 
curenţilor de mărfuri este mare), lucru care se explică tocmai prin existenţa curenţilor de vagoane 
goale. Aprecierea neuniformităţii pe sensuri a curenţilor de mărfuri, de călători sau de vagoane se 
face cu ajutorul unui coeficient de neuniformitate calculat ca un raport între mărimile curenţilor pe 
cele două sensuri, la numărătorul raportului luându-se de regulă curentul cel mai mare. 
 Dacă la mărimea curenţilor de mărfuri se adaugă şi tara vagoanelor, se obţin aşa numiţii 
curenţi de bruto (Cb): 
 

Cb = qm (1 + ket), 
 
în care: ket – coeficientul mediu de exploatare a tarei vagoanelor. 
 O staţie feroviară dată are de-a face cu trei categorii distincte de curenţi (de mărfuri, 
vagoane etc.): 

 curenţi ce se nasc în acea staţie, în categoria acestora intrând curenţii care au ca punct 
de plecare (sau ca primă extremitate) staţia respectivă; 

 curenţi de tranzit, aceştia cuprinzând curenţii care au extremităţile situate în alte staţii, 
trecând doar prin acea staţie; 

 curenţi ce se sting în acea staţie, din această categorie făcând parte curenţii care au ca 
punct de destinaţie staţia respectivă. 
 Dacă ar fi să ne referim la curenţii de mărfuri şi am nota cu i staţiile de expediţie, cu j staţiile 
de destinaţie, cu k o anumită staţie pentru care se efectuează determinările, cu Cnk curenţii ce se nasc 
în staţia k, cu Csk curenţii ce se sting în staţia k, cu Ctk curenţii de tranzit prin staţia k, cu m mărfurile 
sau grupele de mărfuri care circulă într-un sens, cu m’ mărfurile sau grupele de mărfuri care circulă 
în sens opus, iar cu qm şi qm’ curenţii de mărfuri m şi m’, ştiind că numărul staţiilor de pe o linie sau 
secţie de circulaţie este egală cu n (staţiile fiind amplasate în succesiunea: 1, 2, 3,…., n), mărimile 
totale ale celor trei categorii de curenţi de mărfuri se stabilesc astfel: 
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 Pentru exemplificare, vom considera o secţie de circulaţie pe care sunt amplasate 5 staţii 
feroviare. 
 
 
  S1  S2  S3  S4         S5  
              *  *  *  *  * 
 
 Corespunzător staţiei S3 şi unei grupe de mărfuri a, curenţii de astfel de mărfuri care se nasc, 
care tranzitează şi care se sting în această staţie se vor determina astfel: 
 

)()( 323135343
aaaa

n qqqqC  ; 
)()( 534323133

aaaa
S qqqqC  ; 

)()()()( 52514241252415143
aaaaaaaa

t qqqqqqqqC  . 
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 În cazul staţiilor nod de cale ferată, relaţiile prezentate vor servi la efectuarea determinărilor 
pentru fiecare linie de întâlnire în parte. 
 Corespunzător celorlalţi curenţi (de călători, de vagoane etc.), determinările de acest gen au 
la bază relaţii similare. 
 Gruparea curenţilor pe cele trei mari categorii prezintă o importanţă deosebită atât în 
determinarea volumului de activităţi de la nivelul fiecărei staţii, cât şi în organizarea circulaţiei 
trenurilor. 
 
 

2. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI TRENURILOR DE MARFĂ 
 
 În organizarea circulaţiei trenurilor de marfă se impun soluţionate trei probleme principale: 
determinarea rutelor de îndrumare a vagoanelor, întocmirea planurilor de formare a trenurilor şi 
elaborarea graficelor de circulaţie. 
 

2.1. ALEGEREA RUTELOR DE ÎNDRUMARE A VAGOANELOR 
 
 Problema alegerii rutelor de îndrumare a vagoanelor încărcate şi goale apare, cum este şi 
firesc, numai în situaţiile în care între staţiile de expediţie şi cele de destinaţie circulaţia se poate 
realiza în mai multe variante, prin parcurgerea unor rute diferite. Dar cum în ţara noastră, la fel ca în 
majoritatea ţărilor din lume, căile ferate se prezintă sub formă de reţea, o astfel de problemă apare 
şi se impune a fi rezolvată foarte frecvent, la aceasta contribuind şi faptul că vehiculele feroviare 
sunt specializate în efectuarea transporturilor pe distanţe mari. 
 Alegerea rutelor de îndrumare a vagoanelor trebuie să se facă în baza unor criterii 
economice complexe, în care să-şi găsească reflectarea condiţiile concrete de transport. Un astfel de 
criteriu este costul transportului. 
 În cazul unei relaţii de transport date, definită prin staţia de expediţie şi staţia de destinaţie, 
costul transportului este variabil de la o rută de îndrumare la alta în primul rând în funcţie de 
distanţa aferentă fiecărei rute. În afară de distanţă, nivelul costului mai este influenţat însă şi de alţi 
factori, printre care se numără:  

 capacitatea de circulaţie corespunzătoare fiecărei rute; 
 sistemele de tracţiune adoptate; 
 capacităţile de tranzit, de prelucrare şi de garare ale staţiilor feroviare de pe parcurs; 
 relieful străbătut de căile ferate etc. 

 Cum fiecare rută de îndrumare este constituită din una sau mai multe secţii de circulaţie şi 
cum condiţiile de transport sunt diferite de la o secţie de circulaţie la alta, costul transportului pe 
tona netă – km sau tona brută – km se va determina întâi separat pe secţii şi pe tronsoane de cale 
ferată, iar costurile aferente rutelor se vor determina ca nişte medii aritmetice ponderate ale acestor 
categorii de costuri. 
 În principiu, costul variabil al transportului în funcţie de condiţiile concrete de circulaţie de 
pe fiecare secţie se determină astfel: 
 

cs = f(ds, l, csc, csm, it, Qb, ts), 
 

în care: cs – costul transportului pe o secţie oarecare (lei /tonă-brută-km); ds – lungimea secţiei 
(km); l – numărul locomotivelor ce se folosesc în remorcarea trenurilor; csc – consumul specific de 
combustibil sau energie (kg c.c. sau kwh /1000 tone brute –km); csm – consumul specific de alte 
materiale , lubrifianţi, apă, piese de schimb etc. (în kg, litri sau bucăţi /1000 tone brute –km); it – 
intensitatea traficului (trenuri /zi); Qb – tonajul mediu brut al unui tren; ts – timpul de staţionare a 
vagoanelor, cu sau fără prelucrare, în staţiile de pe parcurs. 
 Această relaţie poate îmbrăca forme concrete diferite. 
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 Raportând costul transportului aferent fiecărei secţii la costul transportului mediu pe reţeaua 
feroviară se obţin coeficienţii de transformare a distanţelor reale de circulaţie în distanţe virtuale. 
 Folosirea distanţelor virtuale simplifică cu mult operaţiunile de alegere a rutelor de 
îndrumare a vagoanelor încărcate şi goale. 
 Dintre metodele care se pot folosi în stabilirea rutelor de îndrumare a vagoanelor supunem 
atenţiei metoda poligoanelor. 
 Principiul pe care se bazează această metodă este următorul: dată fiind forma poligonală a 
unei reţele de căi ferate, fiecărei staţii situate pe latura unui astfel de poligon îi corespunde un 
echipunct situat, faţă de staţia considerată, la o distanţă egală cu jumătatea perimetrului acelui 
poligon, această distanţă constituind limita maximă a lungimii rutei de îndrumare a vagoanelor. 
 Pentru dezvăluirea conţinutului acestei metode ne vom folosi de un poligon, constituit din 
liniile de cale ferată care unesc cinci staţii tehnice şi mai multe staţii intermediare, de tipul celui din 
Fig. 4. 
 

 
Fig. 4. Schema unui poligon oarecare de reţea feroviară 

 
 În această figură, A, B, C, D, E sunt cinci staţii tehnice, iar a, b, c, d, e sunt staţiile 
intermediare. 
 De exemplu, dacă dorim să stabilim ruta de îndrumare a vagoanelor expediate din staţia b1 
către staţia c3, utilizând această metodă vom parcurge următoarele etape: 
 a) stabilirea distanţelor reale dintre staţiile vecine în vederea determinării lungimilor 
secţiilor de circulaţie, folosindu-se în acest scop livretele de marfă pentru fiecare secţie; 
 b) calculul costului specific fiecărei secţii, luându-se în considerare principalii factori de 
care depinde sensibil nivelul acestuia; 
 c) transformarea distanţelor reale în distanţe virtuale şi stabilirea perimetrului poligonului 
exprimat în km virtuali, făcându-se uz de relaţia: 

r

s
rv c

cdd  , 

în care: dr, dv – distanţa reală, respectiv distanţa virtuală (km); cs, cr – costul transportului pe o 
secţie, respectiv costul mediu al transportului aferent întregii reţele feroviare (lei /tonă brută –km); 
 d) determinarea aşa numitelor echidistanţe de îndrumare a vagoanelor în relaţiile 
poligonale, adică a distanţelor maxime pe care se admite îndrumarea vagoanelor, împărţind la 2 
perimetrul poligonului exprimat în km virtuali; 
 e) stabilirea echipunctului corespunzător staţiei b1, adică a staţiei care se află faţă de aceasta 
la o distanţă virtuală aproximativ egală cu semiperimetrul poligonului. 
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 Dacă în urma acestor determinări rezultă că echipunctul staţiei b1 este staţia d1, vagoanele 
expediate din b1 către c3 vor fi dirijate (îndrumate) prin staţia tehnică C. Tot prin această staţie vor fi 
îndrumate şi vagoanele expediate de b1 către staţiile c1 şi c2, precum şi cele care au ca destinaţie 
staţia D. Prin staţia tehnică A se vor dirija numai vagoanele încărcate în b1 pentru staţiile B, A ţi E, 
precum şi spre staţiile intermediare de la a la d2 şi eventual d1. Ultima categorie de vagoane poate fi 
îndrumată şi prin staţia C, înregistrându-se aceleaşi cheltuieli. 
 Dacă echipunctul staţiei b1 ar fi situat între staţiile intermediare d1 şi d2, toate transporturile 
având ca destinaţie inclusiv staţia d1 se vor îndruma prin C, iar celelalte prin staţia B. 
 În mod asemănător se stabilesc echipunctele şi rutele de îndrumare pentru oricare staţie de 
expediţie. 
 În scopul măririi operativităţii operaţiunilor de alegere a rutelor de îndrumare a vagoanelor, 
se elaborează cunoscutul îndrumător de rute, în care, pentru fiecare staţie, sunt specificate nodurile 
feroviare între care acestea se află, codurile acestora şi echipunctele corespunzătoare acestor staţii, 
nominalizate pe cele două sensuri de circulaţie (cu soţ şi fără soţ). Reţeaua C.F.R. fiind împărţită 
într-un anumit număr de poligoane, în îndrumătorul de rute se mai specifică şi numărul poligonului 
pe care este situată fiecare staţie. 
 Alegerea rutelor de îndrumare a vagoanelor expediate către staţiile situate pe latura altor 
poligoane se face în baza aceleiaşi metode. 
 Metoda poligoanelor prezintă avantajul că oferă soluţii foarte bune din punct de vedere 
economic, simplificând conţinutul îndrumătorului de rute. 
 Stabilirea rutei optime de îndrumare a vagoanelor se poate realiza şi cu ajutorul unor 
algoritmi bazaţi pe teoria grafurilor. 
 Îndrumătorul de rute este unul din cele mai preţioase instrumente care se folosesc în 
organizarea transporturilor de mărfuri pe căile ferate, prevederile sale fiind, cu excepţia unor situaţii 
speciale, obligatorii. De aici decurge necesitatea actualizării sale ori de câte ori condiţiile concrete 
de realizare a transporturilor diferă sensibil de cele avute în vedere atunci când acesta a fost 
elaborat. 
 

2.2. FORMAREA TRENURILOR DE MARFĂ 
 
 Formarea trenurilor de marfă este o acţiune tehnico – organizatorică cu implicaţii deosebite 
asupra economicităţii şi rentabilităţii transporturilor feroviare. 
 Coordonarea unitară a acţiunilor de acest gen se asigură prin planurile de formare a 
trenurilor obişnuite de marfă, a trenurilor de containere şi a celor de coletărie. 
 
 

2.2.1 CONŢINUTUL PLANULUI DE FORMARE A TRENURILOR 
 
 Planul de formare a trenurilor de marfă este instrumentul principal folosit în organizarea, 
după principii economice, a prelucrării şi expedierii curenţilor de vagoane de pe întreaga reţea 
feroviară, prin intermediul său stabilindu-se:  

 staţiile care urmează să specializeze curenţii de vagoane şi sarcinile de specializat ale 
acestora;  

 felul trenurilor, relaţiile în care circulă şi numerele de circulaţie;  
 compunerea trenurilor de marfă în trafic intern şi internaţional;  
 operaţiile de ataşare – detaşare la care sunt supuse trenurile în staţii;  
 modul cum se execută transportul unor anumite categorii de mărfuri, inclusiv al celor 

perisabile etc. 
 Un plan de formare a trenurilor obişnuite de marfă are conţinutul structurat pe mai multe 
părţi. 
 Partea întâi cuprinde staţiile de destinaţie ale grupelor plan formare destinatare, pe fiecare 
regională în parte, şi codul acestora. 
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 Grupa plan formare, după cum ne sugerează şi denumirea, este o grupare de staţii, 
constituită dintr-un anumit număr de staţii cu dotare şi activitate tehnică reduse şi dintr-o staţie cu 
posibilităţi tehnice mai avansate, care are sarcina de a concentra prelucrarea curenţilor de vagoane 
care se nasc sau se sting în staţiile din zona sa de influenţă (care intră în componenţa grupei). 
 Prin gupă plan formare destinatară se înţelege o grupă plan formare care face obiectul 
destinaţiei unui curent de vagoane îndrumat de o altă grupă plan formare. 
 Staţia de destinaţie a unei grupe plan formare destinatare este staţia de concentrare care 
reprezintă grupa plan formare destinatară şi care are sarcina de a prelucra curentul de vagoane care-i 
este adresat. 
 Orice grupă plan formare este în acelaşi timp şi grupă plan formare destinatară. 
 Vagoanele care se introduc în compunerea trenurilor de către staţiile feroviare care 
reprezintă grupele plan formare trebuie să fie structurate pe grupe plan formare destinatare, 
aranjându-se în ordinea trecerii trenurilor prin staţiile de destinaţie ale grupelor plan formare 
destinatare. 
 Principalele sarcini ale grupelor plan formare sunt:  

 acumularea (concentrarea) vagoanelor în staţia care dă denumirea grupei; 
 introducerea acestora în compunerea trenurilor; 
 detaşarea grupelor de vagoane; 
 distribuirea acestora staţiilor din grupă. 

 Partea a doua a planului de formare cuprinde sarcinile staţiilor de specializat şi unele 
precizări privind stabilirea zonelor de influenţă ale acestora. 
 Prin specializare, în sensul atribuit de planul de formare, se înţelege acumularea într-o staţie 
dată a unui curent de vagoane şi introducerea acestuia în trenuri sau grupe de vagoane ataşate la 
trenuri, precum şi îndrumarea sa către o anumită staţie care, de cele mai multe ori, reprezintă o 
grupă plan formare. 
 Sarcinile de specializare a curenţilor de vagoane, respectiv cele de îndrumare a acestora sub 
forma trenurilor sau grupelor de vagoane către o singură staţie sau un număr redus de staţii revin de 
regulă staţiilor tehnice şi de triaj. Numai în cazuri excepţionale se pot atribui sarcini de specializare 
şi unor staţii care nu sunt titulare de grupe plan formare. 
 Orice grupă plan formare destinatară căreia-i sunt adresaţi curenţii de vagoane care fac 
obiectul unei sarcini de specializare poartă denumirea de grupă de specializat, sarcina de 
specializare fiind desemnată prin codul acestei grupe. 
 Zona de influenţă a unei grupe plan formare de specializat este mai mare sau mai mică în 
funcţie de structura curenţilor de vagoane îndrumaţi de staţia care o specializează, depinzând 
totodată de amploarea sarcinilor proprii de specializare şi de rutele de îndrumare a vagoanelor. 
Odată cu elaborarea planurilor de formare se întocmesc şi hărţi cu zonele de influenţă ale grupelor 
specializate. 
 Corespunzător unei staţii cu sarcini de specializare, numărul zonelor de influenţă este egal 
cu numărul grupelor plan formare de specializat. În planul de formare sunt nominalizate, pe 
regionale, toate staţiile care specializează curenţii de vagoane, specificându-se pentru fiecare 
sarcinile de specializare pe direcţii de mers şi derogările de la îndrumătorul de rute, precum şi 
eventualele staţii în care au loc concentrări de curenţi de vagoane. 
 Staţiile feroviare cărora le sunt repartizate prin planul de formare sarcini de specializare 
trebuie să ţină evidenţa curenţilor de vagoane (în vagoane convenţionale) care se nasc şi care se află 
în tranzit cu prelucrare, adică a curenţilor de vagoane care pleacă din aceste staţii. Evidenţa nu se 
ţine pentru vagoanele aflate în tranzit fără prelucrare. 
 Grupele plan formare de specializat corespunzătoare unei staţii cu sarcini de specializare şi 
care fac obiectul unui tren sau unei grupe de vagoane din compunerea unui tren mai poartă 
denumirea de grupe de informare ale staţiei care a compus trenul sau grupa de vagoane. Aceste 
grupe servesc la elaborarea şi transmiterea informării curente cu privire la compunerea trenurilor de 
marfă, precum şi la ţinerea evidenţei curenţilor de vagoane. 
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 Partea a treia a planului de formare cuprinde măsurile care pot fi întreprinse în scopul 
degrevării de sarcini a staţiilor ale căror capacităţi de lucru sunt temporar diminuate ca urmare a 
unor cauze obiective (lucrări de sistematizare, de dezvoltare, de electrificare etc.). 
 Partea a patra cuprinde planul de formare a trenurilor de marfă internaţionale. Pentru 
fiecare staţie de frontieră se specifică felul trenurilor de format (tren obişnuit de marfă, tren expres 
european de marfă, tren de marfă limitrof etc.), numărul acestora, tonajul maxim şi minim, perioada 
de circulaţie, rutele de îndrumare, măsurile speciale care se impun a fi luate în anumite situaţii etc. 
 Partea a cincia a planului nominalizează, pe regionale, staţiile cu sarcini de marşrutizare sau 
navetizare, specificând totodată felul mărfurilor care fac obiectul unor astfel de transporturi, staţiile 
de destinaţie sau de răspândire, numărul trenurilor marşrute şi navete, tonajul acestora şi numerele 
lor de circulaţie. 
 Obiectivul cel mai important urmărit prin planurile de formare a trenurilor de marfă îl 
constituie reducerea sau chiar eliminarea operaţiunilor de prelucrare a vagoanelor în staţiile 
tehnice de pe parcurs, iar atingerea acestui obiectiv se poate realiza în primul rând prin 
marşrutizarea şi navetizarea transporturilor. 
 În transporturile feroviare, prin marşrută se înţelege nucleul unui tren de marfă (exprimat în 
tone şi vagoane), care circulă între staţiile de formare şi de descompunere fără prelucrări cu 
manevră, traversând cel puţin o staţie de dispoziţie sau de triaj. 
 În funcţie de intensitatea curenţilor de mărfuri şi de vagoane, marşrutele comerciale pot fi: 

 pe expeditor, întâlnite atunci când toate vagoanele care formează nucleul unui tren se 
încarcă, de către unul sau mai mulţi predători, într-o singură staţie; 

 pe expeditor şi destinatar, când toate vagoanele din nucleu se încarcă într-o singură 
staţie, urmând a se descărca de asemenea într-o singură staţie; 

 în trepte când vagoanele se încarcă în două sau mai multe staţii situate pe una sau mai 
multe secţii de circulaţie. 
 Trenurile navetă sunt trenurile care circulă în circuit închis între staţiile de predare şi de 
destinaţie, în regim “dute - vino”. Suprimând toate operaţiile de prelucrare, cu excepţia celor legate 
de încărcarea – descărcarea vagoanelor, aceste trenuri sunt foarte economice mai ales în relaţiile de 
transport în care parcursul în stare goală nu depăşeşte o anumită limită (circa 200 km). În cazul 
mărfurilor care presupun folosirea unor vagoane speciale (cum ar fi produsele petroliere), 
navetizarea nu mai este limitată de lungimea parcursului gol, aceste vagoane circulând oricum fără 
încărcătură pe unul din sensuri. 
 Pentru folosirea cât mai completă a forţei de tracţiune a locomotivelor, pe porţiunile din 
parcurs pe care circulaţia este mai lejeră, marşrutelor li se pot ataşa adaosuri, cu condiţia de a nu se 
provoca prin aceasta întârzieri acestor trenuri. Descompunerea sau orice altă prelucrare a nucleelor 
trenurilor marşrute în staţiile de pe parcurs nu sunt admise. 
 De cele mai multe ori, marşrutelor şi navetelor le sunt rezervate, prin planul de formare, 
trasee speciale în graficele de circulaţie. 
 Ultima parte a planului de formare cuprinde o serie de specificaţii cu privire la relaţiile şi 
trenurile interregionale prevăzute pentru executarea dirijării vagoanelor goale şi speciale, precum şi 
cu privire la organizarea activităţii trenurilor locale de marfă, trenurilor convoaie de manevră în 
complexe, trenurilor de manevră şi trenurilor mixte. 
 Planul de formare a trenurilor de containere şi coletărie nominalizează aceste trenuri, fixând 
pentru fiecare în parte relaţia în care circulă, ora de sosire şi ora de plecare, indică staţiile de 
destinaţie ale grupelor plan formare containere terminale, zonele de influenţă ale terminalelor de 
containere, staţiile deschise traficului de coletărie şi grupele plan formare coletărie, staţiile de 
refacere a coletăriei cu zonele lor de influenţă, cuprinzând în plus şi diagramele de aranjare ale 
grupelor plan formare în trenurile de containere şi coletărie. 
 Indicaţiile înscrise în planurile de formare sunt obligatorii, prin intermediul lor asigurându-
se coordonarea unitară în timp şi spaţiu a operaţiunilor de prelucrare şi îndrumare a trenurilor şi 
grupelor de vagoane pe întreaga reţea feroviară din ţara noastră. 
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2.2.2. OPTIMIZAREA PLANURILOR DE FORMARE 
  
 De calitatea planului de formare depinde nivelul tuturor indicatorilor de utilizare a bazei 
tehnico – materiale a căilor ferate. De aceea este necesar să se analizeze toate variantele posibile în 
care se poate prezenta un astfel de plan şi să se adopte varianta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic. 
 Informaţiile care stau la baza elaborării variantelor de plan de formare sunt diverse. Printre 
acestea se numără datele cu privire la :  

 curenţii de mărfuri, de vagoane şi de bruto;  
 uniformitatea sau neuniformitatea traficului;  
 rutele optime de îndrumare a vagoanelor încărcate şi goale;  
 capacităţile de lucru ale staţiilor şi amplasarea lor geografică;  
 capacităţile de circulaţie ale secţiilor şi liniilor de cale ferată;  
 normele de timp stabilite pentru operaţiile de încărcare – descărcare, de manevră, de 

tranzit fără prelucrare etc.;  
 normele de tonaj şi număr de osii;  
 mărimea şi structura timpului de ocupare a distanţelor de circulaţie de către un tren sau 

pereche de trenuri conform graficelor de circulaţie etc. 
 Legat nemijlocit de formarea şi descompunerea trenurilor, se înregistrează două categorii 
distincte de consumuri de timp:  

 consumul de timp necesar pentru acumularea vagoanelor ce urmează a fi introduse în 
compunerea trenurilor sau grupelor de vagoane (Ta); 

 consumul de timp necesar pentru efectuarea operaţiunilor de prelucrare a vagoanelor în 
staţiile de pe parcurs (Tp).  
 Deşi variază în sens opus, mărimile acestor două categorii de timp sunt strict dependente de 
gradul de marşrutizare a transporturilor, grad care se poate aprecia folosind relaţia: 
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în care: km – coeficientul de marşrutizare; Nsfp – numărul staţiilor prin care trenul tranzitează fără 
prelucrări cu manevră; Ns – numărul total al staţiilor situate între staţiile de formare şi cea de 
descompunere. 
 În calculul coeficientului se poate lua şi un număr mai mare de trenuri. 
 Prin acţiunea de optimizare a planurilor de formare se urmăreşte minimizarea sumei celor 
două categorii de consumuri de timp, respectiv minimizarea rulajului vagoanelor, precum şi 
maximizarea gradului de utilizare a capacităţilor de lucru ale staţiilor, precum şi a capacităţilor de 
circulaţie şi de transport ale secţiilor feroviare. 
 Din punct de vedere economic, cele două categorii de consumuri de timp nu sunt 
comparabile, deoarece nu se realizează cu aceleaşi cheltuieli, costul unui vagon – oră manevră fiind 
mai mare decât costul unui vagon – oră staţionare. De aceea, apare firească transformarea orelor de 
manevră în ore echivalente de staţionare. Echivalarea se poate face şi în vagoane – ore manevră. 
Totuşi, în legătură cu aceste calcule de echivalare se impune a fi făcută precizarea că ele nu sunt 
necesare decât în situaţiile în care consumurile suplimentare de timp înregistrate în staţia de 
formare în vederea compunerii unui tren care urmează să circule fără prelucrări prin una sau mai 
multe staţii din parcurs sunt mai mari decât consumurile efective de timp care s-ar înregistra în 
staţiile respective de pe parcurs cu ocazia manevrelor de prelucrare. Prin urmare, este indicat ca 
determinările să se facă mai întâi numai în baza consumurilor efective de timp, costurile, respectiv 
coeficienţii de echivalare stabiliţi prin intermediul costurilor urmând a se utiliza numai în situaţiile 
amintite. 
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 Dacă durata operaţiunilor de descompunere a trenurilor în ultima staţie de pe parcurs (staţia 
de descompunere) diferă de la o categorie de trenuri la alta, în calculele de optimizare a planurilor 
de formare trebuie să se ţină seama şi de aceste consumuri de timp. 
 Dat fiind faptul că toate trenurile (cu excepţia marşrutelor comerciale pe expeditori şi 
destinatari şi a trenurilor navetă) sunt supuse atât operaţiunilor de formare – descompunere, cât şi 
celor de prelucrare cu manevră în cel puţin o parte din staţiile de pe parcurs, alegerea variantei 
optime de formare se poate face comparând consumurile de timp înregistrate în fiecare variantă cu 
consumurile de timp aferente unei variante de bază. Ca bază de comparaţie este bine să se aleagă 
varianta pentru care coeficientul de marşrutizare este egal cu zero, adică varianta în care trenurile 
opresc în fiecare staţie titulară de grupă plan formare de pe parcurs. 
 Utilizând indicativul o pentru varianta de bază şi indicativul i pentru celelalte variante 
(acesta din urmă având şi semnificaţia de rang al variantelor stabili în funcţie de gradul de 
marşrutizare a trenurilor), varianta optimă va fi cea care satisface condiţia: 
 

Ei = (Tpo – Tpi) ka – (Tadi – Tado) = max  
sau: 

Ei = Tpi ke - Tadi = max, 
Tpi  = Tpo – Tpi; 
Tadi = Tadi - Tad, 

 
în care: Ei – economia de vagoane –ore aferentă unui anumit grad de marşrutizare a trenurilor; Tp – 
timpul total de prelucrare cu manevră a trenurilor în staţiile de pe parcurs (vagoane – ore); ke – 
coeficientul de transformare a vagoanelor – ore de manevră în vagoane –ore staţionare; Tad – timpul 
de acumulare a vagoanelor pentru compunerea unui tren plus timpul de descompunere a unui tren 
(vagoane – ore). 
 Timpul de acumulare a vagoanelor (Ta) este timpul care se consumă din momentul aducerii 
în staţia titulară de grup plan formare a primului vagon sau grup de vagoane care urmează să intre în 
compunerea unui tren până în momentul în care se încheie operaţiunea de formare a acelui tren, iar 
timpul de descompunere (Tds) se socoteşte din momentul sosirii în staţia de descompunere a unui 
tren până în momentul finalizării acestei operaţiuni. Timpul de încărcare – descărcare a vagoanelor, 
exprimat în vagoane – ore, fiind independent de variantele de formare, nu se va include în timpul de 
acumulare – descompunere. Acest lucru se justifică în primul rând prin aceea că în compunerea 
trenurilor intră adeseori şi vagoane fără încărcătură, care nu se supun acestui gen de operaţii, iar în 
al doilea rând prin faptul că unul şi acelaşi vagon este imobilizat la încărcare – descărcare în acelaşi 
timp, indiferent de gradul de marşrutizare a trenului în compunerea căruia circulă. Concentrarea 
încărcărilor – descărcărilor în anumite staţii cu posibilităţi de lucru mai dezvoltate determină 
reducerea în aceeaşi măsură a timpului de acumulare, indiferent de varianta de formare, nu prin 
reducerea timpului de încărcare – descărcare, ci pe seama reducerii intervalului de timp între două 
aduceri consecutive de vagoane pe liniile de formare. 
 Notând cu vg numărul vagoanelor din compunerea unui tren, cu ta timpul mediu de 
staţionare a unui vagon în operaţiunile de formare (ore); cu tds timpul mediu de imobilizare a unui 
vagon în operaţiunile de descompunere (ore), cu tp durata medie a unei manevre de prelucrare a 
unui tren într-o staţie de pe parcurs (ore) şi cu j staţiile de pe parcurs în care trenurile sunt prelucrate 
cu manevră, consumurile de timp luate în calculul mărimilor Ei se pot determina astfel: 
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în care: vs – numărul vagoanelor dintr-un grup sosit în staţia de formare la o anumită dată şi oră; ts – 
timpul scurs din momentul sosirii grupului de vagoane în staţie până în momentul în care se încheie 
operaţiunea de formare a trenului în compunerea căruia s-au introdus vagoanele (ore); v’s – numărul 
vagoanelor din fiecare grup sosit în staţia de destinaţie cu trenul ce urmează a fi descompus; t’s – 
timpul scurs din momentul sosirii în staţie a trenului de descompus până în momentul în care se 
detaşează fiecare grup de vagoane (ore). 
 Pentru exemplificare, vom considera o staţie tehnică S1 căreia-i revine sarcina de a forma 
trenuri din curenţi de vagoane având ca destinaţie alte trei staţii tehnice (S2, S3 şi S4). Amplasarea 
acestor staţii se prezintă astfel: 
 
 
  S1  S2   S3        S4 
 tpj:    #  #   #        # 
  0,3  0,6   0,4      0,5 
 
 
 Duratele medii ale operaţiilor de prelucrare a trenurilor (cu manevre), exprimate în ore, sunt 
cele trecute în dreptul fiecărei staţii. 
 Mărimile şi distribuţia în timp a curenţilor de vagoane se prezintă ca în Tabelul 2.  
 

Orientarea şi distribuţia în timp a curenţilor de vagoane din staţia S1 
        Tabelul 2 
Grupa de vagoane Număr de 

vagoane 
Ora sosirii în 

staţie 
Staţia de 
destinaţie 

0 1 2 3 
v1 3 700 S3 
v2 10 730 S2 
v3 15 900 S3 
v4 14 930 S4 
v5 16 1000 S2 
v6 20 1200 S3 
v7 15 1300 S2 
v8 10 1400 S4 
v9 7 1430 S3 
v10 30 1600 S4 
v11 15 1900 S3 
v12 19 2000 S2 
v13 6 2100 S4 

 
 Pentru simplificare, vom considera că durat operaţiunilor de descompunere a trenurilor nu 
diferă de la o variantă de formare la alta şi deci poate fi omisă din calcule. 
 Variantele de formare a trenurilor în staţia S1 sunt:  

 varianta de bază, în care trenurile sunt formate din grupe de vagoane având ca destinaţii 
staţiile tehnice S2, S3 şi S4; 

 varianta v1, în care se formează trenuri numai din grupele de vagoane adresate aceleiaşi 
staţii; 

 varianta v2, adică varianta de formare a unor trenuri comune constituite din grupe de 
vagoane adresate atât staţiei S2, cât şi staţiei S3, precum şi a unor trenuri constituite numai din 
grupele de vagoane adresate staţiei S4; 
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 varianta v3, respectiv varianta de formare a unor trenuri compuse din vagoane adresate 
numai staţiei S2, precum şi a unor trenuri comune constituite din grupele de vagoane adresate atât 
staţiei S3, cât şi staţiei S4; 

 varianta v4, în care se formează trenuri comune cu vagoane adresate atât staţiei S2, cât şi 
staţiei S4, precum şi trenuri compuse numai din vagoanele având ca destinaţie staţia S3. 
 Conform datelor din tabelul prezentat anterior, date stabilite în baza programării vagoanelor 
la încărcare şi a programului zilnic de lucru al staţiei, în S1 trebuie să se formeze zilnic trei trenuri a 
câte 60 de vagoane fiecare. 
 Consumurile de timp necesare acumulării vagoanelor în staţia S1 le vom calcula analitic cu 
următoarea relaţie: 
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 În varianta de bază, primul tren va fi constituit din grupele de vagoane v1, v2, v3, v4, v5 şi din 
două vagoane din grupul v6 (3+10+14+16+2=60 vagoane), operaţiunea de formare finalizându-se la 
ora 12. Timpul de acumulare a vagoanelor din compunerea celui de-al doilea tren începe de la ora 
1200 şi continuă până la ora 1600, în acest tren introducându-se 18 vagoane din grupa v6, 10 vagoane 
din grupa v10, precum şi grupele de vagoane v7, v8 şi v9. În fine, cel de-al treilea tren va fi compus 
din 20 vagoane din grupa v10 şi din grupele de vagoane v11, v12 şi v13, timpul de acumulare a 
vagoanelor începând la ora 1600 şi încheindu-se la ora 2100. 
 Considerând că valoarea lui ke este egală cu 1,5 şi folosind indicativele 1, 2 şi 3 pentru cele 
trei trenuri, în această variantă se vor înregistra următoarele consumuri de timp: 
 

Tp1 =  Tp2 =Tp3 = 60 (0,6+0,4)x1,5 = 90 vagoane –ore 
Tp0 = Tp1 + Tp2 + Tp3 = 270 vagoane –ore 

Ta1 = 3x5 + 10x4,5 +15x3 + 14x2,5 + 16x2 + 2x0 = 171 vagoane –ore 
Ta2 = 18x4 +15x3 + 10x2 + 7x1,5 +10x0 =147,5 vagoane –ore 

Ta3 = 20x5 +15x2 + 19x1 + 6x0 = 149 vagoane –ore 
Ta0 = 171 + 147,5 +149 = 467,5 vagoane – ore. 

 
 Reamintim că timpul de imobilizare a unui grup de vagoane în staţia de formare se socoteşte 
din momentul sosirii sale în staţie în vederea introducerii într-un tren până în momentul terminării 
operaţiunii de formare a trenului respectiv. 
 În varianta v1, primul tren, cuprinzând numai vagoanele adresate staţiei S3, începe să se 
formeze la ora 700, în compunerea sa intrând grupele de vagoane v1, v3, v6, v9 şi v11 
(3+15+20+7+15=60 vagoane), operaţiunea de formare încheindu-se la ora 1900. Al doilea tren se 
formează între orele 730 şi 2000, compunându-se din grupele de vagoane v2, v5, v7 şi v12, toate 
vagoanele fiind adresate staţiei S2. Cel de-al treilea tren se formează între orele 930 şi 2100 din 
grupele de vagoane având ca destinaţie staţia tehnică S4 (v4, v10, v8 şi v13). 
 Consumurile de timp aferente acestei variante sunt: 
 

Tp1 = Tp2 = Tp3 =Tpv1 = 0 vag –ore 
Ta1 = 3x12 +15x10 + 20x7 + 7x4,5 + 15x0 = 357,5 vag –ore 

Ta2 = 10x12,5 + 16x10 + 15x7 + 19x0 = 390 vag –ore 
Ta3 = 14x11,5 + 10x7 + 30x5 + 6x0 = 381 vag –ore 

Tav1 = 357,5 + 390 + 381 = 1128,5 vag –ore. 
 

 Varianta v2 presupune formarea a două trenuri prin combinarea curenţilor de vagoane 
adresaţi staţiilor S2 şi S3, şi a unui tren compus numai din curenţii de vagoane adresaţi staţiei S4.  
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 Primul tren se formează între orele 700 şi 12 din grupele de vagoane v1, v2, v3, v5 şi 16 
vagoane din grupa v6, iar al doilea tren între orele 1200 şi 2000, având în compunere 4 vagoane din 
grupa v6 şi din grupele v7, v9, v11 şi v12. Al treilea tren, constituit din grupele de vagoane v4, v8, v10 şi 
v13, se formează între orele 930 şi 2100. 
 În această variantă vom avea: 

 
Tp1 = Tp2 =  60x1,50x0,6 = 54 vag –ore ; Tp3 = 0 vag –ore 

Tpv2 = Tp1 + Tp2 + Tp3 = 108 vag –ore 
Ta1 = 3x5 +10x4,5 + 15x3 + 16x2 + 16x0 = 137 vag –ore 

Ta2 = 4x8 + 15x7 + 7x5,5 + 15x1 + 19x0 = 190,5 vag –ore 
Ta3 = 14x11,5 + 10x7 + 30x5 + 6x0 = 381 vag –ore 

Tav2 = 137 +190,5 + 381 = 708,5 vag –ore. 
 

 În varianta v3, se formează, între orele 730 şi 2000, un tren din grupele de vagoane v2, v5, v7 şi 
v12 având ca destinaţie staţia S2 şi două trenuri comune pentru staţiile S3 şi S4. Unul din acestea se 
compune din grupele de vagoane v1, v3, v4, v6 şi din 8 vagoane din grupa v8, formarea executându-se 
între orele 700 şi 1400, iar celălalt se formează între orele 1400 şi 2100 din grupele de vagoane v9, v10, 
v11, v13 şi din 2 vagoane din grupa v8. 
 Timpii corespunzători acestei variante sunt: 
 

Tp1 = 0 vag –ore; Tp2 = Tp3 = 60x1,5x0,4 = 36 vag –ore 
Tpv3 = Tp1 + Tp2 + Tp3 = 72 vag –ore 

Ta1 = 10x12 +16x10 + 15x7 = 390 vag –ore 
Ta2 = 3x7 + 15x5 + 14x4,5 + 20x2 + 8x0 = 199 vag –ore 
Ta3 = 2x7 + 7x5,5 + 30x5 + 15x2 + 6x0 = 239,5 vag –ore 

Tav3 = 390 +199 + 239,5 = 825,5 vag –ore. 
 

 În varianta v4, între orele 730 şi 1400, din grupele de vagoane v2, v4, v5, v7 şi din 5 vagoane 
ale grupei v8, se constituie primul tren comun pentru staţiile S2 şi S4. Un al doilea tren comun cu 
aceeaşi destinaţie se formează între orele 1400 şi 2100 din grupele de vagoane v8 (5 vagoane), v10, v12 
şi v13. Din celelalte grupe de vagoane, se formează un tren marşrută îndrumat către staţia S3 (între 
orele 700 şi 1900). 
 În acest caz: 

 
Tp1 = Tp2 =  60x1,50x0,6 = 54 vag –ore ; Tp3 = 0 vag –ore; Tp4 = 108 vag –ore; 

Ta1 = 10x6,5 +14x5,5 + 16x4 + 15x1 + 5x0 = 207 vag –ore 
Ta2 = 5x7 + 30x5 + 19x1 + 6x0 = 204 vag –ore 

Ta3 = 3x12 + 15x10 + 20x7 + 7x4,5 + 15x0 = 357,5 vag –ore 
Tav4 = 207 +204 + 357,5 = 828,5 vag –ore. 

 
 Mărimile Ei (în funcţie de care se alege varianta optimă de formare a trenurilor) au 
următoarele valori: 
 

E1 = (270-0) – (1128,5-467,5) = -391 vag –ore 
E2 = (270-108) –(708,5-467,5) = -79 vag –ore 
E3 = (270-72) – (825,5-467,5) = -163 vag –ore 

E4 = (270-108) – (828,5-467,5) = -199 vag –ore. 
 

 Cum mărimile Ei nu au valori pozitive, rezultă că cea mai bună variantă de formare este 
varianta de bază. 
 Plecându-se de la aceleaşi consumuri de timp, varianta optimă de formare a trenurilor se 
poate stabili şi în baza relaţiei: 
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Ti = Tai + Tpi = minim; 
 
în care: i = 0,1,2,…..,n; Ti – consumul total de timp necesitat de operaţiunile de formare – 
descompunere şi de prelucrare a trenurilor în staţiile de pe parcurs. 
 Astfel: 
 

T0 = 467,5+270 = 737,5 vag –ore 
T1 = 1128,5 vag –ore 

T2 = 708,5+108 = 816,5 vag –ore 
T3 = 828,5+72 = 900,5 vag –ore 

T4 = 828,5+108 = 936,5 vag –ore. 
 

 În ambele cazuri, ierarhizarea variantelor de formare în ordinea preferinţelor este 
următoarea: v0, v2, v3, v4, v1. 
 Pe măsură ce numărul staţiilor spre care se orientează curenţii de vagoane creşte, volumul 
calculelor care trebuie efectuate în vederea desemnării variantei optime de formare a trenurilor se 
multiplică, făcând necesară utilizarea tehnicii electronice. 
 În optimizarea planurilor de formare a trenurilor de marfă se mai pot utiliza şi alte metode, 
cum ar fi: metoda comparaţiilor analitice, metoda calculului direct, metoda calculului absolut, 
metoda ecuaţiilor parametrice etc. 
 Acţiunea de elaborare a planurilor de formare la nivelul unei reţele feroviare este foarte 
complexă şi laborioasă, implicând o imensitate de opţiuni şi priorităţi, respectiv un volum enorm de 
calcule de optimizare. Odată încheiată însă, ea oferă unităţilor şi subunităţilor de transport feroviar 
un cadru organizatoric extrem de util pentru coordonarea unitară, în timp şi spaţiu, a tuturor 
proceselor tehnologice din staţiile de formare şi descompunere a trenurilor, precum şi din staţiile 
situate în zonele de influenţă ale 
 
 

2.2.3. CONCENTRAREA TRAFICULUI FEROVIAR DE MĂRFURI 
 
 Ca şi în celelalte ramuri ale economiei naţionale, şi în transporturi concentrarea, ca formă de 
organizare a producţiei, constă în mărimea dimensiunilor unităţilor productive prin creşterea 
volumului mijloacelor fixe şi a numărului de personal din cadrul acestora, respectiv în sporirea 
volumului de prestaţii pe care ele le efectuează. 
 În transporturile feroviare de mărfuri, problema concentrării traficului apare şi se impune a 
fi analizată în legătură directă cu problema marşrutizării transporturilor şi cu cea a cooperării între 
diversele sisteme de transport. 
 Astfel, în condiţiile unei cereri de prestaţii de transport date, ori de câte ori marşrutizarea se 
dovedeşte oportună din punct de vedere economic, este indicat să se analizeze şi oportunitatea 
închiderii, pentru traficul de mărfuri, a staţiilor prin care trenurile marşrute tranzitează fără a fi 
prelucrate, curenţii de mărfuri care se nasc sau se sting în acele staţii urmând a fi orientaţi, respectiv 
concentraţi, în alte staţii. 
 Cooperarea între diferitele sisteme de transport, şi în primul rând între sistemul feroviar şi 
cel auto, vizează, aşa cum bine se ştie, valorificarea avantajelor pe care le prezintă fiecare sistem în 
parte şi, bineînţeles, eliminarea dezavantajelor acestora. 
 În actualul context tehnico – economic, sistemul de transporturilor feroviare îşi dovedeşte 
avantajele numai pe distanţe mari şi în cazul unor cantităţi de asemenea mari de mărfuri. În acelaşi 
timp, transporturile auto, ca urmare a sporirii capacităţii nominale de încărcare a autovehiculelor, 
devin economice pe distanţe din ce în ce mai mari, concurându-le pe cele feroviare. Ca urmare, de 
multe ori este avantajos să se realizeze, în limitele distanţelor critice, un transfer de trafic de la 
sistemul feroviar către cel auto, concentrarea traficului fiind cea mai bună soluţie organizatorică de 
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concretizare a acestui transfer şi de perfecţionare a relaţiilor de cooperare între cele două sisteme de 
transport. 
 În funcţie de modul în care se poate realiza, în transporturile feroviare există trei forme de 
concentrare a traficului: 

1) prin închiderea unor staţii şi mărirea (dezvoltarea) corespunzătoare a altor staţii care 
preiau traficul celor închise; 

2) prin lărgirea sau dezvoltarea altor staţii existente fără închiderea (dar prin diminuarea 
traficului) altor staţii ; 

3) prin construirea unor noi staţii. 
Aprecierea gradului de concentrare a traficului se poate face cu ajutorul unor indicatori 

similari cu cei folosiţi în industrie (ponderea traficului aferent staţiilor mari şi foarte mari - 
mărimea staţiilor fiind stabilită după procedeul punctajelor -; intensitatea concentrării stabilită 
după procedeul Lorenz etc.). 

 Înscriindu-se pe linia măsurilor întreprinse în direcţia optimizării transporturilor de mărfuri, 
concentrarea traficului de mărfuri nu este o soluţie organizatorică care să preocupe doar căile ferate, 
efectele implementării ei fiind resimţite pe larg la nivelul unităţilor de transport auto şi la nivelul 
unităţilor economice care beneficiază de prestaţiile de transport. 
 Din punct de vedere economic, o variantă de concentrare este cu atât mai indicată cu cât 
diferenţa între efectele pozitive ce se obţin în urma aplicării sale şi efortul economic pe care-l 
presupune este mai mare. 
 Efectele economice pozitive rezultate în urma concentrării traficului sunt foarte diverse, 
putându-se grupa în două mari categorii: 
 a) efecte propriu-zise ale concentrării; 
 b) efecte derivate din mecanizarea operaţiunilor de încărcare – descărcare şi transbordare a 
mărfurilor. 

 
 a) Efectele propriu-zise ale concentrării. În această categorie se include acele efecte 
economice pozitive determinate nemijlocit de concentrarea traficului, adică economiile directe de 
resurse. 
 O variantă de concentrare oarecare se caracterizează printr-un anumit număr de staţii care-şi 
restrâng sau îşi încetează activitatea tehnico – comercială legată de servirea traficului de mărfuri şi 
prin una sau mai multe staţii de concentrare a unui nivel determinat al traficului. 
 Cea mai mare parte a efectelor economice nete aferente unei variante de concentrare a 
traficului de mărfuri se concretizează în economii la costuri, economii care se pot urmări şi 
dimensiona pe elemente de cheltuieli primare. 
 Astfel, o primă  categorie de efecte va include economiile nete la cheltuielile cu salariile şi 
adaosurile la salarii, respectiv economiile la cheltuielile salariale din sectoarele de manevră, de 
întreţinere – reparaţii linii şi instalaţii, din compartimentele comerciale ale staţiilor etc. 
 Prin concentrarea traficului de mărfuri, cuantumul operaţiunilor de manevră se reduce direct 
proporţional cu numărul staţiilor care se închid traficului de mărfuri sau care-şi restrâng activitatea. 
Se au în vedere aici atât manevrele care se execută în staţiile de formare a trenurilor, manevre care 
se simplifică ca urmare a reducerii numărului de grupe de vagoane din compunerea trenurilor, cât şi 
manevrele ocazionate de introducerea sau scoaterea grupelor de vagoane în staţiile de pe parcurs, al 
căror număr scade odată cu reducerea numărului staţiilor cărora le sunt adresate grupele de vagoane 
din compunerea trenurilor. 
 Economiile la cheltuielile salariale din sectorul de manevră (Esm) obţinute ca urmare a 
reducerii numărului acestor operaţii se pot dimensiona astfel: 
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în care: Tm – cuantumul anual al timpului de manevră economisit în staţiile de formare şi în cele 
de pe parcurs ca urmare a concentrării traficului de mărfuri într-un număr redus de staţii feroviare 
(ore); Nle – numărul de lucrători care compun echipa unei locomotive de manevră; she – salariul 
mediu orar al unui lucrător din echipa locomotivei de manevră (lei); Nlm – numărul mediu de 
lucrători dintr-o partidă de manevră; shm – salariul mediu orar al unui lucrător din partida de 
manevră (lei); Z – numărul zilelor calendaristice dintr-un an; Nt – numărul trenurilor de marfă care, 
conform graficelor de circulaţie, trec zilnic prin staţiile închise traficului de mărfuri (având în 
compunerea lor vagoane care, în lipsa concentrării, ar fi fost adresate acestor staţii); s – indicativ 
pentru staţiile închise traficului de mărfuri conform variantei de concentrare supuse studiului; n – 
numărul staţiilor închise traficului de mărfuri conform variantei de concentrare luate în considerare; 
tmfs – durata medie a unei operaţiuni de manevrare a unui grup de vagoane la formarea trenurilor 
care, înainte de concentrarea traficului, erau adresate staţiei s (ore); tmiss – durata medie a unei 
manevre de introducere –scoatere a unui grup de vagoane în /dintr-un tren în staţia s (ore). 
 Economiile la cheltuielile salariale din sectoarele de întreţinere – reparaţii linii şi instalaţii 
(Evîr) determinate de restrângerea activităţii unor staţii sau închiderea lor şi de extinderea volumului 
de activităţi din staţiile de concentrare se stabilesc astfel: 

    
















  

i
ihîr

k
îriiîrll

k
îriiîrlll

s
vîr kstntntntlnE

kkkkkkskksks
1 , 

 
în care: nlks – numărul liniilor de tip k din staţia s; llks – lungimea unei linii de tip k în staţia s (metri); 
tîrlk – timpul mediu normat pentru întreţinerea unui metru liniar de linie de tip k (om –ore pe an); niks 
– numărul instalaţiilor de tip k destinate a servi traficului de mărfuri în staţia s; tîrik – timpul mediu 
normat pentru întreţinerea şi repararea unei instalaţii de tip k (om –ore pe an); nlk – sporul de linii 
de tip k înregistrat în staţiile de concentrare pentru servirea traficului sporit de mărfuri (metri); nik 
– sporul numărului de instalaţii de tip k înregistrat în staţiile de concentrare; shîr – salariul mediu 
orar al unui lucrător din sectorul de întreţinere –reparaţii linii şi instalaţii (lei /oră). 
 Şi în acest caz mărimea economiilor este direct proporţională cu numărul staţiilor închise 
traficului de mărfuri şi cu intensitatea curenţilor de mărfuri dirijaţi spre staţiile de concentrare. 
 Economiile la cheltuielile salariale din compartimentele comerciale ale staţiilor (Esc) se 
obţin prin eliberarea unor categorii de lucrători (magazioneri, casieri, manipulanţi etc.) din aceste 
compartimente ale staţiilor care-şi restrâng activitatea sau se închid traficului de mărfuri în urma 
concentrării. 
 Nivelul acestor economii se determină cu relaţia: 
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în care: Nlps – numărul lucrătorilor de profesie p din compartimentul comercial aferent traficului de 
mărfuri al staţiei s eliberaţi în urma concentrării traficului; Nlp – sporul numărului de lucrători de 
profesie p înregistrat în urma concentrării în compartimentele comerciale ale staţiilor de 
concentrare; sac – salariul mediu orar al unui lucrător comercial de profesie p; p – magazioner, 
casier, manipulant etc. 
 Economiile la cheltuielile salariale aferente întreprinderilor de transport auto (Esa) 
reprezintă un ultim gen de astfel de economii. În cea mai mare parte a variantelor de concentrare, ca 
urmare a măririi distanţei de transport cu mijloace auto, aceste economii se înregistrează cu semnul 
minus, transformându-se deci în sporuri de cheltuieli salariale. 
 În principiu, acest gen de economii se calculează astfel: 
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în care: Nlas –numărul lucrătorilor auto care serveau traficul de mărfuri al staţiei s înainte de 
concentrare; Nlas – sporul numărului de lucrători auto necesari servirii traficului sporit de mărfuri 
al staţiei de concentrare; sa – salariul mediu orar al unui conducător auto (lei); Qa – sporul 
traficului de mărfuri aferent staţiilor de concentrare (determinat de concentrare) (tone); g – 
capacitatea medie de încărcare a unui autovehicul (tone); Cut – coeficientul de utilizare a tonajului 
unui autovehicul; ncz – numărul mediu de curse zilnice aferente autovehiculelor care servesc staţiile 
de concentrare (de după concentrare). 
 Însumând algebric cele patru genuri de economii se obţin economiile nete anuale totale la 
cheltuielile salariale. 
 O a doua categorie de economii cu care se soldează concentrarea traficului de mărfuri în 
transportul feroviar îmbracă forma economiilor nete la cheltuielile cu materialele. Mărimea 
acestora se determină folosind relaţia: 
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în care: Lls –lungimea liniilor ce servesc pentru efectuarea operaţiunilor legate de primirea, 
expedierea şi eliberarea mărfurilor în staţia s înainte de concentrare (metri); ll – sporul de linii 
înregistrat în staţiile de concentrare ca urmare a sporirii traficului de mărfuri (metri); qm – consumul 
specific de materiale din sortul m înregistrat în medie într-un an pentru întreţinerea şi repararea unui 
metru liniar de linie (unui metru pătrat de suprafaţă de depozitare, front de încărcare – descărcare, 
suprafaţă de cale de acces auto, unui macaz sau unui utilaj de manipulare a mărfurilor) (kg, litri 
etc.); pm – preţul materialelor eliberate în staţia s în urma concentrării traficului de mărfuri; Nm – 
sporul numărului de macazuri necesar în staţiile de concentrare în urma sporirii traficului; Sds – 
suprafaţa de depozitare eliberată în staţia s ca urmare a concentrării traficului (m2); Sd – necesarul 
suplimentar de suprafeţe de depozitare în staţiile de concentrare (m2); Sîds – suprafaţa fronturilor de 
încărcare – descărcare eliberată în staţia s în urma concentrării traficului (m2); Sîd – necesarul 
suplimentar de fronturi de încărcare – descărcare în staţiile de concentrare (m2); Nums – numărul 
utilajelor de manipulare a mărfurilor eliberate în staţia s prin concentrarea traficului; Num – 
necesarul suplimentar de utilaje de manipulare a mărfurilor în staţiile de concentrare; Scas – 
suprafaţa căilor de acces pentru mijloacele auto eliberată prin concentrarea traficului de mărfuri 
(m2); Sca – necesarul suplimentar de căi de acces pentru mijloacele auto în staţiile de concentrare 
(m2). 
 Economiile la cheltuielile cu combustibilul reprezintă cea de-a treia categorie de economii la 
costuri ce se obţin ca urmare a concentrării traficului. Aceste economii sunt determinate de 
reducerea volumului activităţilor de manevră din staţiile de formare şi din staţiile de pe parcurs, de 
reducerea cuantumului operaţiunilor de demarare – frânare ocazionate de oprirea trenurilor în 
scopul introducerii – scoaterii unor grupe de vagoane în staţiile de pe parcurs şi de modificarea 
distanţei de transport auto. 
 Economiile la costurile cu combustibilul determinate de reducerea volumului activităţilor de 
manevră (Ecm) se pot determina cu relaţia: 
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în care: qchm – consumul specific de combustibil pe oră de manevră (kg sau litri /locomotivă –oră 
manevră); pc –preţul combustibilului (lei /kg sau litru). 
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 Economiile la costul cu combustibilul obţinute prin reducerea numărului de frânări – 
demarări (Ecfd) ca urmare a concentrării traficului de mărfuri se pot dimensiona astfel: 
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în care: qcfd – consumul specific de combustibil pe oră de frânare – demarare (kg sa litri /locomotivă 
–oră demarare – frânare); Ntfos – numărul trenurilor care, ca urmare a concentrării traficului de 
mărfuri, tranzitează zilnic fără oprire prin staţia s; tfds – durata medie a unei operaţiuni de frânare –
demarare în staţia s (ore /tren). 
 În cazul în care locomotivele funcţionează folosind energia electrică, înlocuind în relaţiile de 
mai sus consumurile specifice de combustibil cu consumurile specifice de energie vom obţine 
mărimea economiilor la cheltuielile cu energia. 
 Economiile la costul cu combustibilul determinate de modificarea distanţei de transport 
auto (Eca), care atunci când apar cu semnul minus sunt de fapt spoturi de cheltuieli, se pot calcula cu 
relaţia: 
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în care: dao, dal – distanţa medie de transport cu mijloacele auto a celor Qa tone de mărfuri înainte, 
respectiv după concentrarea traficului (km); Cups – coeficientul mediu de utilizare a parcursului 
autovehiculelor; ksd – coeficientul mediu de corecţie stabilit în funcţie de starea drumurilor; qca – 
consumul specific de combustibil (litri /100 km parcurs echivalent). 
 Cea de-a patra categorie de economii, respectiv economiile obţinute ca urmare a reducerii 
cheltuielilor cu lubrifianţii se pot stabili ca un procent din economiile la cheltuielile cu 
combustibilul. 
 Economiile la cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe (Ea) constituie cea de-a cincia 
categorie de economii la costuri determinate de concentrarea traficului. Ele se pot stabili astfel: 
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în care: Eacf, Eata – economii la costurile cu amortizarea înregistrate la nivelul căilor ferate, respectiv 
la nivelul întreprinderilor de transport auto (lei /an); Vf1, Vf0 – valoarea totală amortizabilă a 
mijloacelor fixe de categoria f destinate servirii traficului de mărfuri atât în staţiile ce-şi închid sau 
restrâng activitatea, cât şi în cele de concentrare, după, respectiv înainte de concentrarea traficului 
(lei); f – indicativ pentru grupele de fonduri fixe; Dff – durata normată de funcţionare a unui mijloc 
fix din categoria f (ani); Nc – numărul anual total de curse în care se transportă cu autovehiculele 
mărfuri care fac obiectul concentrării traficului; lc – diferenţa între lungimea medie a unei curse 
după şi înainte de concentrarea traficului (km); a – norma unică de amortizare a autovehiculelor (lei 
/100 km echivalenţi). 
 Din categoria economiilor obţinute din reducerea altor cheltuieli fac parte  economiile la 
costurile cu imobilizarea mărfurilor în procesul de transport (Ei) şi economiile la cheltuielile cu 
închirierea unor terenuri de către staţiile feroviare (Eî), terenuri folosite de acestea pentru păstrarea 
mărfurilor. În calculul acestora se pot utiliza relaţiile: 
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în care: ptm – preţul mediu al unei tone de marfă care face obiectul concentrării traficului (lei /tonă); 
tfd – reducerea totală anuală a timpului de frânare – demarare a trenurilor ca urmare a concentrării 
traficului (ore); d – sporul distanţei de transport auto înregistrat ca urmare a concentrării traficului 
(km); Vt – viteza medie tehnică a autovehiculelor (km /oră); kas – coeficientul altor staţionări (ore de 
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staţionare a autovehiculelor pe traseu ce revin în medie la o oră de mers efectiv); rd – rata anuală a 
dobânzii (%); ha – numărul de ore dintr-un an; Sîs – suprafaţa loturilor închiriate de staţia s în medie 
într-un an pentru păstrarea mărfurilor (m2); Sî – necesarul suplimentar de loturi închiriate de către 
staţiile de concentrare (m2); ca – chiria medie anuală pe m2 (lei /m2 suprafaţă închiriată). 
 Însumând algebric economiile nete calculate pe fiecare element de cheltuieli primare 
obţinem economiile totale anuale determinate nemijlocit de concentrarea traficului de mărfuri într-
un anumit număr de staţii feroviare. 
 b) Efectele derivate din mecanizarea operaţiunilor de încărcare – descărcare şi 
transbordare a mărfurilor. Din punct de vedere economic, mecanizarea operaţiunilor de 
manipulare a mărfurilor nu este eficientă decât dacă volumul mărfurilor de manipulat depăşeşte o 
anumită limită (un anumit volum critic1). Cum concentrarea traficului de mărfuri face ca această 
limită să fie depăşită în staţiile de concentrare, se poate afirma că aceasta conduce în mod direct la 
eficientizarea mecanizării manipulărilor. De aceea, într-un anumit sens, efectele nemijlocite ale 
mecanizării acestor operaţii, sau ale sporirii gradului lor de mecanizare, sunt în acelaşi timp efecte 
indirecte ale concentrării traficului în numite staţii, iar în alegerea variantelor de concentrare trebuie 
să se ţină seama de mărimea lor. 
 Dintre efectele derivate din mecanizarea manipulărilor de mărfuri din staţiile de concentrare 
amintim:  

 eliberarea unui anumit număr de manipulanţi;  
 reducerea timpului de imobilizare a autovehiculelor şi vagoanelor în cadrul 

operaţiunilor de încărcare – descărcare şi transbordare;  
 reducerea pierderilor şi degradărilor de mărfuri şi ambalaje;  
 mărirea vitezei de rotaţie a imobilizărilor circulante etc.  

 Acestea fiind în primul rând efecte directe ale mecanizării, vom renunţa aici la prezentarea 
modalităţilor de cuantificare a lor. 
 Odată stabilite efectele corespunzătoare fiecărei variante de concentrare, varianta optimă va 
fi cea căreia îi corespunde efectul maxim. 
 
 

2.3. GRAFICELE DE CIRCULAŢIE 
 
 la baza realizării circulaţiei propriu-zise a trenurilor de marfă, ca de altfel a tuturor 
categoriilor de trenuri, pe rutele stabilite prin planurile de formare stau graficele de circulaţie. 
 Obiectivele urmărite prin organizarea circulaţiei propriu-zise a trenurilor sunt multiple şi 
complexe, unele dintre acestea având chiar caracter contradictoriu. Servirea beneficiarilor în 
locurile solicitate şi, mai ales, în termenele cele mai scurte este obiectivul primordial. Atingerea 
acestui obiectiv trebuie să se realizeze însă în condiţii de siguranţă maximă, mărirea siguranţei 
circulaţiei fiind un al doilea obiectiv fundamental, care presupune luarea unui ansamblu de măsuri 
organizatorice şi tehnice a căror respectare determină prelungirea duratei cât trenurile se află în 
circulaţie. Reducerea costului transportului prin folosirea cât mai bună a forţei de tracţiune a 
locomotivelor şi a capacităţii de transport a vagoanelor, prin reducerea pierderilor şi degradărilor de 
mărfuri în procesele de transport, prin simplificarea operaţiunilor de dirijare a trenurilor etc. este de 
asemenea un obiectiv complex, care se corelează cu toate celelalte obiective. 
 Graficele de circulaţie a trenurilor sunt principalele instrumente folosite în organizarea 
circulaţiei şi în atingerea obiectivelor amintite. Elaborându-se pentru fiecare linie feroviară în parte, 
prin intermediul acestora se stabilesc, anticipat, orele de plecare şi de sosire a trenurilor din şi în 
fiecare staţie de pe linia respectivă, staţiile şi orele la care trenurile tranzitează fără oprire prin 
acestea, timpii de mers înregistraţi de trenuri pe porţiunile de cale ferată delimitate de două puncte 
de secţionare consecutive, timpii de staţionare a trenurilor în fiecare staţie în care opresc. Asigurând 

                                                        
1 Volumul critic este volumul mărfurilor de manipulat corespunzător căruia costul manipulărilor manuale este egal cu 
costul manipulărilor mecanizate. 
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prin conţinutul lor coordonarea unitară, în timp şi spaţiu, a circulaţiei tuturor trenurilor şi activitatea 
uniformă, neîntreruptă a echipelor de locomotivă şi a partizilor de tren. 
 Aşa cum s-a mai menţionat, în transporturi legătura între spaţiu şi timp se realizează prin 
intermediul vitezei de circulaţie a vehiculelor, îmbrăcând următoarea formă:  
 

d = V t 
 
în care: d – distanţa ce trebuie parcursă, în km; V – viteza de circulaţie a vehiculelor, în km /oră; t – 
timpul în care se parcurge distanţa între două puncte, în ore. 
 Cunoscând distanţa dintre două staţii (puncte de secţionare) consecutive şi viteza de 
circulaţie a unui tren pe această distanţă, folosind un sistem de axe rectangulare, în care pe ordonată 
se înscrie distanţa, iar pe abscisă timpul, reprezentarea grafică a relaţiei   d = V t  se va înfăţişa ca în 
Fig. 5. 

 
Fig. 5. Diagrama mişcării trenurilor 

 
În practică, pentru simplificarea modului de construire şi prezentare a graficelor de 

circulaţie, se consideră că trenurile circulă cu viteză constantă, fără timpi de frânare –demarare, pe 
întreaga distanţă d (d = AB, A şi B fiind două staţii consecutive), diagrama mişcării trenurilor 
prezentându-se ca în Fig. 6. 

 
      d 
          B 
         
  
           A      
                C  t 
 
  Fig. 6. Diagrama mişcării trenurilor cu viteză constantă 
 
 În limbaj tehnic, diagrama mişcării unui tren (respectiv dreapta AC din Fig. 6) este 
cunoscută sub denumirea de trasă. 
 Tangenta unghiului format de trasă şi axa absciselor (a unghiului  din Fig. 6), sau 
coeficientul unghiular al trasei, nu este altceva decât viteza de circulaţie a trenului:  

V
t
d

AC
ABtg  . 

 Cu alte cuvinte, înclinaţia trasei faţă de axa absciselor şi, implicit, timpul de străbatere a 
distanţei de circulaţie vor fi mai mari sau mai mici în funcţie de viteza de circulaţie a trenurilor 
(timpul aflându-se în raport invers proporţional cu viteza). 

A 

B 

t 

d 
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 Un grafic de circulaţie este o succesiune de diagrame de mers care înglobează totodată şi 
timpii de staţionare a trenurilor în punctele de secţionare (pe parcursul cărora se efectuează diferite 
operaţii tehnice sau comerciale). 
 Informaţiile care stau la baza construirii graficelor de circulaţie se referă la:  

 natura (felul) şi numărul trenurilor care trebuie să circule zilnic pe fiecare linie feroviară 
în parte;  

 timpii de mers între punctele de secţionare învecinate;  
 intervalele de urmărire, încrucişare, sosire nesimultană şi expediere nesimultană a 

trenurilor;  
 natura operaţiilor la care sunt supuse trenurile în staţii şi timpii necesari executării 

acestora;  
 intervalele de timp dintre trenurile care circulă în grup;  
 normele de timp stabilite pentru staţionarea locomotivelor în depoul staţiilor de 

domiciliu şi de întoarcere etc. 
 Numărul şi felul trenurilor care trebuie să circule zilnic pe fiecare linie se determină în 
funcţie de intensitatea curenţilor de mărfuri şi de vagoane, ţinându-se seama de normele de tonaj şi 
număr de osii stabilite pentru diversele categorii de trenuri. 
 Cum în acelaşi grafic de circulaţie se înscriu toate categoriile de trenuri, trebuie să se 
cunoască cu precizie felul acestora, înscrierea făcându-se într-o anumită ordine de prioritate (în 
funcţie de rangul trenurilor1). Rangurile se diferenţiază în grafice prin trasee de anumite culori. 
 Pentru uşurarea identificării, urmăririi şi dirijării trenurilor, acestea se înscriu în grafice cu 
anumite numere, aceste numere indicând zona de circulaţie (magistrala feroviară) şi categoria 
trenului. 
 Timpii de mers între punctele de secţionare învecinate se stabilesc în funcţie de distanţele 
dintre acestea şi vitezele de circulaţie a trenurilor, ţinându-se seama totodată de înclinaţia trenului, 
frecvenţa demarărilor şi frânărilor etc. 
 Timpii necesari pentru efectuarea diferitelor operaţiuni tehnice şi comerciale se calculează 
în funcţie de natura acestor operaţiuni şi de normele de timp pe operaţii. 
 Intervalul de urmărire este timpul care trebuie să treacă din momentul sosirii unui tren în 
staţia vecină şi momentul expedierii următorului tren, care circulă în acelaşi sens cu precedentul, 
din aceeaşi staţie (care a expediat primul tren). 
 În cazul a două trenuri consecutive care circulă între două staţii A şi B, în sensul A –B, 
intervalul de urmărire (tu) este cel prezentat în Fig. 7. 
 
 
   d 
   B 
    T1  
      T2 
   A 
       tu 
       t 
 

 Fig. 7. Interval de urmărire 
 

                                                        
1 Rangul trenurilor ne indică ordinea de prioritate de care trebuie să se ţină seama la înscrierea lor în graficele de 
circulaţie. La noi în ţară, repartizarea trenurilor pe ranguri este următoarea: rangul I - trenuri cu mers special; rangul II - 
trenuri de călători exprese şi rapide; rangul III, - trenuri accelerate de călători; rangul IV - trenuri de persoane şi trenuri 
cursă de persoane; rangul V - trenuri accelerate de marfă, trenuri mixte, trenuri de coletărie şi trenuri militare; rangul VI 
- trenuri directe de marfă; rangul VII, - trenuri locale de marfă şi trenuri convoaie. Există şi trenuri cu prioritate absolută 
(fără rang), acestea fiind trenuri de ajutor (de intervenţii). 
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 Respectarea cu stricteţe a intervalului de urmărire este necesară din motive care ţin de 
siguranţa circulaţiei. În cadrul său se efectuează formalităţile de primire a dreptului de ocupare a 
distanţei dintre cele două staţii de către trenul următor. 
 În legătură cu dreptul de ocupare de către un tren a liniei situate între două puncte de 
secţionare consecutive trebuie făcută sublinierea că în transporturile feroviare se respectă aşa 
numita lege a nepenetrabilităţii, în virtutea căreia pe o astfel de porţiune de linie nu se poate afla la 
un moment dat decât un singur vehicul feroviar. Respectarea ei duce la înlăturarea riscului de 
accidente. 
 Intervalul de încrucişare este timpul scurs din momentul sosirii în staţia de încrucişare a 
unui tren care circulă într-un sens şi momentul expedierii (sau tranzitării fără oprire) din aceeaşi 
staţie a unui al doilea tren, care circulă în sens opus. Acest timp apare numai în cazul graficelor de 
circulaţie întocmite pentru liniile simple, având mărimea minimă egală cu timpul necesar 
parcurgerii, de către un tren aflat în mers, a distanţei de frânare. 
 Corespunzător unei staţii oarecare S, intervalul de încrucişare (Iî) se prezintă grafic ca în 
Fig. 8. 
 
        T2 
                  T1 
   S     
       Iî      Iî  t 
    T1 
   

  Fig. 11. Intervalul de încrucişare a două trenuri 
 
Intervalul de sosire nesimultană este timpul care trebuie să se scurgă din momentul sosirii 

într-o staţie a unui tren care circulă într-un sens şi momentul sosirii în aceeaşi staţie  a unui alt tren 
care circulă în sens opus. 

În cazul unei anumite staţii S, intervalul de sosire nesimultană (tsn) a două trenuri se prezintă 
grafic a în Fig. 12. 

 
 
 
 
 
          T2     T1 
    tsn 
        S  
       t 
          T1  Iî  T2   
 
 

 Fig. 8. Interval de sosire nesimultană 
 
Dacă unul din trenuri tranzitează prin staţiile de linie simplă fără oprire, intervalul de sosire 

nesimultană este în acelaşi timp şi interval de încrucişare. 
Intervalul de expediere şi sosire nesimultană (tes) reprezintă timpul care trebuie să treacă 

între momentul expedierii dintr-o staţie oarecare a unui tren, care circulă într-un sens, şi momentul 
sosirii în aceeaşi staţie a unui al doilea tren, care circulă în acelaşi sens cu primul, prezentându-se ca 
în Fig. 9. 

 
  d   
  C 
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           T1   T3 T4  
  B  tse 
     tes        tse      T5 
 
  A     T2  
 
       t 
 
Fig. 9. Intervalul de sosire şi expediere (sau expediere şi sosire) nesimultană 
 
În această figură, tse este intervalul de sosire şi expediere nesimultană, având o semnificaţie 

similară cu tes. 
Necesitatea înscrierii în graficele de circulaţie a tuturor intervalelor enumerate derivă din 

obligaţia căilor ferate de a lua toate măsurile pentru evitarea accidentelor de circulaţie. 
Înscrierea trenurilor în graficele de circulaţie trebuie să se facă în aşa fel încât să se asigure o 

corelare a orelor de sosire şi plecare a trenurilor cu programele de funcţionare a unităţilor 
economice şi sociale servite de căile ferate, precum şi o corelare optimă a circulaţiei trenurilor cu 
procesele tehnologice din staţii. 

Graficele de circulaţie trebuie să asigure, de asemenea, folosirea cât mai completă a 
capacităţii de circulaţie şi de transport ale liniilor feroviare, a vagoanelor şi a locomotivelor. 

Graficele se întocmesc pe formulare speciale, în care sunt nominalizate staţiile şi haltele 
feroviare, în succesiunea lor geografică, precum şi orele zilei. 

Timpul scurs între două expedieri (sau sosiri) consecutive de trenuri din (sau în) aceeaşi 
staţie poartă denumirea de perioadă a graficului  sau de timp de ocupare a distanţei de circulaţie 
(adică a distanţei dintre două puncte de secţionare consecutive) de către un tren (sau pereche de 
trenuri). Mărimea sa se determină însumând timpii de mers efectiv cu intervalele de timp din staţii. 

Corespunzător fiecărei linii feroviare, construcţia graficelor de circulaţie începe cu distanţa 
limitativă, continuându-se apoi cu celelalte porţiuni de linie. 

Graficele de circulaţie se elaborează în mai multe variante, varianta optimă fiind cea căreia-i 
corespunde cel mai mic timp de ocupare a distanţei limitative. 

În funcţie de condiţiile concrete de circulaţie a trenurilor, în practică se utilizează mai multe 
tipuri de grafice de circulaţie. Clasificarea acestora se poate face în baza mai multor criterii. 

Astfel, în funcţie de numărul liniilor din care este constituită o cale ferată, există grafice de 
circulaţie de linie simplă (când trenurile care circulă în cele două sensuri folosesc aceeaşi linie) şi 
grafice de circulaţie de linie dublă sau multiplă (când circulaţia este dirijată pe sensuri, toate 
trenurile care circulă într-un anumit sens folosind a anumită linie, încrucişările de trenuri fiind astfel 
suprimate). 

Configuraţia generală a acestor două categorii de grafice se prezintă ca în figurile 10 şi 11. 
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Fig. 10. Grafic de circulaţie de linie simplă 

 
Dacă traseele de pe distanţele de circulaţie succesive, afectate unui tren, sunt unite în unele 

staţii prin linii orizontale, înseamnă că trenul respectiv are oprire în aceste staţii. Prin celelalte staţii 
trenul tranzitează fără opriri. 

În funcţie de viteza cu care circulă trenurile, în acelaşi  sens, între două staţii, graficele de 
circulaţie pot fi paralele sau neparalele. 

Graficele de circulaţie paralele apar atunci când toate trenurile, indiferent de rang, străbat 
distanţa dintre două staţii cu aceeaşi viteză, trasele lor orientate în acelaşi sens – situate între aceste 
două staţii – având aceeaşi coeficienţi unghiulari (fiind paralele)  

De această dată, în grafice sunt suprimate operaţiunile de trecere înainte (de depăşire a unor 
trenuri de către altele). 

Acest tip de grafice asigură liniilor feroviare cea mai mare capacitate de circulaţie, datorită 
faptului că lor le corespund cei mai mici timpi de ocupare a distanţelor de circulaţie. Din păcate, 
condiţiile concrete în care are loc exploatarea căilor ferate şi a materialului rulant sunt arareori 
propice coordonării circulaţiei trenurilor în baza onor astfel de grafice.  
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Fig. 11. Grafic de circulaţie de linie dublă 

 
Graficele nerparalele, denumite şi grafice normale sau comerciale, se construiesc şi se 

utilizează în cazurile în care, pe aceeaşi porţiune de linie şi pe acelaşi sens de mers, trenurile circulă 
cu viteze diferite, trasele acestora având înclinaţii diferite. Ca urmare, în cazul acestor grafice se 
întâlnesc frecvent operaţiunile de depăşire a trenurilor de rang inferior de către trenurile de rang 
superior. 

Luând în considerare o secţie de cale ferată cu linie simplă, graficele paralele şi neparalele 
se prezintă ca în figurile 12 şi 13. 

 
 

 
Fig. 12. Grafic de circulaţie paralel 

 
La rândul lor, graficele paralele se împart, în funcţie de mărimea timpilor de mers pe toate 

distanţele de circulaţie, în grafice identice şi grafice neidentice. 
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Un grafic paralel este identic atunci când unui tren (în cazul liniilor duble) sau unei perechi 

de trenuri (în cazul liniilor simple) îi corespund aceiaşi timpi de mers pe fiecare distanţă de 
circulaţie, adică atunci când toţi timpii de mers au aceeaşi mărime, trenurile circulând cu viteză 
constantă de la un capăt la altul al liniei. 

 
 
 

 
Fig. 13. Grafic de circulaţie neparalel 

  
În practică, astfel de condiţii se întâlnesc cu totul şi cu totul excepţional. De aceea, se poate 

afirma că graficele paralele sunt aproape în exclusivitate neidentice, cuprinzând timpi de mers 
diferiţi de la o distanţă de circulaţie la alta. 

În cazul liniilor simple, luând în considerare numărul traselor pe cele două sensuri de mers, 
graficele de circulaţie se împart în grafice pereche şi nepereche. 

În graficele pereche, numărul traselor orientate într-un sens este egal cu numărul celor 
orientate în sens opus, pe când în graficele nepereche numărul traselor diferă de la un sens la altul. 

Un ultim criteriu de clasificare a graficelor de circulaţie aferente liniilor simple îl constituie 
modul de înscriere în grafice a traselor, în funcţie de care întâlnim: 

 grafice simetrice, adică grafice pereche în care fiecărei trase orientate într-un sens îi 
urmează o trasă orientată în sens contrar (Fig. 14); 
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Fig. 14. Grafic simetric 

 
 grafice cu trase în grup, în care unui anumit număr de trase orientate într-un sens îi 

urmează una sau mai multe trase orientate în celălalt sens, trenurile dintr-un grup urmărindu-se 
numai la intervale de staţii sau halte comerciale (Fig. 15); 

 grafice fascicol, care se deosebesc de cele cu trase în grup prin aceea că trenurile care se 
înscriu în ele nu se urmăresc la intervale de staţii sau halte, ci la intervale de posturi de reavizare, de 
blocuri de linie semiautomate şi automate (Fig. 16). Această ultimă categorie de grafice se 
întâlneşte şi în cazul liniilor duble. 

 
 
 

Fig. 15. 
Grafic cu trase în grup 
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 De remarcat că timpul de ocupare a distanţei de circulaţie de către un tren este mai mic în 
cazul graficelor din ultimele două categorii decât în cazul graficelor simetrice, ceea ce înseamnă că 
prin folosirea lor sporeşte capacitatea practică de circulaţie a liniilor ferate. Sporeşte în schimb şi 
necesarul de linii de garare din staţiile de întâlnire a grupurilor sau fascicolelor de trenuri. 

 Criteriile prezentate de clasificare a graficelor de circulaţie se pot folosi şi în diverse 
combinaţii, rezultând tipuri de grafice cum ar fi: grafice de linie simplă, paralele, identice şi 
simetrice; grafice de linie simplă, neparalele şi simetrice; grafice de linie simplă, paralele şi fascicol 
etc. 

 
 
 

Fig. 16. 
Grafic fascicol 

  
 Dat fiind faptul ă mărimea capacităţii de circulaţie a unui segment de linie situat între două 
staţii (sau oricare alte puncte de secţionare) consecutive se determină, în principiu, ca un raport între 
durata (în minute) a unei zile şi timpul de ocupare a acestuia de către un tren sau de către o pereche 
de trenuri (exprimat tot în minute), rezultă că principala cale de influenţare a acestei mărimi, în 
sensul ameliorării sale, o constituie reducerea timpului de ocupare a distanţei de circulaţie (sau a 
perioadei graficului). În acest scop pot fi întreprinse o serie de măsuri vizând creşterea vitezei de 
circulaţie a trenurilor, raţionalizarea şi reducerea duratelor proceselor tehnologice legate de 
tranzitarea trenurilor prin staţii, suprimarea unor opriri ale trenurilor care nu sunt absolut obligatorii 
în anumite staţii etc. 
 Urmărindu-se atingerea aceluia-şi obiectiv, într-un prim stadiu al elaborării lor, graficele de 
circulaţie se prezintă sub forma graficelor paralele pentru trenurile de un anumit rang (de regulă 
pentru trenurile directe de marfă, care sunt cele mei numeroase), graficele paralele asigurând liniilor 
ferate, aşa cum s-a remarcat ceva mai înainte, cea mai mare capacitate practică de circulaţie 
(exprimată în trenuri directe echivalente de marfă). 
 Capacitatea de circulaţie efectivă afectată exclusiv traficului de mărfuri se determină în 
urma înscrierii tuturor trenurilor în graficele de circulaţie, ţinându-se seama de rangul acestora. 
 Înscrierea trenurilor într-un grafic se face plecându-se de la distanţa limitativă (sau critică), 
acordându-se prioritate trenurilor de rang superior. Această operaţie presupune compararea unui 
număr relativ mare de variante de înscriere şi alegerea variantei care permite circulaţia în condiţii de 
siguranţă deplină a celui mai mare număr de trenuri. 
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 Fixându-se cele mai convenabile ore de plecare a trenurilor din staţiile de formare, sau cele 
mai potrivite ore de sosire în staţiile de destinaţie finală, ore stabilite în conformitate cu necesităţile 
beneficiarilor, în grafice, pe distanţa limitativă, se trec mai întâi trenurile de rangurile I – IV, în aşa 
fel încât aceste trenuri (care, evident, circulă cu viteze diferite) să elimine un număr cât mai mic de 
trase paralele afectate trenurilor directe de marfă. În continuare, se înscriu în spaţiile libere ale 
graficului trenurile de marfă de toate rangurile, acordându-se o importanţă deosebită ocupării cât 
mai complete a acestor spaţii. 
 Capacitatea de circulaţie efectivă destinată traficului de mărfuri, exprimată în trenuri directe 
echivalente de marfă (Ccm), se poate stabili astfel: 

)( 
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în care: Nt – numărul total de trase aferente distanţei de circulaţie în cazul graficului paralel; Nti – 
numărul efectiv de trenuri de rang i care trebuie înscrise zilnic în grafic; kti – coeficient de 
transformare a trenurilor de rang i în trenuri directe de marfă, calculat ca un raport între timpul de 
ocupare a distanţei de circulaţie de către un tren (sau pereche de trenuri) de rang i şi timpul de 
ocupare a aceleiaşi porţiuni de linie de către un tren sau pereche de trenuri directe de marfă. 
 Facem menţiunea că în suma cuprinsă în această relaţie se include şi trenurile militare. 
 În condiţiile în care capacitatea de circulaţie afectată exclusiv traficului de mărfuri se 
utilizează integral, numărul efectiv al trenurilor de marfă care se înscriu în graficul de circulaţie se 
poate determina astfel: 
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în care: Nte – numărul efectiv de trenuri de marfă care se pot înscrie în grafic. 
 Cu toate încercările întreprinse pe plan mondial şi la noi în ţară în vederea folosirii în acest 
scop a unor modele matematice, problema maximizării numărului efectiv de trenuri ce se pot înscrie 
într-un grafic de circulaţie continuă să rămână o problemă de rutină. 
 
 

3. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI TRENURILOR DE CĂLĂTORI 
 
 Aşa cum s-a menţionat într-un subcapitol anterior, una din particularităţile transporturilor 
derivă din modul în care ia naştere şi se manifestă cererea de prestaţii de transport. 
 La fel ca în traficul de mărfuri, şi în traficul de călători cererea de prestaţii de transport se 
manifestă ca o cerere derivată, majoritatea absolută a călătoriilor nefiind altceva decât simple 
modalităţi de satisfacere a unor necesităţi, altele decât deplasarea propriu-zisă în spaţiu. Se au în 
vedere aici necesităţile de a se stabili contacte directe între persoane aflate în locuri diferite, 
necesităţile de satisfacere a unor nevoi materiale sau spirituale cu valori de întrebuinţare în posesia 
cărora nu se poate intra decât în anumite locuri, altele decât locurile în care se află persoanele ce 
simt aceste nevoi, necesităţile rezultate din dorinţa de a vedea anumite ţinuturi etc.  

Dacă toate aceste necesităţi s-ar putea satisface în locurile în care se manifestă, cererea de 
prestaţii de transport s-ar anula. Dar cum acest lucru este practic imposibil, unităţile de transport 
feroviar, ca şi celelalte unităţi de transporturi, au obligaţia de a găsi modalităţile cele mai bune de 
satisfacere integrală şi la un nivel calitativ superior a cererii de prestaţii a populaţiei. 

 
 

3.1. OBIECTIVE 
 
 Deşi se încadrează în sfera serviciilor neproductive, transporturile de călători prezintă o 
importanţă economică şi, mai ales, socială cel puţin la fel de mare ca şi transporturile de mărfuri. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât obiectul lor îl reprezintă oamenii, creatorii de bunuri materiale şi 
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spirituale, care pe durata călătoriilor nu numai că se află în imposibilitatea de a-şi pune în slujba 
societăţii capacitatea lor de muncă, ci chiar şi-o diminuează, călătoriile fiind, cum bine se ştie, o 
sursă serioasă de oboseală. De aceea, organizarea circulaţiei trenurilor de călători trebuie să 
urmărească cu prioritate atingerea a trei obiective principale: 

a) asigurarea unei securităţi depline călătorilor; 
b) reducerea duratei călătoriilor; 
c) sporirea confortului în scopul diminuării oboselii. 
a) Asigurarea unei securităţi depline persoanelor pe timpul călătoriilor este un obiectiv care 

se are în vedere îndeosebi atunci când se întocmesc graficele de circulaţie. Atingerea lui se 
realizează prin stabilirea pe baze ştiinţifice a intervalelor de urmărire a trenurilor, a intervalelor de 
încrucişare sau depăşire, a intervalelor de expediere ori sosire nesimultane etc. 

b) Reducerea duratei călătoriilor este un obiectiv care poate fi realizat atât prin mărirea 
vitezei tehnice de circulaţie a trenurilor, cât şi printr-un ansamblu de măsuri organizatorice, cum ar 
fi:  

 alegerea celor mai indicate rute de îndrumare a trenurilor de călători; 
 asigurarea unui număr corespunzător de trenuri exprese, rapide şi accelerate, trenuri 

care au opriri într-un număr redus de staţii;  
 găsirea unor soluţii optime de cooperare între transporturile feroviare şi celelalte 

sisteme de transport care servesc traficului de călători;  
 asigurarea, în staţiile de ramificaţie, a celor mai rapide legături între trenurile care 

circulă pe fiecare sens de mers;  
 limitarea la strictul necesar a intervalelor de timp din staţii etc. 

Sporirea vitezei tehnice de circulaţie a trenurilor de călători se manifestă de o bună bucată 
de vreme ca o principală cale de reducere a duratei călătoriilor şi de atragere, pe această bază, a unui 
număr din ce în ce mai mare de călători spre sistemul de transport feroviar (care se dovedeşte în 
continuare şi cel mai sigur sistem de transport). Astfel, experienţa ţărilor avansate din acest punct de 
vedere a demonstrat că introducerea regimului de circulaţie de mare viteză a dus la scurtarea duratei 
călătoriilor până la jumătate şi la creşterea numărului de călători pe căile ferate cu mai bine de 
50%1. 

Reducerea pe această cale a timpului de imobilizare a persoanelor în procesul de transport 
presupune însă rezolvarea unor probleme foarte complexe de ordin tehnic, precum şi un mare efort 
investiţional. 

Alegerea celor mai indicate rute de îndrumare a trenurilor este o cale de reducere a duratei 
călătoriilor care se efectuează între localităţile puternic populate, situate la distanţe mari şi foarte 
mari, cu trenuri exprese, rapide şi accelerate. 

Dată fiind forma de reţea a căilor ferate, găsirea celor mai scurte rute pentru aceste trenuri se 
poate face folosind fie metoda poligoanelor, ca în cazul trenurilor de marfă, fie metodele economico 
– matematice de identificare a traseelor optime. 

În general, alegerea celor mai bune rute de îndrumare a trenurilor este o problemă care se 
impune a fi rezolvată în strânsă legătură cu problema optimizării folosirii capacităţii de transport a 
materialului rulant. Acest lucru este necesar deoarece sunt situaţii în care soluţiile obţinute prin 
rezolvarea separată a acestor probleme sunt contradictorii, rutelor celor mai scurte corespunzându-le 
coeficienţi reduşi de utilizare a capacităţii şi invers. De aceea, mai ales în cazul trenurilor de 
persoane, se preferă uneori rute de îndrumare ocolitoare - dacă în felul acesta se asigură o mai bună 
folosire a capacităţii de încărcare a vagoanelor şi a capacităţii de tracţiune a locomotivelor. O astfel 
de modalitate de stabilire a rutelor corespunde, de regulă, curenţilor succesivi de călători orientaţi 
pe distanţe mici. 

                                                        
1 Printre aceste ţări se numără Japonia (care a iniţiat această măsură odată cu construirea liniei New Tocaydo, între 
Tokio şi Osaka, dată în folosinţă în 1964, cu ocazia jocurilor olimpice de la Tokio), Canada (cu linia Montreal – 
Toronto), Franţa (cu linia Paris – Lyon, ţară în care trenurile au atins viteza de 330 km /oră încă din anul 1955), S.U.A., 
Anglia, Germania etc. 



Toader Gherasim 123
Trenurile exprese, rapide şi accelerate străbat rutele de îndrumare cu vitezele comerciale 

cele mai mari, datorită faptului că nu au opriri decât în cele mai importante staţii de pe parcurs, 
motiv pentru care sunt preferate de persoanele care călătoresc pe distanţe mari. De aceea, în 
organizarea circulaţiei trebuie să se pună accent pe sporirea ponderii lor în detrimentul celorlalte 
categorii de trenuri de călători. 

Extinderea cooperării între transporturile feroviare de călători şi celelalte sisteme de 
transport în comun se impune cu atât mai mult cu cât operaţiunile de transbordare a călătorilor 
dintr-un vehicul într-altul presupune cheltuieli minime, aproape neglijabile. 

Se ştie că mijloacele de transport feroviar sunt eficiente din punct de vedere economic pe 
distanţe mari şi chiar foarte mari, iar autovehiculele pe distanţe mici. Pentru a valorifica avantajele 
pe care le prezintă aceste două categorii de mijloace de transport, cooperarea între unităţile 
feroviare şi cele auto este foarte indicată. În cadrul acesteia, o parte din mijloacele feroviare pot fi 
dirijate fără opriri prin unele staţii, sporindu-se astfel viteza comercială a trenurilor, traficul de 
călători aferent acestora urmând a fi preluat de către autovehicule. Cu alte cuvinte, această problemă 
poate fi tratată la fel ca problema concentrării traficului de mărfuri într-un număr redus de staţii 
feroviare, obţinându-se (pe această cale) micşorarea duratei călătoriilor. 

În acelaşi mod poate fi concepută şi cooperarea dintre transporturile feroviare şi cele navale 
sau aeriene. 

Asigurarea, în staţiile de ramificaţie, a celor mai rapide legături între trenurile care circulă 
pe fiecare sens de mers constituie calea principală de reducere a duratei voiajelor care presupun 
transbordarea călătorilor dintr-un tren în altul (lucru de care trebuie să se ţină seama atunci când se 
elaborează graficele de circulaţie). Neglijarea acestui aspect poate determina anularea efectelor 
pozitive cu care se soldează toate celelalte măsuri întreprinse în scopul reducerii duratei călătoriilor. 
Problema se pune în acelaşi fel şi pentru staţiile mari, în care trenurile de persoane de rang superior 
au prevăzute prin grafice opriri, în cazul lor cele mai bune legături urmând a fi asigurate între aceste 
trenuri şi trenurile de călători de rang inferior cu care se continuă călătoriile spre staţiile în care 
primele nu au prevăzute opriri. 

În fine, reducerea la limita strictului necesar a intervalelor de timp din staţii, fără ca prin 
aceasta să se pericliteze siguranţa circulaţiei, este o modalitate de sporire a vitezei comerciale a 
trenurilor de călători, ca şi a celor de marfă de altfel, cu implicaţii pozitive asupra duratei 
călătoriilor. La o asemenea consecinţă se poate ajunge prin simplificarea operaţiunilor la care sunt 
supuse trenurile în staţiile de pe parcurs şi prin executarea acestor operaţii pe cât posibil simultan cu 
îmbarcarea – debarcarea călătorilor. 

c) Sporirea confortului oferit călătorilor pe durata voiajului este de natură să prevină sau să 
diminueze oboseala acestora, contribuind la reducerea timpului necesar refacerii capacităţii lor de 
muncă. 

Confortul se poate asigura prin punerea în circulaţie, la orele cele mai convenabile, a unui 
număr suficient de vagoane pentru a oferi loc (pe scaun) fiecărui călător, respectiv prin sporirea 
ponderii trenurilor cu locuri rezervate, prin includerea în grafice a unor trenuri suplimentare în 
perioadele cu vârf de trafic, pentru evitarea aglomeraţiei, prin mărirea ponderii vagoanelor de 
dormit din compunerea trenurilor de noapte care circulă pe distanţe mari, prin dotarea vagoanelor 
cu instalaţii de încălzit, de alimentare cu apă, de iluminat etc., prin reducerea frecvenţei frânărilor şi 
demarărilor ş.a. 

Obiectivele urmărite în organizarea circulaţiei trenurilor de călători se impun a fi atinse, cum 
e şi firesc, în condiţii de eficienţă economică ridicată, eficienţa apreciindu-se însă nu numai din 
punctul de vedere al interesului general al economiei naţionale. 

 
 

3.2. FORMAREA ŞI ÎNDRUMAREA TRENURILOR 
 

Buna cunoaştere a curenţilor de călători este esenţială pentru formarea trenurilor de persoane 
şi organizarea circulaţiei lor. 
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Spre deosebire de curenţii de mărfuri, care pot fi identificaţi şi dimensionaţi cu precizie în 

baza contractelor economice de prestaţii de transport pe căile ferate, curenţii de călători nu pot fi 
cunoscuţi anticipat decât cu o oarecare aproximaţie. De aceea, în organizarea transporturilor de 
călători, informaţiile puse la dispoziţie de planificarea operativă nu sunt suficiente, acestea trebuind 
să fie completate cu datele curente cu privire la nivelul efectiv al cererii de prestaţii de transport. 

Odată stabilite nivelurile şi distribuţia curenţilor zilnici de călători între staţiile de pe fiecare 
linie feroviară, înainte de organizarea propriu-zisă a circulaţiei trenurilor, trebuie să se determine 
numărul vagoanelor necesare satisfacerii în bune condiţii a cererii de transport. În acest scop se mai 
pot adopta mai multe modalităţi de calcul. 

Astfel, un calcul global se poate face folosind relaţia: 
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în care: Nvc – numărul vagoanelor necesare satisfacerii cererii de transport; i – indicativ pentru 
curenţii de călători; qci – numărul călătorilor din curentul i; qvc – capacitatea medie a unui vagon de 
călători (număr de locuri pe scaune); ksc – coeficientul schimbării călătorilor pe parcurs, determinat 
(în baza datelor statistice din perioadele anterioare) ca un raport între numărul total de călători 
transportaţi zilnic între două staţii terminus date (Qco) şi numărul maxim de călători care s-ar fi 
putut îmbarca simultan în vagoanele puse în circulaţie: 
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Nvco - numărul vagoanelor care au circulat zilnic între staţiile considerate. 
 Acest mod de calcul nu ne oferă garanţia că toţi călătorii au asigurat locurile pe întreaga 
durată a voiajului. Disproporţiile care pot să apară în unele staţii între numărul celor îmbarcaţi şi 
numărul celor debarcaţi fac ca pe unele porţiuni de parcurs locurile să fie insuficiente, iar pe altele, 
locurile pe scaun să prisosească. 

Analitic, numărul vagoanelor care trebuie să plece din fiecare staţie de pe parcursul 
călătorilor se poate stabili astfel: 
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în care: k – staţia pentru care se face calculul; s – indicativ  pentru staţii, arătând succesiunea trecerii 
trenurilor prin ele; qcîs, qcds -  numărul călătorilor care se îmbarcă, respectiv care debarcă în staţia s. 
 Dacă numărul vagoanelor se stabileşte în acest mod, se poate asigura o mai bună 
concordanţă între cererea şi oferta de locuri, cu condiţia ca în fiecare staţie de pe parcurs să se 
efectueze operaţii de ataşare şi detaşare de vagoane la şi de la trenurile de călători, ceea ce practic 
complică circulaţia acestor trenuri. 
 Compunerea trenurilor în staţiile de călători are loc conform planurilor de formare, această 
operaţiune valorificând rezultatele calculelor prezentate anterior. 

Ca şi trenurile de marfă, trenurile de călători sunt formate din câte un nucleu (grup de 
vagoane care se păstrează în compunerea unui tren pe întreg parcursul) şi adaosuri (vagoane sau 
grupe de vagoane care se ataşează nucleului numai pe anumite porţiuni din parcurs). 

În principiu, nucleul trebuie să fie constituit din numărul de vagoane care au asigurată 
folosirea completă a capacităţii pe tot parcursul dintre staţiile de formare şi cele de descompunere 
(sau recompunere). Adaosurile se stabilesc făcând diferenţa între numărul de vagoane care trebuie 
să plece din fiecare staţie conform calculelor analitice prezentate şi numărul de vagoane din nucleu.  

Urmărindu-se punerea în circulaţie a unor trenuri cu o compunere cât mai uniformă, care să 
fie supuse unui număr cât mai mic de prelucrări cu manevră în staţiile de pe parcurs (operaţiuni care 
sunt destul de costisitoare şi care măresc totodată durata călătoriilor), în practică se preferă adeseori 
unele soluţii de compunere care afectează în mod conştient echilibrul dintre cererea şi oferta de 
locuri, atât în avantajul cât şi în dezavantajul călătorilor. 
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Calitatea oricărei variante de formare a trenurilor de călători se poate aprecia cu ajutorul a 

trei criterii principale: 
 modul de utilizare a capacităţii de transport a vagoanelor (C1); 
 modul de satisfacere a cererii de locuri a călătorilor (C2); 
 timpul de staţionare a trenurilor în staţiile de pe parcurs (C3). 

Modul de utilizare a capacităţii de transport a vagoanelor se poate aprecia, la rândul său, în 
funcţie de concordanţa sau neconcordanţa între capacitatea de transport dată în exploatare 
(exprimată în locuri – km) şi capacitatea utilizată. Pentru evitarea eventualelor compensări între 
subutilizările şi suprasolicitările de capacitate (ambele situaţii fiind nedorite de căile ferate), în 
calcule nu se va lua în considerare numărul persoanelor care călătoresc fără loc pe scaun. 

În mărimi absolute, neconcordanţa între capacitatea dată în exploatare şi cea utilizată se 
poate stabili astfel: 
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în care: j – indicativ pentru variantele de formare; Nl – capacitatea de transport dată în exploatare şi 
neutilizată (locuri – km); qcs – numărul total de călători care pleacă din fiecare staţie s:  
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ls – distanţa dintre staţia din care pleacă un anumit număr de vagoane de călători şi staţia imediat 
următoare (km). 
 În această relaţia, pentru evitarea compensărilor, ori de câte ori: 
 

qcs  Nvcs qvc, 
 
se va considera că: 

Ncs qvc = qcs. 
 

 În mărimi relative, această neconcordanţă se determină cu una din relaţiile: 
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în care: k1j, k1’j – gradul de utilizare, respectiv de neutilizare a capacităţii de transport a vagoanelor 
puse în circulaţie; Qvj – capacitatea de transport a vagoanelor aflate în circulaţie (locuri – km). 
 Modul de satisfacere a cererii de locuri a călătorilor se poate aprecia, în mărimi absolute şi 
în mărimi relative, în felul următor: 
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în care: N2j – parcursul fără loc al călătorilor corespunzător unei variante de formare j (călători – 
km); k2’j, k2j – greutatea specifică a parcursului fără locuri, respectiv cu locuri în parcursul total al 
călătorilor; Qc – parcursul total al călătorilor (călători –km). 
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 Şi în acest caz, pentru a nu fi mascate eventualele neconcordanţe între cererea şi oferta de 
locuri, atunci când qsc are valori mai mici decât produsul Nvcsj qvc se va considera că: 
 

qsc = Nvcsj qvc. 
 

 În sfârşit, tipul de staţionare a trenurilor din cauza prelucrărilor cu manevră în staţiile de pe 
parcurs (Tmj) (exprimat în ore) se stabileşte cu relaţia: 
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în care tmsj - timpul de prelucrare cu manevră a trenului în staţia s. 
 Mărimea acestui criteriu se mai poate exprima şi în vagoane –ore sau călători –ore: 

















1

2
''

1

2

n

s
mcsjm

n

s
mvcjm

sj

sjsj

tqT

tNT
, 

în care: Tm’j, Tm’j’ – valoarea criteriului exprimată în vagoane –ore, respectiv în călători –ore. 
 În mărimi relative, acest criteriu se poate exprima sub forma coeficientului timpului de 
staţionare din cauza prelucrărilor cu manevră, calculat ca un raport între timpul de staţionare 
determinat de aceste operaţii şi timpul total de mers efectiv. 
 Dat fiind faptul că nivelul calitativ al variantelor de formare a trenurilor de călători se 
apreciază în funcţie de mai multe criterii, apare necesară operaţiunea de ierarhizare a acestor 
criterii. În acest scop se pot folosi cunoscuţii coeficienţi de importanţă, pe larg utilizaţi în procesele 
decizionale multicriteriale. 
 Pentru evitarea subiectivismului în dimensionarea acestor coeficienţi, se recomandă 
constituirea unor grupuri complexe de specialişti, buni cunoscători ai intereselor căilor ferate, 
călătorilor şi economiei naţionale, care să primească sarcina analizării fiecărui criteriu în parte şi 
acordării unor punctaje în baza cărora să se stabilească valorile coeficienţilor. În acordarea 
punctajelor trebuie să se ţină seama de pierderile pe care economia naţională le înregistrează prin 
folosirea necorespunzătoare a capacităţilor de transport sau prin mărirea timpului de imobilizare a 
persoanelor în procesul de transport, fără a se neglija confortul oferit călătorilor. 
 Corespunzător fiecărui criteriu, coeficienţii de importanţă se pot determina raportând 
punctajul fiecărui criteriu la punctajul total atribuit de aceştia tuturor criteriilor. Pentru ca aprecierile 
specialiştilor să nu fie discordante, se poate adopta un procedeu de lucru asemănător tehnicii 
Delphy. 
 Asigurarea comparabilităţii criteriilor (conform celor mai cunoscute procedee de optimizare) 
se realizează fie prin intermediul aşa-numiţilor coeficienţi de concordanţă şi de discordanţă (sau al 
metodei ELECTRE), fie în baza utilităţilor. 
 Ideea aducerii la acelaşi numitor a tuturor criteriilor prin intermediul utilităţilor a fost 
formulat de J. von Neumann şi O. Morgenstern. 
 Fără a intra în detalii teoretice, amintim doar că stabilirea utilităţilor pentru oricare criteriu 
Ci se face prin interpolare, plecându-se de la utilităţile stabilite pentru valorile extreme ale 
criteriului. De regulă, celei mai bune valori a criteriului i se atribuie utilitatea 1 (sau o mărime 
apropiată de 1), iar celei mai proaste, utilitatea 0 (sau o altă mărime apropiată de 0), pentru celelalte 
valori folosindu-se relaţiile:  
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 , când Ci trebuie maximizat; 

în care: uij – utilitatea criteriului i în cazul variantei de formare j; Ci max, Ci min – limitele de variaţie 
pentru mărimile criteriului i; Cij  - mărimea efectivă a criteriului i în cazul variantei de formare j. 
 Utilitatea integrală a unei anumite variante de formare Vj se calculează cu relaţia: 
 

u(Vj) =  uij ki; 
 
în care: ki – coeficientul de importanţă aferent criteriului Ci. 
 Varianta de formare a trenurilor de călători căreia-i corespunde cea mai mare utilitate 
integrală va fi varianta optimă. 
 În acelaşi mod se poate proceda şi atunci când criteriile sunt exprimate în mărimi relative. 
 Numărul, rangul şi compunerea trenurilor de călători care urmează a fi puse în circulaţie se 
stabilesc aşadar în funcţie de mărimea curenţilor de vagoane, de distribuţia în timp a curenţilor de 
călători şi în funcţie de normele de tonaj şi număr de osii admise pe fiecare tren. 
 Analizându-se tipul distribuţiei în timp a curenţilor de călători, orele la care se înscriu 
aceste trenuri în graficele de circulaţie trebuie să concorde cu orele din zi în care cererea atinge 
nivelurile maxime, asigurându-se în felul acesta satisfacerea solicitărilor celui mai mare număr de 
călători. 
 Corelarea programelor de circulaţie a trenurilor de călători cu programele de circulaţie ale 
celorlalte mijloace de transport în comun este una din formele de concretizare a cooperării între 
principalele sisteme de transport, având ca efecte maximizarea nivelului de satisfacere a cererii 
globale de transport, reducerea duratei călătoriilor şi creşterea eficienţei economice a 
transporturilor. 
 Rutele de îndrumare a trenurilor de călători trebuie să se stabilească în funcţie de 
intensitatea curenţilor de călători, pe ore din zi, şi de distribuţia acestora în spaţiu. În raport cu 
situaţiile practice concrete, trebuie să se găsească cele mai bune soluţii de combinare a trenurilor pe 
rute lungi cu cele pe rute medii sau scurte. 
 Criteriile principale care se cer a fi avute în vedere în adoptarea unor astfel de soluţii sunt: 
gradul de utilizare a capacităţii de transport a vagoanelor (apreciat după procedeul expus anterior) şi 
durata imobilizării călătorilor în staţiile de pe parcurs, staţii în care se asigură legăturile între 
trenurile de lung parcurs şi celelalte trenuri de călători - exprimată în om –ore (Ti). 
 În mărimi absolute, nivelul celui de-al doilea criteriu, corespunzător unei staţii date s, se 
poate stabili astfel: 
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în care: qcdsh – numărul călătorilor care debarcă din trenurile de rang inferior în staţia s la ora h; qcfsh 
- numărul călătorilor debarcaţi din trenurile de rang inferior care-şi finalizează călătoria în staţia s la 
ora h; ti – timpul de imobilizare a călătorilor în staţia s, adică timpul scurs între momentul debarcării 
şi momentul expedierii din staţia s a primului tren de rang superior, cu care călătorii îşi pot continua 
voiajul (ore). 
 După cum este lesne de observat, criteriul Ti se poate folosi şi în aprecierea calităţii 
graficelor de circulaţie prin intermediul cărora se asigură legăturile dintre trenurile de călători în 
staţiile de ramificaţie (sau în oricare alte staţii). 
 În mărimi relative, acest criteriu se poate exprima ca un raport între timpul de imobilizare în 
staţiile de legătură (om –ore) şi durata totală a călătoriei (aferentă aceloraşi persoane, exprimată tot 
în om –ore). 
 Din cele prezentate rezultă că organizarea circulaţiei trenurilor de călători este o problemă 
foarte complexă, care se impune a fi rezolvată ţinând cont de un număr mare de restricţii şi criterii, 
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majoritatea acestora având caracter contradictoriu. Tocmai de aceea, chiar cele mai bune soluţii nu 
sunt în măsură să satisfacă decât parţial interesele diverse ale călătorilor şi căilor ferate. 

 
 
REZUMAT 
 

 În transporturi, prin curent de mărfuri (de călători sau de vagoane) se înţelege cantitatea de mărfuri (ori 
numărul de călători sau de vagoane) care se deplasează (sau urmează să se deplaseze) într-o perioadă determinată (zi, 
lună etc.), între două puncte, într-un singur sens. La mărfurile prezentate la transport în cantităţi mari, curenţii de 
mărfuri se stabilesc separat pe fiecare marfă în parte. În celelalte cazuri, curenţii de mărfuri se stabilesc pe grupe de 
mărfuri cu caracteristici asemănătoare. 

Identificarea curenţilor de mărfuri constă în determinarea extremităţilor acestora (a punctelor de expediţie şi a 
celor de destinaţie), iar dimensionarea lor este operaţiunea de stabilire a cantităţilor de mărfuri, exprimate de regulă în 
tone, care reprezintă conţinutul fiecărui curent în parte, respectiv operaţiunea de determinare a nivelului acestora. 
 Curenţii de vagoane se determină în baza curenţilor de mărfuri şi de călători, exprimându-se în vagoane fizice 
sau vagoane convenţionale. 
 O staţie feroviară dată are de-a face cu trei categorii distincte de curenţi (de mărfuri, vagoane etc.): curenţi ce 
se nasc în acea staţie, în categoria acestora intrând curenţii care au ca punct de plecare (sau ca primă extremitate) staţia 
respectivă; curenţi de tranzit, aceştia cuprinzând curenţii care au extremităţile situate în alte staţii, trecând doar prin acea 
staţie; curenţi ce se sting în acea staţie, din această categorie făcând parte curenţii care au ca punct de destinaţie staţia 
respectivă. 
 Alegerea rutelor de îndrumare a vagoanelor trebuie să se facă în baza unor criterii economice complexe, în care 
să-şi găsească reflectarea condiţiile concrete de transport. Un astfel de criteriu este costul transportului. 
 Un grafic de circulaţie este o succesiune de diagrame de mers care înglobează totodată şi timpii de staţionare a 
trenurilor în punctele de secţionare (pe parcursul cărora se efectuează diferite operaţii tehnice sau comerciale). 

Înscrierea trenurilor într-un grafic se face plecându-se de la distanţa limitativă (sau critică), acordându-se 
prioritate trenurilor de rang superior. Această operaţie presupune compararea unui număr relativ mare de variante de 
înscriere şi alegerea variantei care permite circulaţia în condiţii de siguranţă deplină a celui mai mare număr de trenuri. 
 Organizarea circulaţiei trenurilor de călători trebuie să urmărească cu prioritate atingerea a trei obiective 
principale: asigurarea unei securităţi depline călătorilor; reducerea duratei călătoriilor; sporirea confortului în scopul 
diminuării oboselii. 

În general, alegerea celor mai bune rute de îndrumare a trenurilor este o problemă care se impune a fi rezolvată 
în strânsă legătură cu problema optimizării folosirii capacităţii de transport a materialului rulant. Acest lucru este 
necesar deoarece sunt situaţii în care soluţiile obţinute prin rezolvarea separată a acestor probleme sunt contradictorii, 
rutelor celor mai scurte corespunzându-le coeficienţi reduşi de utilizare a capacităţii şi invers. 

Mijloacele de transport feroviar sunt eficiente din punct de vedere economic pe distanţe mari şi chiar foarte 
mari, iar autovehiculele pe distanţe mici. Pentru a valorifica avantajele pe care le prezintă aceste două categorii de 
mijloace de transport, cooperarea între unităţile feroviare şi cele auto este foarte indicată. În cadrul acesteia, o parte din 
mijloacele feroviare pot fi dirijate fără opriri prin unele staţii, sporindu-se astfel viteza comercială a trenurilor, traficul 
de călători aferent acestora urmând a fi preluat de către autovehicule. 

Calitatea oricărei variante de formare a trenurilor de călători se poate aprecia cu ajutorul a trei criterii 
principale: modul de utilizare a capacităţii de transport a vagoanelor (C1); modul de satisfacere a cererii de locuri a 
călătorilor ; timpul de staţionare a trenurilor în staţiile de pe parcurs. 

 
 
 
ÎNTREBĂRI 
 
Ce se înţelege prin curent de călători? 
Ce legătură există între curenţii de mărfuri şi traficul de mărfuri? 
Ce presupune dimensionarea curenţilor de mărfuri? 
Ce metode se pot folosi pentru alegerea rutelor de îndrumare a vagoanelor? 
Cum se determină distanţele virtuale? 
Ce este o trasă? 
Ce este un grafic de circulaţie? 
Care sunt principalele tipuri de grafice de circulaţie în cazul căilor ferate_ 
 
 
APLICAŢIE  
 
Cunoscând datele din Tabelul 1, cu privire la numărul de persoane care se îmbarcă şi care debarcă în fiecare 

din staţiile între care urmează să circule trenurile, să se determine varianta optimă de formare a acestor trenuri. 
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Date folosite în formarea trenurilor de călători 
        Tabelul 1 

                                  Staţii  
Mărimi  

S1 S2  S3 S4 S5 

qcî 500 300 100 400 0 
qcd 0 200 300 100 700 
Timp de prelucrarea cu manevră 
(min.) 

-  10 7 13 - 

Distanţa între staţii (km)            15           10           20           12 
 
Rezolvare 
 

 Plecând de la distribuţia în spaţiu a curenţilor zilnic de călători din Tabelul 1, considerând, pentru uşurinţa 
calculelor, că qvc = 100, numărul vagoanelor care trebuie să plece din fiecare din cele cinci staţii va fi: 
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 Utilizând datele cunoscute şi notând cu:  

 V1 – varianta de formare a trenurilor dintr-un nucleu de 4 vagoane şi adaosuri de un vagon între staţiile S1 şi S2, 
de 2 vagoane între staţiile S2 şi S3 şi de 3 vagoane între staţiile S4 şi S5; 

 V2 – varianta în care trenul este format dintr-un nucleu de 7 vagoane; 
 V3 – varianta trenului format dintr-un nucleu de 6 vagoane, fără adaosuri; 
 V4 – varianta trenului format dintr-un nucleu de 5 vagoane, fără adaosuri; 
 V5 – varianta de formare a trenurilor dintr-un nucleu de 5 vagoane şi un adaos de 2 vagoane în staţia S4; 
 V6 – varianta de formare a trenului dintr-un nucleu de 6 vagoane şi un adaos de un vagon între staţiile S4 şi S5; 
 kts – coeficientul timpului de staţionare, 

mărimile corespunzătoare celor trei criterii, calculate în baza relaţiilor prezentate, vor fi cele din Tabelul 2. 
 

Mărimile criteriilor pentru şase variante de formare a trenurilor 
         Tabelul 2 
         Variante 
Mărimi  

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

N1 0 10.000 5.500 2.000 2.000 5.500 
k1’ 0 0,25 0,15 0,07 0,064 0,155 
k1 1 0,75 0,85 0,93 0,936 0,845 
N2 0 0 1.200 3.400 1.000 0 
k2’ 0 0 0,039 0,11 0,032 0 
k2 1 1 0,961 0,89 0,968 1 
Tm 0,5 0 0 0 0,21 0,21 
kts 0,438 0 0 0 0,18 0,18 
Tm’ 3,21 0 0 0 1,51 1,51 
kt’s 0,52 0 0 0 0,24 0,21 

Tm’s’ 298,3 0 0 0 151,6 151,6 
kt’s’ 0,48 0 0 0 0,26 0,25 

  
 În aceste calcule s-a considerat că viteza tehnică a trenurilor este de 50 km /oră.  

Pentru exemplificare, prezentăm modul de calcul al mărimilor criteriilor pentru varianta V6: 
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N16 = (6x100-500) x 15 + (6x100-600) x10 + (6x100-400) x 20 + (7x100-700) x  12 = 5.500 locuri –km  
 k1’6 = 5.500 : (6x100x45+7x100x12) = 0,155 
N26 = (500-500) x 15 + (600-6x100) x 10 + (400-400) x 20 + (700-7x100) x 12= 0 
 Tm6 = 13 : 60 = 0,21 ore 
 kts = 0,21 / (57 : 50) = 0,18 
 Tm’6 = (7x13) : 60 = 1,51 vagoane –ore 
 kt’s = 1,51 : (6x45+7x12) /50 =0,21 
 Tm’6’ = (700x12) : 60 = 151,6 om –ore 
 kt’s’ = 151,6 : (500x15+600x10+400x20+700x12) /50 = 0,25. 
 
 Plecând de la mărimile absolute ale celor trei criterii, utilităţile aferente acestora vor fi cele din Tabelul 3. 
 
  Utilităţile criteriilor pe variante de formare a trenurilor 
         Tabelul 3 
            Vj  
Ci 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

N1 1 0 0,45 0,80 0,80 0,45 
N2 1 1 0,64 0 0,70 1 
Tm 0 1 1 1 0,58 0,58 
 
 Presupunând că mărimile coeficienţilor de importanţă sunt: k1 = 0,35; k2 = 0,45 şi k3 = 0,20, utilităţile integrale 
ale celor şase variante de formare vor fi: 
 
  u(V1)  = 1x0,35 + 1x0,45 + 0x0,20 = 0,80 
  u(V2)  = 0x0,35 + 1x0,45 + 1x0,20 = 0,65 
  u(V3)  = 0,45x0,35 + 0,64x0,45 + 1x0,20 = 0,64 
  u(V4)  = 0,80x0,35 + 0x0,45 + 1x0,20 = 0,48 
  u(V5)  = 0,80x0,35 + 0,70x0,45 + ,580x0,20 = 0,71 
  u(V6)  = 0,45x0,35 + 1x0,45 + 0,58x0,20 = 0,72. 
 
 Aplicând un astfel de procedeu, rezultă că varianta optimă de formare este varianta V1. 
 



 
 
 

Modulul 7 
 

TARIFELE ÎN TRANSPORTURILE FEROVIARE 
 
 

Tarifele în transporturi se definesc ca fiind expresia bănească a valorii sau utilităţii 
prestaţiilor de transport, jucând rolul unor preţuri planificate.  

 
1. ROLUL TARIFELOR 

 
Ca şi preţurile, tarifele de transport joacă un rol foarte complex în funcţionarea 

mecanismului economico-financiar al firmelor de transport şi al economiei naţionale.  
1. În calitatea sa de instrument de realizare a reproducţiei, tarifele în transporturi au rolul de 

a asigura - unităţilor de transporturi care îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale – recuperarea 
cheltuielilor şi obţinerea unui anumit profit.  

Presupunând consumuri de resurse umane, materiale şi financiare, transporturile contribuie 
la sporirea valorii mărfurilor cu o mărime proporţională cu nivelul tarifelor (ca expresie bănească a 
valorii prestaţiilor).  

Pentru beneficiari şi pentru economia naţională, reducerea valorii adăugate mărfurilor în 
cadrul proceselor de transport este o condiţie de creştere a rentabilităţii, munca cheltuită în 
domeniul transporturilor neaducând nicio contribuţie la crearea valorilor de întrebuinţare a acestora. 
În schimb, costurile cu producerea şi desfacerea mărfurilor sunt afectate cu atât mai mult cu cât este 
mai mare cuantumul resurselor consumate cu transportul acestor mărfuri între producători şi 
utilizatori. Iată de ce, la un nivel dat de dezvoltare a economiei, produsul intern brut creat în 
transporturi se impune a fi cât mai mic (atât ca masă, cât şi ca pondere). De aceea, nivelul tarifelor 
trebuie să fie cât mai strict corelat cu nivelul costurilor firmelor de transporturi, ratele de profit 
incluse în tarife impunându-se a fi stabilite în aşa fel încât să nu majoreze nejustificat cheltuielile de 
transport ale întreprinderilor beneficiare.  

2. Legat nemijlocit de rolul de instrument de recuperare a cheltuielilor din venituri, tarifele 
de transport joacă şi rolul de instrumente de comensurarea a cheltuielilor de acest gen ale 
beneficiarilor şi a veniturilor unităţilor de transport, fiind foarte utile în planificarea, evidenţa şi 
analiza unor astfel de indicatori economico-financiari.  

3. Rolul de stimulare a unităţilor de transporturi în reducerea consumurilor de resurse 
rezultă din structura tarifelor pe elemente valorice (tariful exprimând băneşte nivelul costurilor şi al 
profitului), din caracterul stabil al tarifelor pe perioade relativ mari, din caracterul variabil al 
costurilor şi profitului, precum şi din destinaţiile profitului în condiţiile noului economiei de piaţă. 
Pentru ca acest rol să fie realizat cât mai bine, în folosul întregii economii naţionale, tarifele în 
transport trebuie să fie menţinute la un nivel cât mai coborât. 

Fără a se periclita exercitarea funcţiilor de mijloc de recuperare a cheltuielilor din venituri 
brute şi de obţinere a profitului, precum şi de instrument de comensurare a consumurilor de resurse, 
fixarea unor niveluri coborâte pentru tarifele de transport va face ca întreprinderile de transporturi 
să nu poată obţine profitul planificat decât în măsura intensificării eforturilor pentru reducerea 
costurilor. Concomitent, pe această cale se asigură şi condiţiile pentru menţinerea preţurilor 
mărfurilor transportate la un nivel de asemenea coborât, ceea ce are efecte preponderent pozitive 
asupra consumului.  

4. Rolul de instrument de redistribuire a veniturilor se exercită de către tarife prin fixarea 
unor niveluri care se abat în mod conştient (în plus sau în minus) de la valoarea prestaţiilor de 
transport.  

5. Tarifele joacă un rol deosebit în repartizarea sarcinilor între principalele sisteme de 
transport. 
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Fixarea unor tarife diferenţiate pe sisteme de transport în funcţie de principalele 

caracteristici tehnico-constructive ale vehiculelor şi elementelor de infrastructură, de natura 
mărfurilor şi de distanţa de transport, contribuie la orientarea beneficiarilor către sistemele care, 
conform fiecărei situaţii concrete în parte, valorifică cel mai bine avantajele folosirii unui anumit 
mijloc de transport.  

6. Influenţând într-o măsură însemnată nivelul cheltuielilor de aprovizionare – desfacere ale 
unităţilor beneficiare, tarifele de transport joacă un rol de seamă în repartizarea teritorială 
unităţilor economice şi a producţiei. Astfel, nivelul mai coborât al tarifelor pentru materii prime sau 
combustibil, comparativ cu cel pentru produsele finite, va genera tendinţa de amplasare a unităţilor 
producătoare în apropierea resurselor de materii prime sau combustibil. De asemenea, 
degresivitatea unor tarife în raport cu distanţa de transport va determina amplasarea unităţilor 
economice prelucrătoare fie în apropierea resurselor naturale de materii prime, materiale etc., fie în 
apropierea pieţelor de desfacere - şi nu în puncte intermediare, care fragmentează distanţa de 
transport.  

7. Prin nivelul lor, tarifele de transport joacă şi un însemnat rol în extinderea sau 
restrângerea pieţelor de desfacere a anumitor mărfuri. Un nivel coborât al tarifelor stimulează 
extinderea ariei geografice de desfacere a bunurilor, cu consecinţe directe asupra cererii solvabile de 
consum, între distanţa medie de transport şi nivelul tarifelor existând un raport invers proporţional.  

8. În traficul de călători, tarifele deţin un rol deosebit în stimularea mobilităţii spaţiale a 
populaţiei, elasticitatea cererii de prestaţii în raport cu nivelul tarifelor fiind mult mai pronunţată 
decât în traficul de mărfuri.  

Rolul multiplu pe care tarifele îl joacă în organizarea şi planificarea transporturilor, precum 
şi în rezolvarea altor probleme economico-sociale trebuie avut neapărat în vedere de organismele 
implicate în elaborarea, avizarea şi folosirea lor în activitatea practică.  

 
 

2. PRINCIPII DE STABILIRE A TARIFELOR 
 
Pentru a-şi putea îndeplini în bune condiţii funcţiile ce le revin, în stabilirea tarifelor trebuie 

să se ţină seama de o serie de principii generale sau cerinţe.  
1. Principiul nediscriminării, prin tarife, a beneficiarilor din cadrul aceluiaşi sistem de 

transport presupune ca pentru expediţiile (călătoriile) identice sau foarte asemănătoare sub aspectul 
mărimii, naturii mărfurilor, tipului de vehicul utilizat şi distanţei să fie stabilit şi să se perceapă 
acelaşi tarif.  

Respectarea acestui principiu este foarte importantă din punct de vedere al eticii, contribuind 
la asigurarea aceleiaşi puteri de cumpărare veniturilor egale ale populaţiei şi întreprinderilor, 
precum şi la asigurarea comparabilităţii rezultatelor financiare ale unităţilor de transporturi de 
acelaşi profil.  

2. Principiul unicităţii tarifelor corespunzătoare unui anumit sistem de transporturi nu 
exclude diferenţierea tarifelor în raport cu unele criterii, respectiv în raport cu acele criterii care 
diferenţiază în mod sensibil costurile transporturilor din cadrul aceluiaşi sistem. O astfel de 
diferenţiere este absolut necesară pentru asigurarea unei bune corelări a tarifelor cu costurile 
transporturilor.  

3. În legătură nemijlocită cu acest ultim principiu, în elaborarea tarifelor trebuie să se 
respecte şi principiul diferenţierii tarifelor pe sisteme de transport. 

Între sistemele de transport existente la noi în ţară (şi pe plan mondial) există deosebiri în 
ceea ce priveşte nivelul costurilor fixe şi variabile pe unitatea de prestaţie - ca urmare a diferenţelor 
existente în legătură cu caracteristicile tehnico-constructive şi de exploatare a vehiculelor şi 
elementelor de infrastructură, cu modul de tratare  a cheltuielilor cu exploatarea, întreţinerea şi 
repararea căilor de comunicaţii, cu nivelul de calificare a forţei de muncă etc.  

Pentru a asigura recuperarea, prin intermediul tarifelor, a cheltuielilor diferite de transport, 
precum şi orientarea beneficiarilor către sistemele de transport cele mai economice pe relaţiile date 
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de aprovizionare-desfacere, diferenţierea tarifelor pe sisteme de transport este justificată din punct 
de vedere economic. 

Din această diferenţiere rezultă o particularitate a tarifelor de transport comparativ cu 
preţurile: dacă pentru unul şi acelaşi produs adresat unuia şi aceluiaşi consumator se percepe la un 
moment dat acelaşi preţ, pentru unul şi acelaşi serviciu de transport se percep tarife diferite în 
funcţie de sistemul de transport din care face parte unitatea care asigură prestarea serviciului.  

4. Principiul diferenţierii tarifelor aferente unui anumit sistem de transporturi în raport cu o 
serie de criterii, care derivă din condiţiile diferite pe care le presupune desfăşurarea transportului, 
trebuie avut în vedere concomitent cu principiul simplităţii.  

Pentru a nu se crea greutăţi în utilizarea sistemelor de tarifare, în elaborarea lor trebuie să se 
asigure diferenţierea tarifelor în raport cu un număr cât mai mic de criterii, luându-se în considerare 
numai acele criterii în funcţie de care costurile variază simţitor, a căror neglijare ar periclita 
comparabilitatea rezultatelor financiare ale unităţilor de transport.  

Fără discuţie că necesitatea simplificării sistemelor de tarifare vine oarecum în contradicţie 
cu necesitatea diferenţierii tarifelor în raport cu cât mai mulţi factori de influenţă asupra costurilor 
(diferenţiere care asigură o corelare cât mai bună a tarifelor cu costurile). De aceea, trebuie să se 
adopte acele soluţii tarifare care să asigure un echilibru între aceste două principii.  

5. În scopul evitării readaptărilor frecvente ale tarifelor la noile condiţii de desfăşurare 
transporturilor, readaptări care presupun consumuri mari de muncă şi care generează dificultăţi în 
utilizarea lor, la elaborarea sistemelor de tarifare trebuie să se respecte principiul stabilităţii.  

Conform acestui principiu, în elaborarea tarifelor trebuie să se valorifice rezultatele studiilor 
complexe de prognoză care prefigurează cu gradul cel mai înalt de certitudine condiţiile de 
desfăşurare a transporturilor într-o perspectivă cât mai îndelungată. De aici rezultă că activitatea de 
stabilire a tarifelor este prin excelenţă o activitate de planificare, în cadrul acesteia spiritul 
anticipativ manifestându-se pe deplin.  

6. Principiul elasticităţii presupune ca tarifele să fie sensibile la schimbarea condiţiilor de 
prestare a transporturilor. Ca urmare, atunci când aceste condiţii se abat sensibil de la cele avute în 
vedere în faza de elaborare a lor, pentru a nu perturba buna desfăşurare a activităţilor, tarifele se 
impun a fi reaşezate pe noi baze. 

Multitudinea principiilor de avut în vedere în elaborarea tarifelor de transport şi conţinutul 
contradictoriu al unora (cum ar fi cel al unicităţii şi diferenţierii, al stabilităţii şi flexibilităţii sau 
adaptabilităţii) confirmă complexitatea deosebită a lucrărilor de stabilire şi corelare a sistemelor de 
tarifare. Numai prin respectarea tuturor principiilor enumerate, tarifele de transport îşi pot exercita 
diversele funcţii în cadrul economiei de piaţă.  

 
 

3. CONŢINUTUL SISTEMELOR DE TARIFARE AFERENTE TRAFICULUI DE MĂRFURI 
 
Deşi prezintă o serie de elemente comune, tarifele sunt diferenţiate pe principalele sisteme 

de transport, îmbrăcând forme specifice fiecărui sistem.  
În transporturile feroviare, ca de altfel şi în celelalte transporturi, tarifele îmbracă forme 

diferite în funcţie de felul traficului.  
După cum se cunoaşte, mărfurile se prezintă la transportul feroviar sub forma expediţiilor 

însoţite de documente specifice care poartă denumirea de scrisori de trăsură. Ca urmare tarifele 
feroviare se aplică separat pentru fiecare expediţie în parte.  

Principalele criterii de diferenţiere a tarifelor în traficul feroviar intern de mărfuri sunt:  
 natura mărfurilor;  
 mărimea expediţiei; 
 distanţa de transport; 
 felul expediţiei.  

 
 



SISTEME DE TRANSPORT 134 
3.1. DIFERENŢIEREA TARIFELOR ÎN FUNCŢIE  

DE FELUL MĂRFURILOR 
 

Mărfurile care pot face obiectul transportului feroviar sunt de o foarte mare varietate, 
influenţând mărimea costului transportului pe mai multe căi.  

Astfel, costul transportului feroviar poate fi influenţat de caracteristicile mărfurilor în primul 
rând prin intermediul tipurilor de vagoane pe care acestea le presupun.  

Valorile de inventar ale vagoanelor, precum şi costurile cu exploatarea, întrebuinţarea şi 
repararea lor sunt mai mari sau mai mici în funcţie de caracteristicile lor tehnico-constructive şi de 
exploatare. De aceea, costul transportului pe expediţie va fi mai mare sau mai mic, în funcţie de 
aceste caracteristici, lucru ce justifică pe deplin diferenţierea tarifelor în raport cu tipul vagoanelor 
solicitate de beneficiari. 

Conform tarifelor în vigoare, mărfurile care se pot prezenta la transportul feroviar se 
grupează, în funcţie de natura lor şi tipul vagoanelor pe care le solicită, în 8 clase tarifare (7 clase 
pentru expediţiile de vagoane şi o clasă pentru expediţiile de coletărie).  

În prima clasă sunt incluse mărfuri care trebuie transportate în vagoane speciale 
(refrigerente sau frigorifice, etajate pentru  transportul animalelor mici, cu platformă etaj pentru 
transportul autoturismelor etc.).  

Din cea de a doua clasă fac parte mărfurile ce se transportă în vagoane cisterne sau vagoane 
cu recipienţi cu descărcare automată.  

Următoarele clase tarifare (3,4,5,6 şi 7) includ mărfurile care se transportă în vagoane 
acoperite şi descoperite. 

În clasa a opta sunt cuprinse  numai mărfurile de coletărie.  
Fiecărei clase tarifare îi corespunde câte un barem tarifar, baremele servind la stabilirea 

tarifelor de transport pe categorii de mărfuri.  
În stabilirea baremelor tarifare în care se încadrează mărfurile care urmează a fi transportate 

cu vagoane descoperite şi acoperite se foloseşte Indexul alfabetic al mărfurilor (care cuprinde 
detalierea mărfurilor pe sortimente), iar în cazul mărfurilor neincluse în index, Nomenclatura 
mărfurilor (din partea a II-a a Tarifului local de mărfuri CFR).  

Dacă expediţiile de vagoane complete sunt constituite din mai multe categorii de mărfuri, se 
aplică baremului corespunzător tipului de vagon folosit (1 - în cazul vagoanelor speciale, 2 - în 
cazul vagoanelor cisterne sau cu recipienţi cu descărcare pneumatică, 3 - în cazul vagoanelor 
acoperite şi 5 - în cazul vagoanelor descoperite).  

În situaţiile în care expediţiile presupun folosirea unor vagoane de mare capacitate (peste 
30t), tarifele se majorează cu 50%. La fel se procedează şi în cazul expediţiilor transportate (la 
cererea predătorului) cu trenurile de coletărie sau transcontainere. Dacă expediţiile de vagoane 
complete se transportă, la cerere, în trenuri de persoane, majorarea de tarif este de 100%.  

Diferenţierea tarifelor în raport cu natura mărfurilor se justifică, în al doilea rând, prin 
condiţiile speciale ce se impun a fi asigurate pe timpul transportului anumitor categorii de mărfuri.  

În fine, greutatea volumetrică diferită a mărfurilor, corelată cu forma şi dimensiunile 
acestora, influenţează costul transportului şi prin gradul de folosire a capacităţii nominale şi 
volumetrice a vagoanelor, lucru ce se constituie ca un argument în plus în favoarea diferenţierii 
tarifelor în raport cu natura mărfurilor.  

La elaborarea tarifelor trebuie să se acorde o importanţă deosebită determinării numărului 
optim de clase, respectiv bareme tarifare. Un număr mare de bareme corespunde principiului 
adaptabilităţii, dar contravine principiului simplităţii, iar un număr prea mic de bareme, deşi 
concordă cu principiul simplităţii, poate genera abateri mari ale tarifelor de la costuri. În stabilirea 
numărului de clase şi bareme tarifare este bine să se aibă simultan în vedere ecartul tarifar (raportul 
sau diferenţa între tariful maxim şi minim) şi modul de distribuire a traficului pe bareme tarifare.  

Diferenţierea tarifelor în funcţie de natura mărfurilor se poate face nu numai în baza 
costurilor, ci şi în baza cotelor de profit.  
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Aşa de pildă, pentru mărfurile de valoare foarte mică (produse de balastieră etc.) care se 

transportă pe căile ferate în cantităţi mari, pentru a nu li se încărca prea mult valoarea cu cheltuielile 
de transport suportate de beneficiari, în tarifele aferente lor se pot include cote mai mici de profit. 
Eventualele pierderi de venituri ce s-ar înregistra de căile ferate pe această cale ar putea fi 
compensate prin includerea unor cote mai mari de profit în tarifele corespunzătoare unor mărfuri de 
valoare mare, în cazul cărora ponderea cheltuielilor de transport în costul total de producţie şi 
desfacere este mică. O astfel de manieră de diferenţiere este posibilă datorită rolului pe care tarifele 
îl joacă în calitatea lor de instrument de redistribuire a veniturilor. Practicarea unor cote de profit 
mai mari în cazul tarifelor pentru mărfurile mai scumpe s-ar justifica şi prin faptul că unele 
despăgubiri plătite de căile ferate beneficiarilor din diferite cauze (pierderi, avarieri etc.) se 
dimensionează ad-valorem. Bineînţeles că în felul acesta nu trebuie să se stimuleze lipsa de 
vigilenţa care poate genera deficienţe în activitatea căilor ferate (în urma cărora se plătesc 
despăgubirile de acest fel).  

Diferenţierea tarifelor în funcţie de natura mărfurilor pe seama cotelor de profit trebuie 
făcută cu foarte multă grijă, pentru a nu da posibilitatea căilor ferate de a-şi realiza veniturile dorite 
neglijând cererea beneficiarilor ale căror mărfuri se încadrează în categoria celor cu cote mici de 
profit.  

 
3.2. DIFERENŢIEREA TARIFELOR ÎN RAPORT  

CU GREUTATEA EXPEDIŢIILOR 
 
În greutatea unei expediţii se include, pe lângă greutatea propriu-zisă a mărfurilor, şi 

greutatea ambalajelor, a materialelor de protecţie contra frigului sau căldurii, precum şi a tuturor 
celorlalte accesorii care însoţesc mărfurile (prelatelor, scărilor, lăncilor, lanţurilor, penelor etc.). 

De la caz la caz, în stabilirea tarifelor la expediţiile de vagoane complete se ia în 
consideraţie fie greutatea constatată de căile ferate (dacă expediţiile sunt cântărite de căile ferate), 
fie greutatea declarată de predător în scrisoarea de trăsură (în cazul expediţiilor a căror cântărire se 
execută numai de către beneficiar), fie greutatea minimă de aplicare a tarifelor (adică greutatea de 
500 kg).  

Pentru a se stimula folosirea cât mai completă a capacităţii de încărcare a vagoanelor, în 
cadrul fiecărei clase tarifare nivelul tarifelor este diferenţiat în funcţie de mărimea expediţiilor.  

În ceea ce priveşte expediţiile de mărfuri similare (care se încadrează în aceeaşi clasă), dar 
de greutăţi diferite, diferenţierea tarifelor pe expediţie se justifică pe deplin , mărimea expediţiilor 
şi costul transportului evoluând în acelaşi sens. 

În cazul tarifelor pe unitate de greutate, diferenţierea are la bază o anumită regresivitate a 
tarifelor în raport cu mărimea expediţiilor, de tipul celei sugerate de relaţia: 

eQ
bat  , 

în care: t - tariful de transport pe unitate de greutate (lei/tonă sau lei/ kg); a, b - constante terifare 
specifice fiecărei clase şi distanţe de transport; eQ - mărimea expediţiei (tone sau kilograme). 
 Grafic, o astfel de regresivitate se prezintă (teoretic şi practic) ca în Fig. 17. 
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 Fig. 17. 
Regresivitatea tarifelor pe unitate de greutate în funcţie de    mărimea expediţiei 
 
 Ca efect al regresivităţii tarifelor pe unitate de greutate în funcţie de mărimea expediţiei, 
tarifele pe expediţie (T) vor căpăta caracter degresiv - crescând mai încet decât mărimea acesteia 
(adică în trepte cu înălţimi din ce în ce mai mici). 

Grafic, acest lucru se prezintă ca în Fig. 18. 
 Prin urmare, tarifele sunt stabilite pe trepte de greutate, ceea ce simplifică în măsură 
considerabilă modul de determinare a nivelului lor pentru fiecare expediţie în parte. De regulă, în 
cazul expediţiilor de vagoane complete, tarifele pe expediţie pot fi calculate şi prezentate în tabel 
speciale. În consecinţă, pentru o expediţie dată, nivelul tarifului va fi egal cu suma înscrisă în 
tabelul corespunzător baremului tarifar aferent tipului vagonului utilizat sau felului mărfii, la 
intersecţia coloanei în care se încadrează greutatea expediţiei cu rândul care indică distanţa de 
transport. 
 În principiu, tarifele pe expediţii se determină rotunjindu-se prin adaos greutatea acestora. 
 Odată fixate treptele tarifare de greutate, mărimea tarifelor pentru expediţiile a căror 
greutate este cuprinsă între două trepte i şi j (i < j) este indicat a se fixa în felul următor: în  baza 
tarifului unitar corespunzător treptei de greutate inferioare i - până când tariful pe expediţie cu 
greutate variabilă devine egal cu tariful calculat pentru treapta superioară j (utilizând tariful unitar 
corespunzător acesteia); în continuare, mărimea tarifului pe expediţie cu greutate variabilă se 
menţine constant, până când greutatea variabilă atinge limita j. 
 

 
Fig. 18. Degresivitatea tarifelor pe expediţie în raport cu mărimea acesteia 

Qe 
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 Această manieră de lucru contravine însă principiului simplităţii, motiv pentru care mărimea 
tarifelor pentru expediţiile având greutatea cuprinsă între două trepte i şi j date ( ijT ) se poate stabili 
în baza relaţiei: 
 

baQtT
jejij 

jeQ , 
 

în care: jt - tariful unitar corespunzător treptei superioare de greutate j; 
jeQ - mărimea expediţiei 

corespunzătoare treptei superioare de greutate j; a, b - constante tarifare. 
 În felul acesta, căile ferate au asigurată posibilitatea de recuperare a cheltuielilor, indiferent 
de greutatea efectivă a expediţiilor. Totodată, beneficiarii vor fi stimulaţi în îmbunătăţirea gradului 
de utilizare a capacităţii vagoanelor prin prezentarea la transport a unor expediţii cât mai apropiate, 
ca mărime, de treptele tarifare de greutate şi prin solicitarea unor vagoane de capacităţi cât mai 
apropiate de mărimea expediţiilor. 
 Pentru supragreutăţile constatate în staţiile de pe parcurs (care se vor descărca în acestea), 
sunt stabilite niveluri speciale ale tarifelor în cadrul fiecărui barem în parte, acestea aplicându-se la 
mărimea supragreutăţii rotunjite în plus la sute întregi de kilograme). 
 Pentru mărfurile constatate, în una din staţiile de pe parcurs, ca fiind supragreutăţi, urmând a 
se descărca în staţiile respective, sunt stabilite niveluri speciale ale tarifelor în cadrul fiecărui barem în 
parte (acestea aplicându-se la mărimea supragreutăţii rotunjită în plus la sute de kg întregi). 
 Nivelurile tarifelor expediţiilor de coletărie cu greutatea de până la 5000 kg se stabilesc la fel 
ca la expediţiile de vagoane complete (greutatea tarifabilă minimă fiind de 20 kg). Pentru expediţiile 
de coletărie cu greutate de peste 5000 kg admise condiţionat la transport, tariful se stabileşte ca în 
cazul supragreutăţilor de la expediţiile de vagoane.  
 

3.3. DIFERENŢIEREA TARIFELOR ÎN RAPORT CU DISTANŢA 
 
 Cum o bună parte din costurile transportului feroviar sunt variabile în raport cu distanţa, este 
firesc ca şi tarifele să fie diferenţiate în funcţie de acest criteriu. Ca urmare, tarifele pe expediţii cresc 
sau descresc odată cu creşterea sau descreşterea distanţei pe care acestea sunt transportate. Dar, ca şi 
în cazul criteriului prezentat în paragraful anterior, tarifele pe expediţie nu sunt proporţionale în raport 
cu distanţa, necrescând în aceleaşi proporţii, ci degresive, crescând mai încet. Şi în acest caz, 
degresivitatea tarifelor totale este determinată de regresivitatea tarifelor pe unitate de distanţă (pe 
kilometru). 
 Reprezentarea grafică a evoluţiei tarifului pe km de parcurs (t) şi pe total (T) se prezintă ca în 
Fig.19 şi Fig.20 (în care, în locul lui Qe, pe axa absciselor se trec distanţele de transport - d). 
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 Fig. 19. Regresivitatea tarifelor pe kilometru de greutate în funcţie de  distanţa totală de 
transport 
 
 

 
Fig. 20. Degresivitatea tarifelor totale în raport cu mărimea distanţei  

de transport 
 
 Regresivitatea tarifelor pe km de parcurs derivă din regresivitatea costului pe km de parcurs. 
Reducerea costului unitar odată cu creşterea parcursului mărfurilor se realizează pe seama costurilor 
convenţional-constante (fixe) în raport cu distanţa - care devin tot mai mici pe km de parcurs pe 
măsură ce distanţa creşte. 
 Relaţia de principiu folosită de actualul sistem tarifar în diferenţierea tarifelor pe expediţii (T) 
în raport cu distanţa se prezintă astfel: 
 

dttT vf  , 
 

în care: ft - partea din tarif care are caracter fix în raport cu distanţa, reprezentând taxa percepută 
pentru operaţiile care nu ţin de deplasarea propriu-zisă a mărfurilor (lei/expediţie); vt - partea variabilă 
a tarifului în raport cu distanţa (lei/expediţie-km); d - distanţa de transport (km). 
 Raportând fiecare membru al acestei egalităţi la distanţă, rezultă: 
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v
f

km t
d
t

t  1, 

în care: kmt  - tariful global pe km de parcurs (lei). 
 Această ultimă relaţie pune foarte clar în evidenţă caracterul regresiv al tarifului global pe km.  
 În principiu, mărimea vt este constantă, nevariind în raport cu distanţa, lucru justificat de 
comportamentul costului unitar variabil în funcţie de distanţă. Totuşi, uneori, pentru a se asigura 
atragerea către căile ferate a transporturilor pe distanţe mari (sistemul feroviar fiind economic pe 
astfel de distanţe), prin mărirea caracterului degresiv al tarifelor totale, părţii vt  a tarifului i se poate 
imprima un caracter regresiv (nivelul său scăzând pe măsură ce distanţa creşte). De asemenea, atunci 
când se urmăreşte atenuarea caracterului degresiv al tarifului total, părţii vt  din tarif i se poate atribui 
caracter progresiv. În astfel de situaţii, tariful total îşi păstrează caracterul degresiv numai dacă 
elementul vt  creşte într-o proporţie mai mică decât distanţa de transport. 
 În transporturile feroviare, cheltuielile fixe în raport cu distanţa ocupă o pondere mai 
însemnată decât în alte ramuri. De aceea, corespunzător distanţelor de transport mici, costul pe 
expediţie este mai mare decât în transportul auto, ceea ce justifică şi nivelurile mai ridicate ale 
tarifelor pe astfel de distanţe. 
 Conform sistemului tarifar în vigoare, mărimea tarifelor feroviare se determină în funcţie de 
cele mai scurte rute de transport, inclusiv în cazurile în care, din diverse motive, transporturile se 
efectuează pe alte rute. O astfel de modalitate de stabilire a tarifelor a fost adoptată în scopul 
stimulării unităţilor de transport feroviar în minimalizarea parcursului mărfurilor, orice cheltuială 
suplimentară ocazionată de îndrumarea transporturilor pe rute ocolitoare diminuând direct profitul. 
 Distanţele pentru care se calculează tarifele sunt prevăzute în indicatoarele kilometrice. 
 Distanţele minime de aplicare a tarifelor sunt de 30 km, în cazul expediţiilor de vagoane, şi de 
50 km, în cazul celor de coletărie. 
 Pentru anumite categorii de transporturi (cum ar fi cele de vehicule feroviare care circulă pe 
roţii proprii, cele de mărfuri agabaritice, sau de lungimi foarte mari, cele în vagoane neaparţinând 
C.F.R., cele containerizate etc.), tarifarea se face conform unor dispoziţii speciale (de cele mai multe 
ori prin perceperea unor sporuri, exprimate în procente, din tariful obţinut sau prin acordarea unor 
reduceri faţă de tariful general, exprimate de asemenea în procente). 
 

3.4. TARIFELE ÎN TRAFICUL FEROVIAR  
INTERNAŢIONAL DE MĂRFURI 

 
 În cazul transporturilor feroviare internaţionale reglementate de C.I.M. (Convention 
internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer), la care a aderat şi ţara 
noastră, tarifarea se execută în conformitate cu sistemele de tarifare care sunt în vigoare în fiecare ţară 
în momentul încheierii contractelor de transport. În astfel de situaţii, tarifele şi celelalte taxe se 
calculează şi se plătesc în valuta ţărilor participante la procesul de transport, fie de către expeditor, fie 
de către destinatar, în funcţie de menţiunile pe care predătorul le face în scrisoarea de trăsură.13 
 Predătorul mărfurilor (expeditorul) poate înscrie în scrisoarea de trăsură internaţională tip 
C.I.M. una din menţiunile: franco taxe de transport, când îşi asumă numai obligaţia plătirii taxelor de 
transport, celelalte taxe urmând a fi suportate de către destinatar; franco taxe de transport, inclusiv . . 
., specificând ce alte taxe mai ia asupra sa, în afara celor de transport; franco taxe de transport până la 
. . ., precizând ce taxe şi până unde vor fi ele suportate;  franco orice taxe, când suportă absolut toate 
categoriile de taxe (de transport, vamale etc.) sau franco pentru . . ., indicând cuantumul taxelor (sub 

                                                        
     13Vezi C. Alexa, R. Pencea: Transporturi, expediţii, asigurări, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980, p.103-
111 
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forma unei sume fixe) pe care le va suporta. Ceea ce expeditorul nu ia asupra sa cade automat în 
sarcina destinatarului.14 
 Pentru unele expediţii (cum ar fi cele de mărfuri perisabile, cele care au o valoare mai mică 
decât cuantumul taxelor etc.), calea ferată care primeşte mărfurile la transport poate pretinde plata 
anticipată a taxelor. 
 
 

 4. TARIFELE ÎN TRANSPORTURILE DE CĂLĂTORI 
 
 În transporturile de călători tarifele se prezintă sub forma unor sume stabilite pentru una sau 
mai multe călătorii, în mărimea lor fiind incluse şi taxele de asigurare a persoanelor pe timpul 
călătoriilor, precum şi taxele pentru transportul bagajelor care nu depăşesc anumite dimensiuni. 
 Călătorii în vârstă de până la 5 ani sunt exceptaţi de la plata tarifelor (dacă nu ocupă loc 
separat), iar cei având vârsta între 5 şi 10 ani beneficiază de o reducere de 50% din tarif. 
 Principalele criterii în funcţie de care sunt diferenţiate tarifele în transporturile de călători sunt: 
distanţa , viteza vehiculelor şi confortul. 
 Singurele tarife generale nediferenţiate în raport cu distanţa sunt cele practicate de 
întreprinderile de transport local din subordinea consiliilor populare. În aceste situaţii, diferenţierea 
tarifelor are loc după tipul vehiculelor utilizate (tramvaie, autobuze etc.), lucru justificat de 
diferenţierea costurilor pe categorii de mijloace de transport în comun. Într-o oarecare măsură, această 
diferenţiere ţine seama şi de viteza, capacitatea sau chiar confortul aferente fiecărui tip de vehicul în 
parte. 
 Cu excepţia amintită, în toate sistemele de transport tarifele pe călătorie sunt degresive în 
raport cu distanţa, degresivitatea fiind mai accentuată decât în cazul tarifelor aferente traficului de 
mărfuri - datorită ponderii mai mici deţinute de cheltuielile iniţiale - finale în costul transportului. 
 Sunt situaţii în care mărimea tarifelor nu se stabileşte în funcţie de distanţa  efectivă de 
transport, ci în funcţie de o aşa-numită distanţă virtuală - obţinută prin corectarea distanţei efective cu 
un coeficient care ţine seama de costurile mai mari de transport corespunzătoare anumitor trasee sau 
rute pe care circulaţia este mai dificilă. 
 Diferenţierea tarifelor în raport cu viteza se justifică tot pe seama costurilor, călătoriile în 
regim de mare viteză presupunând cheltuieli suplimentare de investiţii şi exploatare. 
 Taxele suplimentare percepute prin aplicarea unor cote procentuale asupra tarifelor de bază 
sunt acceptate de călători - deoarece în astfel de situaţii ei beneficiază de durate reduse ale călătoriilor. 
 Confortul oferit călătorilor pe timpul călătoriilor (şi chiar în staţii) este un element de 
diferenţiere a tarifelor mai cu seamă în transporturile feroviare şi navale. Din punct de vedere 
economic, diferenţierea se justifică prin valoarea mai ridicată a vehiculelor de confort sporit şi prin 
coeficienţii mai reduşi de utilizare a locurilor acestor vehicule. 
 De cele mai multe ori, locul rezervat se consideră confort sporit şi se taxează ca atare. 
 În afara tarifelor generale (obişnuite), în transporturile de persoane se mai utilizează şi alte 
tarife, cum ar fi cele: preferenţiale, de abonament, de convenţie, pentru călătorii în grupuri organizate, 
pentru curse speciale, de bagaje etc. 
 Tarifele preferenţiale sunt tarife având un nivel mai redus decât al celor generale, aplicându-
se numai pe anumite trasee, în urma unor aprobări speciale. 
 Tarifele de abonament se practică în cazul anumitor categorii de călători (cursanţi ai 
diferitelor forme de învăţământ etc.), prezentându-se sub forma unor sume fixe pentru un număr 
limitat sau nelimitat de călătorii care urmează a fi efectuate într-o perioadă bine delimitată. 
 Oferind garanţia folosirii capacităţii de transport date în circulaţie, tarifele de abonament 
calculate pe călătorie sunt mai mici decât tarifele generale, lucru ce se justifică într-o oarecare măsură 
şi prin plata anticipată, pe perioade relativ mari, a tarifelor de abonament. 

                                                        
     14Pentru unele expediţii (cum ar fi cele de mărfuri perisabile, cele care au o valoare mai mică decât cuantumul taxelor 
etc.), calea ferată care primeşte mărfurile la transport poate pretinde plata anticipată_ a taxelor. 
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 Tarifele de convenţie se aplică în cazul transporturilor de personal efectuate cu mijloace puse 
la dispoziţia exclusivă a întreprinderilor şi instituţiilor beneficiare, în baza unor contracte sau 
convenţii încheiate între acestea şi unităţile de transport. 
 Tarifele pentru călătoriile în grupuri organizate sunt mai mici decât cele generale, 
mărimea lor fiind degresivă în raport cu distanţa de transport şi cu numărul persoanelor din grup, 
lucru menit să stimuleze astfel de călătorii (acestea asigurând o bună folosire a capacităţii de transport 
a vehiculelor). 
 
 
 
 REZUMAT 
 

În calitatea sa de instrument de realizare a reproducţiei, tarifele în transporturi au rolul de a asigura - unităţilor 
de transporturi care îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale – recuperarea cheltuielilor şi obţinerea unui anumit 
profit.  

Pentru a-şi putea îndeplini în bune condiţii funcţiile ce le revin tarifelor, în stabilirea lor trebuie să se ţină 
seama de o serie de principii generale sau cerinţe.  

Între sistemele de transport existente la noi în ţară (şi pe plan mondial) există deosebiri în ceea ce priveşte 
nivelul costurilor fixe şi variabile pe unitatea de prestaţie - ca urmare a diferenţelor existente în legătură cu 
caracteristicile tehnico-constructive şi de exploatare ale vehiculelor şi elementelor de infrastructură, cu modul de tratare  
a cheltuielilor cu exploatarea, întreţinerea şi repararea căilor de comunicaţii, cu nivelul de calificare a forţei de muncă 
etc.  

Pentru a asigura recuperarea, prin intermediul tarifelor, a cheltuielilor diferite de transport, precum şi 
orientarea beneficiarilor către sistemele de transport cele mai economice pe relaţiile date de aprovizionare-desfacere, 
diferenţierea tarifelor pe sisteme de transport este justificată din punct de vedere economic. 

În transporturile feroviare, ca de altfel şi în celelalte transporturi, tarifele îmbracă forme diferite în funcţie de 
felul traficului.  

Mărfurile se prezintă la transportul feroviar sub forma expediţiilor însoţite de documente specifice care poartă 
denumirea de scrisori de trăsură. Ca urmare, tarifele feroviare se aplică separat pentru fiecare expediţie în parte.  

Principalele criterii de diferenţiere a tarifelor în traficul feroviar intern de mărfuri sunt: natura mărfurilor; 
mărimea expediţiei; distanţa de transport şi felul expediţiei.  

Conform tarifelor în vigoare, mărfurile care se pot prezenta la transportul feroviar se grupează, în funcţie de 
natura lor şi de tipul vagoanelor pe care le solicită, în 8 clase tarifare (7 clase pentru expediţiile de vagoane şi o clasă 
pentru expediţiile de coletărie).  

La elaborarea tarifelor trebuie să se acorde o importanţă deosebită determinării numărului optim de clase, 
respectiv bareme tarifare. Un număr mare de bareme corespunde principiului adaptabilităţii, dar contravine principiului 
simplităţii, iar un număr prea mic de bareme, deşi concordă cu principiul simplităţii, poate genera abateri mari ale 
tarifelor de la costuri. În stabilirea numărului de clase şi bareme tarifare este bine să se aibă simultan în vedere ecartul 
tarifar (raportul sau diferenţa între tariful maxim şi minim) şi modul de distribuire a traficului pe bareme tarifare.  

Pentru a se stimula folosirea cât mai completă a capacităţii de încărcare a vagoanelor, în cadrul fiecărei clase 
tarifare nivelul tarifelor este diferenţiat în funcţie de mărimea expediţiilor.  
 Cum o bună parte din costurile transportului feroviar sunt variabile în raport cu distanţa, este firesc ca şi tarifele să 
fie diferenţiate în funcţie de acest criteriu. Ca urmare, tarifele pe expediţii cresc sau descresc odată cu creşterea sau 
descreşterea distanţei pe care acestea sunt transportate. Totuşi, tarifele pe expediţie nu sunt proporţionale în raport cu 
distanţa (necrescând în aceleaşi proporţii), ci sunt degresive (crescând mai încet). Şi în acest caz, degresivitatea tarifelor 
totale este determinată de regresivitatea tarifelor pe unitate de distanţă (pe kilometru). 
 
 
 ÎNTREBĂRI 
 
 Ce sunt tarifele de transport? 
 Care este rolul tarifelor de transport? 
 Ce obiective sunt avute în vedere la fixarea tarifelor? 
 Care sunt criteriile de diferenţiere a tarifelor în traficul de mărfuri? 
 Dar în traficul de călători? 
 Cum se tarifează transporturile de mărfuri? 
 Cum se stabilesc tarifele în traficul de călători? 
 
 APLICAŢIE 
 Concepeţi trei situaţii diferite şi calculaţi tarifele de transport pentru fiecare din acestea? 
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