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REZUMAT. Lucrarea îşi propune să prezinte o alternativă a transportului de mărfuri, ce implică atât transportul rutier, cât şi feroviar, 
deci un transport combinat, denumit Ro-La (Rollenden - Landstrassen - „şoşea rulantă“) şi influenţa din punct de vedere calitativ 
asupra tuturor factorilor ce implică transportul de mărfuri. 
 
Cuvinte cheie: influenţa transporturilor, transport feroviar, transport rutier, calitatea transporturilor. 
 
ABSTRACT. The paper aims to present an alternative freight transportation what include road transport and railway transport, sow a 
combination transport named Ro-La (Rollenden - Landstrassen ) and qualitative influence above all freight transportation factors. 
 
Key words: transports influence, railway transports, road transports, transports qualities. 
 

1. GENERALITĂŢI 

Transportul multimodal reprezintă prestaţia din poartă 
în poartă cu cel puţin două moduri de transport pe baza 
unui document unic sub coordonarea unui operator de 
transport multimodal. 

Transportul combinat reprezintă prestaţia în unităţi 
tehnice de încărcătură cu două sau mai multe moduri de 
transport. 

Transportul combinat, auto-C.F., este destinat unităţilor 
de încărcătură din categoria transportului multimodal, 
prin intermediul transportului rutier şi feroviar, dar şi a 
transportului naval pe apele interioare şi de litoral. La 
transportul combinat auto-C.F., în sistem RO-LA, trans-
portul mărfurilor în camioane, remorci şi semiremorci, 
în cea mai mare parte a traseului de parcurs este făcut 
pe calea ferată. 

RO-LA constă în încărcarea completă a vehiculului 
rutier pe vagon şi trebuie să ţină seama de gabaritul de 
liberă trecere a căi ferate electrificate, care delimitează 
înălţimea autovehiculelor. Din acest motiv vagoanele 
sunt de construcţie specială, cu platformă joasă şi cu 
diametrul redus al roţilor de până la 370 mm. Trans-
portul autocamioanelor pe platforma de cale ferată  a 
apărut din necesitatea decongestionării căilor rutiere de 
transport, a grăbirii trecerilor prin vamă şi nu în ultimul 
rând în scopul reducerii cât mai substanţiale a poluării 
fonice dar mai ales chimice. Multe ţări europene au 
impus restricţii majore în circulaţia autocamioanelor 
diminuând la maxim neajunsurile pe care asemenea 
mijloace de transport le produc. Sistemul nu a fost 
agreat la început de transportatorii rutieri deoarece pe 
timpul deplasarii pe calea ferată aceştia au o productivi-
tate kmt  egale cu zero, astfel că aceştia nu pot 
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pretinde taxe. În plus, pe această durată pe lângă imo-
bilizarea autocamioanelor, este imobilizată activitatea 
şoferului care totuşi trebuie plătit de firmă. Singurul 
avantaj al operatorului de transport este trecerea rapidă 
peste trasee şi zone interzise transportului rutier sau 
major restricţionată. În ultimul timp tot mai multe state 
europene au acceptat plata unor compensaţii pentru 
transportatorii rutieri în funcţie de distanţa şi timpul 
parcurs pe calea ferată a acestor distanţe. Aceste bonu-
suri sunt încurajatoare, efectele constatate fiind creşterea 
ca pondere în sistemul de transport combinat RO-LA. 

2. PRINCIPALELE PARTICULARITĂŢI  
ALE TRANSPORTULUI RO-LA 

Transportul RO-LA este un transport combinat şi se 
desfăşoară în 3 faze: 

– de acumulare/apropiere de terminalul de plecare; 
– de transport pe calea ferată; 
– de distribuţie de la terminalul de sosire la destinatar. 
Transportul pe calea ferată se face în vagoane platfor-

mă de inălţime normală (în cazul liniilor neelectrificate) 
sau pe vagoane platformă (fig. 1) cu roţile de diametru 
mic (300-400 mm) pentru a asigura gabaritul de liberă 
trecere pe liniile feroviare electrificate. 

Autocamioanele din categoria TIR cu sau fără remorci, 
de mare capacitate (30-40 t), sunt încărcate la expeditor 
la capacitatea corespunzatoare, iar împreună cu docu-
mentele de transport se deplasează la terminalul de 
transport de plecare. Aici trenurile RO-LA, ca şi 
trenurile de containere, sunt programate a pleca şi a sosi 
conform unui mers al trenurilor, zilnic sau în anumite 
zile din săptămână sau din lună. 

 

 
 

Fig. 1.Vagon platformă RO-LA. 
 

 Tehnologia de lucru în terminalul de transport 
RO-LA. Terminalele de transport RO-LA sunt prevăute 
cu o serie de construcţii şi instalaţii, care fac posibilă 
urcarea şi coborarea camioanelor pe şi de pe vagoane, 
precum şi staţionarea acestora în vederea aşteptării 
începerii procesului tehnologic, dar şi întocmirii docu-
entelor comerciale. 

Principalele dotări ale unui terminal RO-LA sunt: 
– una sau mai multe linii de cale ferată înfundate; 
– o rampă fixă de capăt în continuarea liniilor de 

cale ferată înfundate; 
– o suprafaţă de manevră şi parcare a autocamioane-

lor, care intră în procesul tehnologic; 
– o rampă de capăt mobilă. 
Procesul tehnologic de încărcare/ descărcare a 

trenurilor RO-LA este asemănător celui folosit în 
operaţia de compunere şi descompunere a trenurilor 
la calea ferată şi cuprinde în ordine aproximativă 
următoarele operaţii: 

– sosirea trenului RO-LA în terminalul de transport; 
– reviziile tehnice şi comerciale la sosirea trenului; 
– întoarcerea locomotivei trenului în caz de nece-

sitate; 
– trenul RO-LA este alcătuit dintr-un număr de va-

goane platformă, pe care se urcă autocamioane cu sau 
fără remorcă şi unul sau două vagoane cuşetă în care 
călătoresc şoferii; 

– gararea trenului Ro-La la rampa de încărcare-des-
cărcare: 

– încărcarea/descărcarea autocamioanelor pe şi de pe 
vagonul platformă într-un sistem de manevră individuală 
cu o viteză de sub 5 km/h, durata integrală a acestei 
operaţii fiind corespunzătoare ordinii camioanelor la 
încărcare-descărcare şi a numărului acestora. La aceşti 
timpi se adaugă: 

 la încărcare: timpii de asigurare a autocamioanelor 
prin aplicarea curelelor de fixare; 

 la descărcare: înlăturarea dispozitivelor de asigurare 
şi fixare. 

După încheierea operaţiilor de încărcare/descărcare 
trenul RO-LA este dus pe linia de expediere, concomi-
tent având loc întocmirea pachetului cu documentele de 
transport feroviare şi cele rutiere. 

2.1. Caracteristicile tehnice  
ale vagonului 

Caracteristicile tehnice ale vagonului RO-LA (fig. 2) 
sunt: 

– ecartament.................................................. 1.435 mm 
– lungimea peste tampoane (fără traverse 

frontale/cu o traversa frontală/ 
cu 2 traverse frontale.........19.390/19795/20200 mm 

–  distanţa dintre pivoţi ............................... 12.730 mm 
– aparate de rulare........................... 1×2 osii + 1×3 osii  
– distanţa între osiile boghiurilor 

(2osii/3osii)....................................... 700 / 1.400 mm 
– gabarit ........................................ conform UIC 505-1  
– înalţimea de mers (gol)................................. 475 mm 
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– înălţimea de mers (încărcătura de 13 t) ....... 460 mm 
– înaltimea vagonului (cu mâner 

decapotabil)................................................1.075 mm 
– diametru roţii în stare nouă ............. 370 sau 380 mm 
– domeniul diametrelor roţiior la care se 

utilizează garnitura de frecare cu suprafaţa 
de 140 cm2 ..........................................380 – 350 mm 

– domeniul diametrelor roţiilor la care se 
utilizează garnitura de frecare cu suprafaţa 
de 106 cm2 ..........................................350 – 335 mm 

– sarcina pe osie ...................................................... 75 t 
– greutatea proprie fără traversele frontale ......cca 21 t 
– greutatea proprie cu o traversa frontală............ 22.3 t 
– greutatea proprie cu 2 traverse frontale............ 23.6 t 
– sarcina ma×imă ................................................. 48.4 t 
– greutatea totală .................................................. 69.4 t 
– viteza ma×imă constructivă........................ 100 km/h 
– raza minimă de înscriere în curbă pentru 

un vagon izolat................................................. 120 m 
– raza minimă de înscriere în curbă-formaţie 

de tren .............................................................. 150 m 
– unghiul de ferriboat................................................. 1o  

– trecerea peste cocoaşele de triere .................interzisă  
– frână automată............................KE-GP-A (D)-6×8”  
– greutatea frânei automate............................. max 65 t 
– greutatea frânei de mână........................................ 9 t 
– lungimea de încărcare (pe vag. fără 

traversă frontală).............................max. 18.800 mm 
– lungimea de încărcare (pe vag. cu o 

traversă frontală) ..........................max. 18.200 mm  
– lungimea de încărcare (pe vag. cu 2 

traverse frontale) ..........................max. 17.600 mm  
– lătimea/ la buza bandajelor.............2.520 pana la 

2.620 mm 
 

 
 

Fig. 2. Caracteristicile tehnice ale vagonului RO-LA. 

2.2. Circulaţia trenurilor pe infrastructură 
şi compunerea acestora 

Circulaţia trenurilor RO-LA (fig. 3) se desfăşoară 
numai pe liniile, peste aparatele de cale şi cu vitezele 
maxime utilizate în acest trafic conform avizelor de 

                                                 
 Extensibil în trepte. 

circulaţie emise de CNCF „CFR” S.A.. Liniile care vor 
fi utilizate pentru derularea traficului RO-LA vor fi 
specificate în P.T.E. al staţiei şi afişate la loc vizibil în 
birourile I.D.M. care participă la circulaţie. 

 

 
 

Fig. 3. Garnitura RO-LA încărcată. 
 

Iarna, în caz de timp devaforabil, trenul Ro-La va fi 
pus în circulaţie, respectiv manevrat, numai în cazul în 
care grosimea stratului de zăpadă nu depaşeşte 10 cm 
peste ciuperca şinei. 

Trenul RO-LA nu poate circula prin împingere, iar 
circulaţia ca vagoane izolate sau în grupuri de vagoane 
RO-LA, care nu circulă ca tren închis se va face numai 
cu aprobări speciale, pentru fiecare caz în parte. 

Ca şi compunere trenurilor RO-LA (figura 4) sunt 
formate din: 

 locomotivă; 
 vagoane de însoţire; 
 vagoane încărcate; 
 vagoane goale. 

 

 
 

Fig. 4. Tren RO-LA în parcurs. 
 

La stabilirea tonajelor maxime şi a numărului maxim 
de osii nu se iau în considerare locomotiva de re-
morcare şi vagoanele de însoţire. 

Trenurile RO-LA frânate în regim „P” şi locomotiva 
în regim „G”, tonajul maxim fiind de 1200 tone, pentru 
viteza maximă a trenului de 100 km/h şi lungimea 
maximă de 700 m. 

La trenurile RO-LA la care locomotiva şi primele 
5 vagoane sunt frânate în regim „G” (inclusiv vagoanele 
de însoţire) iar restul vagoanelor sunt frânate în regim „P” 
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tonajul maxim este de 1600 tone, pentru viteza maximă a 
trenului de 100 km/h şi lungimea maximă de 700 m; iar la 
trenurile RO-LA la care în compunere nu intră vagoane 
goale, locomotiva şi toate vagoanele se frânează în regim 
„P”, tonajul maxim este de 1600 tone, numărul maxim de 
osii 220, pentru o viteză maximă de 100 km/h. 

2.3. Instructiuni tehnice cu privire la 
conditiile de imbarcare si debarcare 

Vagoanele RO-LA cuplate între ele cu aparate de 
tracţiune se manevrează la rampă, situată în locurile de 
încărcare şi descărcare a TIR-urilor. Raza căii pe care se 
poate face încărcarea vagoanelor trebuie să fie mai mare 
sau cel mult egală cu 2000 m. 

Rampa de încărcare/decărcare se aduce la vagon prin 
agăţarea cârligului de cuplare la cârligul rampei cu o 
deosebită atenţie ca în timpul procesului de încărcare şi 
descărcare, grupul de vagoane trebuie asigurat cu frâna 
pneumatică a vagoanelor şi/sau cu locomotiva. În timpul 
acestor operaţii fixarea vagoanelor se face cu frâna 
pneumatică, iar în cazul în care această asigurare nu este 
sigură se folosesc suplimentar frânele de mâna. Acestea 
trebuie slăbite înainte de plecare, pentru a evita formarea 
de locuri plane în bandaje şi a supraîncălzirilor. 

3. ÎMBARCAREA/DEBARCAREA  
TIR-URILOR 

3.1. Generalităţi 

Autovehiculele trebuie să circule cu viteză mică şi 
atenţie sporită la urcare iar distanţa între peretele lateral al 
camionului şi conturul gabaritului este de maxim 50 mm. 
În cazul în care vagoanele trebuie să fie decuplate în mod 
regulat pentru încărcare şi descărcare de la aparatul de 
tracţiune, între vagonul manevrat înainte şi înapoi încărcat 
cu o remorcă şi vagonul care se manevrează încărcat cu un 
autotren de marfă de maxim 18 m, să se asigure spaţiul 
pentru cuplarea fără piedici a vehiculelor încărcate. 

3.2. Condiţii tehnice la îmbarcarea 
vehiculelor pe vagon 

Condiţiile tehnice, care trebuie îndeplinite la îmbar-
carea (fig. 3) vehiculelor pe vagoanele RO-LA, sunt 
urmatoarele: 

1) autotractor cu semiremorca cu înălţimea maximă 
de 4 m şi lungimea maximă de 18.60 m-îmbarcare în 
corpul trenului; 

2) autotren sau autocamioane cu remorca cu gabarit 
comun, cu înălţimea de maxim 4 m şi lungimea de 
maxim 18.60 m; 

3) se admite autotren, autotractor cu semiremorca 
sau autocamioane cu o remorcă încărcate pe vagoanele 
de capăt prevăzute cu traversa frontala, cu condiţia ca 
lungimea maximă să nu depasească 18.20 m; 

 

 
 

Fig 3. Îmbarcarea vehiculelor pe vagoane RO-LA. 
 

4) se admite încărcarea de autotrenuri şi autotractoare 
cu semiremorcă cu lungimea mai mare de 18.60 m, dar 
care să nu depăşească 18.80 m cu respectarea urmă-
toarelor condiţii:       

– să nu se încarce în vagoane extreme ale 
garniturii care au traversă frontală;                        

– vagonul din garnitura trenului cu acest vehicul 
va fi obligatoriu încadrat de vagoane încărcate 
cu autovehicule de lungime maxima 18.60 m;            

– distanţa între TIR–uri către vagoanele înveci-
nate trebuie să fie de minim 300 mm;                

– între traversa frontală şi încărcătură, distanţa 
obligatorie de sigurantă este de 80 mm. 

5) greutatea maximă a autovehiculului încărcat pe 
vagon nu va fi mai mare de 44 tone +10 %; 

6) înălţimea maximă a podelei deasupra buzei roţii 
trebuie să fie de max. 2500 mm. 

7) antenele de radio-comunicaţii, inclusiv parabolica, 
trebuie demontate de pe autovehicule înainte de îmbarca-
rea acestora pe vagoane. De asemenea trebuie demontate 
toate dispozitivele care depasesc gabaritul admis; 

8) nu se vor accepta la transport camioane cu prelate 
ridicate. Expeditiile descoperite se vor accepta doar cu 
aprobări speciale. 

9) încărcătura camionului va trebui să fie pe cât 
posibil uniform repartizată, astfel încât distanţa între 
peretele lateral al camioanului şi conturul gabaritului să 
fie de max. 50 mm iar consolele prelatelor nu trebuie să 
atârne. În caz de înclinare mai mare decât cea maximă 
admisă este necesară amenajarea încărcăturii; 

10) responsabilul ce deţine terminalul Ro-La dirijează 
şi răspunde de urcarea şi centrarea camioanelor pe va-
goane. Ordinea va fi stabilită în aşa fel încât între două 
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camioane care se îmbarcă unul după altul, să fie o 
distanţă de două vagoane Ro-La şi doar în mers înainte. 
Camioanele trebuie poziţionate centrat pe vagoane; 

11) pe un vagon se poate aşeza doar o singură în-
cărcătură; 

12) distanţa între mijlocul pivotului şi capătul în-
cărcăturii pentru vagoanele Ro-La pe 10 osii este de 
3050 mm; 

13) la fiecare camion şi/sau remorca, axa sau grupul 
de axe va fi asigurat cu 4 pene de fixare în aşa fel încât 
să fie rezemate de anvelope. Asigurarea cu pene de 
fixare fiind responsabilitatrea şoferilor; 

14) camioanele vor fi fixate şi cu frâna de mână 
proprie; 

15) camioanele se vor opri pe vagon în funcţie de 
tipul camionului conform situţiilor de mai jos: 

− mijlocul primei osii a camionului (cu remorcă) 
va fi primul marcaj; 

− mijlocul primei osii a camionului cu semi-
remorcă va fi al 2-lea marcaj; 

− camioanele speciale (sub 12 m şi peste 18.60 m 
lungime) se vor aşeza în aşa fel încât mijlocul 
incărcăturii să fie la mijlocul vagonului. 

16) îmbarcarea va fi coordonată în aşa fel încât 
aceasta să fie încheiată cu un număr de minute înainte 
de îndrumarea trenului din terminal conform planului 
tehnologic specific fiecărui terminal şi a procesului 
tehnologic de îmbarcare; 

17) încheierea controalelor autorităţilor va fi adusă 
la cunoştiinţă şefului de manevră CFR Marfă de către 
responsabilul de terminal; 

18) aducerea rampei mobile, cuplarea şi decuplarea 
ei, precum şi asigurarea acesteia la vagonul de capăt cu 
traversa frontală deschisă în vederea debarcării, respectiv 
îmbarcării, cade în sarcina responsabilului de terminal; 

19) şeful de terminal Ro-La aparţinând CFR Marfă 
va coordona întreaga activitate de exploatare în terminal 
şi va colaboara cu responsabilul terminalului în vederea 
asigurării şi respectării tuturor prevederilor de îmbarcare 
şi debarcare în condiţii de siguranţa circulaţiei. 

3.3. Debarcarea vehiculelor 

Pentru debarcare (fig. 4) se manevrează grupul de 
vagoane RO-LA la linia de debarcare. Traversa frontală 
se rabate, se rulează rampa către vagonul Ro-La şi se 
fixează cu cârligele de cuplare. 

Pentru aceasta, mai întâi se scot piedicile de roată 
din planul de rulare al vagonului Ro-La şi se introduc 
în suporţii prevazuţi pe partea laterală a vagonului. 
Vehiculele (TIR-urile) circulă înainte peste rampă, 
desprinzându-se de grupul de vagoane RO-LA. 

 
 

Fig. 4. Debarcarea vehiculelor de pe vagoane RO-LA. 

4. INFLUENŢA TRANSPORTURILOR  
TIR-URILOR PE CALEA FERATĂ 
ASUPRA CALITĂŢII TRAFICULUI 

Având în vedere nivelul tot mai crescut al poluării şi 
aglomerarea traficului rutier, autorităţile internaţionale 
tind să îşi îndrepte atenţia către dezvoltarea soluţiilor de 
transport combinat. Orientându-se către acest tip de 
transport, transporii mărfurilor  resimt eficienţa şi prin 
reducerea considerabilă a costurilor. 

În urma cercetărilor realizate a rezultat că în jur de 
80-90 % din întreaga cantitate de dioxid de carbon pro-
dusă de industria de transport la nivel global şi degalată 
în atmosferă rezultă de la autoturisme şi camioane, 
adică de la vehiculele rutiere. Soluţia o reprezintă orien-
tarea transporturilor către calea ferată. Redirecţionarea 
transportului de marfă către liniile feroviare, se dove-
deşte a fi soluţia ideală de rezolvare a problemei 
supraaglomerării şi distrugerii şoselelor. Un alt avantaj 
constă din faptul că în transportul feroviar de marfă se 
foloseşte de patru ori mai puţină energie decât folosesc 
camioanele pentru aceeaşi cantitate de marfă. Nu este 
de neglijat nici faptul că siguranţa mărfii transportate 
este garantată de calea ferată. 

Dacă luăm ca exemplu societatea de transport 
combinat OKOMBI The ROLA experts (fondată în 
1983 în Austria), care are terminale în mai multe ţări 
(fig. 5), observăm că au ajuns să transporte 200 000 de 
TIR-uri pe vagoane RO-LA, având, iar în 2008 au 
primit certificatele ISO 9001 :2000 şi 14001 :2004 
pentru sisteme de transport de calitate şi prietenoase cu 
mediul înconjurător. Prin aderarea la acest sistem de 
transport s-a demonstrat că emisiile de nitrogen de-a 
lungul rutei de transport au fost reduse cu 93%, iar 
emisiile de particule au fost reduse cu 63%. 

Luând în considerare toate aceste avantaje, am crede 
că această metodă de transport este ideală şi pentru 
societăţile comerciale din România. Din păcate, la nive-
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lul Ministerului Transporturilor nu există încă o strategie 
bine întemeiată cu privire la planurile, aşteptările şi 
sursele de finanţare pentru dezvoltarea transportului com-
binat. O mai bună concentrare a atenţiei pe transportul de 
marfă combinat ar putea conduce la îndeplinirea obiec-
tivului menţionat în cadrul « Programului Operaţional 
Sectorial Infrastructura de transport 2007-2013 ». 

 

 
 

Fig . 5. Reţeaua de transport RO-LA. 
 

Cert este faptul că atunci când vine vorba despre 
termenul de transport combinat, acesta este foarte puţin 
cunoscut în România si de aceea este nevoie de un 
suport financiar, mai ales că pe plan internaţional sectorul 
de trafic combinat a cunoscut o dezvoltare importantă. 

Respectând acestă tendinţă la nivel internţional şi 
ţara noastră încercă să se alinieze acesteia. În acest sens 
s-a făcut un prim test pe relaţia Bucureşti- Roşiori- 
Craiova - Filiaşi - Târgu Jiu - Simeria – Glogovăţ. 
Această rută a fost parcursă în 15 ore şi 37 minute, iar 
trenul a fost compus din 19 vagoane, încărcate cu tot 
atâtea Tir-uri. Acest timp este cu aproximativ 6 ore mai 
scurt decât timpul pe care l-ar face un Tir pe şosea dar  
oficialii promit că pe viitor timpul să fie redus la 12 ore. 

Pe lângă economia de timp, companiile de transport 
marfă cu TIR-uri pot economisi şi bani, deoarece costurile 

pentru transportul unui Tir în sistem RO-LA este de 
250 euro faţă de 320 euro cât ar fi transportul pe şosele. 

Concluzionând putem spune că transportul RO-LA 
prezintă următoarele avantaje : 

 diminuarea costurilor prin lipsa taxelor de auto-
stradă, cheltuielilor pentru combustibil, autorizaţiilor de 
circulaţie; 

 optimizarea timpilor de tranzit prin lipsa restricţi-
ilor specifice sfârşitului de săptămână sau staţionări 
impuse; 

 timpul petrecut în tren este considerat timp de 
odihnă (dacă se ţine seama că în conformitate cu 
regulamentul, transportatorii rutieri trebuie să conducă 
patru ore şi jumătate, după care trebuie să facă o pauză 
de 45 de minute, iar după alte patru ore şi jumătate de 
condus ar trebui să facă o altă pauză de 11 ore.); 

 reducerea emisiilor poluante cu efect de seră până 
la 0 (tracţiune trenurilor efectuându-se cu locomotivă 
electrică, singurele surse de poluare fiind de la sistemul 
de frânare cu influenţe minime asupra mediului şi 
poluare generată de câmpul magnetic, dar cu o influenţă 
minimă asupra personalului de locomotivă în urma 
modernizărilor aduse locomotivelor ); 

 reducerea numărului de accidente rutiere în care 
sunt implicaţi şoferii de Tir-uri sau ambuteiajelele în 
care sunt blocaţi involuntari. 
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