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REZUMAT 
Lucrarea prezintă tendinţele de dezvoltare în ceea ce priveşte operaţiile de manipulare a mărfii şi modul în care calitatea proceselor 
tehnologice feroviare din România va creşte ca urmare a acestui fapt. 
 
ABSTRACT 
The  paper presents the development tendencies about regarding the operations of stock manipulating and the way to improve the 
quality of the Romanian railway transportation due to this fac. 
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1. APRECIERI GENERALE 

Transportul mărfurilor şi al materialelor trebuie să 
asigure regularitatea şi volumul necesar desfăşurării 
prestaţiilor firmei, la costurile cele mai reduse. În acest 
sens, o importanţă centrală poate căpăta alegerea 
mijloacelor de transport, în funcţie de natura şi calitatea 
bunurilor de transportat, de ritmul necesar bunei 
desfăşurări a activităţii, de rutele şi distanţele de transport, 
durată, viteză, totul regăsindu-se în costul de transport. 

2. ORGANIZAREA TRANSPORTULUI 
FEROVIAR 

 Desfăşurarea transportului de marfă pe calea ferată 
impune cu necesitate organizarea  procesului de transport. 
Acesta constă dintr-un ansamblu de operaţii şi faze în 
staţiile de predare a mărfurilor, pe parcursul transportului 
şi în staţiile de destinaţie. 

Efectuarea acestor faze şi operaţii, în condiţiile de 

eficienţă sporită, este condiţionată de nivelul bazei 

materiale şi se referă la manipularea mărfurilor, manevrarea 

vagoanelor, încărcarea, aşezarea şi descărcarea mărfurilor în 

şi din vagoane, formarea trenurilor şi deplasarea acestora. 

De asemenea, în procesul de organizare a transportului de 

mărfuri intervin şi operaţiile comerciale din staţiile de 

predare a mărfurilor, pe parcursul transportului şi în 

staţiile de destinaţie ale acestora. 

 În procesul de transport al mărfurilor, indiferent de 

mijlocul de transport folosit, grupele de operaţii necesare 

sunt: 

 încărcarea; 

 deplasarea de la locul de încărcare până la locul 

de descărcare; 

 descărcarea. 
 Pentru efectuarea acestora se consumă un timp, care 
poate fi mai mare sau mai mic, în funcţie de durata 
încărcării, a descărcării şi a deplasării din punctul de 
încărcare în cel de descărcare.  
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Fig. 1. Schema de principiu a duratei transportului. 
  

 Timpul total al transportului tt (fig. 1) este alcătuit din 
trei elemente distincte: 

 tt = tî + tm + td [ore]  (1) 

 
unde: tî este durata încărcării [ore];  
        tm – durata deplasării de la locul de încărcare până la 

cel de descărcare [ore]; 
 td – durata descărcării [ore]. 

Grafic, durata descărcării se reprezintă ca în figura 2, 
unde s-a notat cu lm distanţa de parcurs, căreia îi 
corespunde timpul de parcurgere tm sau de mers.  

 

 
 

Fig. 2. Determinarea timpilor de transport. 

 
 Acesta, conform relaţiei (2), are două elemente: timpul 
de mers efectiv tmo şi timpul de staţionare ts pe parcurs, din 
diverse motive, putând avea valori foarte mari şi 
datorându-se operaţiilor tehnice care au loc pe distanţa 
dintre staţia de încărcare şi cea de descărcare, respectiv în 
staţiile de triaj, în staţiile tehnice etc.: 

 tm = tmo + ts [ore]           (2) 

 Timpul de mers efectiv se determină cu relaţia (3), în 
care vt reprezintă viteza de transport: 

               tmo = lm/vt         (3) 

 Procesele de transport mărfuri implică două grupe de 
activităţi distincte, diferite ca durată şi cost relativ, dar 
strâns legate funcţional: 
 transportul propriu-zis al mărfii; 
 manipularea mărfii. 

 Activităţiile de manipulare a mărfii ridică într-o mai 

mare măsură costul total al transportului. În vederea 

eficientizării procesului de transport în general şi a 

activităţilor de manipulare se poate acţiona în două moduri: 
 eliminarea manipulărilor inutile; 
 mărirea volumului de marfă manipulată. 

 Primul mod de eficientizare economică ţine de imple-
mentarea optimă a funcţiunilor manageriale în operaţiile de 
manipulare, cel de-al doilea mod implică un concept 
tehnologic de manipulare/transport, şi anume, gruparea 
mărfurilor în unităţi de încărcare mai mari şi utilizarea de 
utilaje tehnologice care să scurteze timpul de manipulare. 

3. ORGANIZAREA MANIPULĂRII MĂRFII 
PE RAMPELE PUBLICE ŞI ÎN STAŢII 

 Pe liniile de cale ferată mărfurile transportate se 
încarcă şi se descarcă de predător, de destinatar sau de 
calea ferată. Pe liniile industriale mărfurile se încarcă şi se 
descarcă numai de întreprinderile respective. 
 Volumul de muncă al lucrărilor de manipulare a 
mărfurilor este determinat de următorii factori: 
 greutatea mărfurilor; 
 forma şi natura mărfurilor; 
 starea în care se prezintă mărfurile: 

o bucăţi; 
o vrac; 
o ambalate în lăzi, butoaie; 

 tehnologia de lucru: 
o luare din grămadă; 
o aruncare; 
o basculare; 
o lopătare; 

 felul locului de manipulare: 
o rampă; 
o chei; 
o teren oarecare; 

 sistemul de lucru la manipulare: 
o manual; 
o mecanizat; 
o automatizat. 

 Pentru creşterea eficienţei manipulării mărfurilor, mai 
ales în condiţiile volumului de mărfuri care se tranportă, se 
introduc tehnologii moderne de manipulare şi de ambalare, 
cum ar fi: 
 paletizarea; 
 pachetizarea; 
 containerizarea. 

 Paletizarea reprezintă o tehnologie de transport care 
constă în gruparea mai multor unităţi de marfă, ambalate sau 
nu, pe un singur support, numit palet. Paleta pentru mărfuri 
(fig. 3) este o platformă de încărcare, cu sau fără pereţi, cadre 
sau montanţi, formată din două plăci unite între ele prin 
antretoaze, sau dintr-o placă ce se sprijină pe picioare, suporţi 
sau role a căror înălţime minimă să permită manipularea cu 
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utilaje ca furci, instalaţii de prindere în cablu şi cârlig sau cu 
mijloace automatizate speciale. 

Paletizarea uşurează, accelerează şi ieftineşte procesul 

de manipulare şi asigură într-o mare măsură integritatea 

mărfurilor. Efectul economic al acestei tehnologii este 

amplificat şi de faptul că aproape 75% din totalul 

mărfurilor de transportat îl reprezintă aşa-numitele mărfuri 

de coletărie, ce se pot transporta pe palete. 

  Pachetizarea (fig. 4) reprezintă gruparea mai multor 

mărfuri de acelaşi fel sau diferite, ambalate sau neambalate, 

într-un tot unitar ce se poate constitui în acelaşi timp şi în 

unitate de manipulare şi transport. 

 Containerele (fig. 5) reprezintă mijloace de grupaj, 
având o construcţie cu caracter permanent, suficient de 
rezistente, care să permită o utilizare repetată pentru 
transportul mărfurilor fără modificarea sau refacerea pe 

parcurs a încărcăturii, având un volum interior de mini-
mum 1m

3
. 

 

 

Fig. 3. Paletizarea. 

 

 

 

 

Fig. 4. Pachetizarea. Fig. 5. Containerizare. 

 

4. EFECTELE ECONOMICE ALE 

MECANIZĂRII OPERAŢIILOR  

DE ÎNCĂRCARE–DESCĂRCARE 

Prin mecanizarea operaţiilor de încărcare–descărcare a 
mărfurilor se obţin o serie de avantaje economice: 

 reducerea timpului de staţionare a mijlocului de 
transport la încărcare şi descărcare; 

 mărirea capacităţii fronturilor de încărcare–
descărcare; 

 mărirea randamentului mijloacelor de transport; 
 reducerea personalului folosit la operaţiile de 

încărcare–descărcare; 
 reducerea costurilor operaţiilor de încărcare–

descărcare; 
 economisirea mijloacelor de transport. 

Toate acestea determină creşterea eficienţei economice 

a activităţii de transport. 

Introducerea şi dezvoltarea tehnologiilor de transport 
moderne bazate pe utilizarea intensă a mijloacelor de 
grupaj nu constituie un scop în sine, ci un mijloc eficient 
de creştere a eficienţei economice în transporturi precum 
şi în producţie. 
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