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Constructii si cladiri speciale  
pentru exploatare si transport forestier 

 
 

 
Cotet pentru pasari 
 
Adapost pentru pasari (voliere la crescatorii de pasari) 
 
Uscatorie pentru seminte forestiere 
 
Atelier gospodaresc (atelier de reparatii si intretinere a utilajului silvic) 
 
Canton de paza pentru funicular forestier 
 
Cladirea actionarii la funiculare forestiere 
 
Cladire pentru desfacerea marfurilor (magazin in padure) 
 
Cabana pentru muncitori forstieri 
 
Cabana vanatoreasca (casa de vanatoare) 
 
Magazine pentru seminte forestiere 
 
Magazie pentru seminte forestiere 
 
Cladire pentru resedinta de ocol silvic 
 
Cladire pentru resedinta de brigade silvica 
 
Cladire pentru resedinta de canton silvic 
 
Rampa de incarcare-descarcare la funiculare 
 
Bazin pentru cresterea pastravilor 
 
Hranitoare pentru animale salbatice 
 
Observator vanatoresc 
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Linie ferata forestiera (infrastructura) 
 
Linie ferata forestiera (suprastructura) 
 
Schimbator de cale  pentru linii ferate forestiere 
 
Drum pentru exploatari forestiere (infrastructura) 
 
Drum pentru exploatari forestiere (suprastructura) 
 
Drum pentru scosul lemnului 
 
Poteca forestiera 
 
Linie de funicular forestier bicablu (cu piloni din lemn) 
 
Linie de funicular forestier bicablu(cu piloni metalici) 
 
Funicular forestier de tip usor 
 
Statie de incarcare la funiculare forestiere 
 
Statie de descarcare la funiculare forestiere 
 
Statie de ancorare si intindere la funiculare forestiere 
 
Pod de protectie la funicular forestier 
 
Statie de dubla ancorare la funiculare forestiere 
 
Statie de dubla intindere la funiculare forestiere 
 
Statie de racordare la funiculare forestiere 
 
Funicular forestier utilaj tehnologic la funiculare forestiere) 
 
Funicular pasager de tip forestier (mobil) 
 
Pod din lemn pentru cale ferata forestiera 
 
Pod boltit din zidarie sau beton pentru cale ferata forestiera 
 
Pod din beton armat pentru cale ferata forestiera 
 
Pod metalic pentru cale ferata forestiera 
 
Pod din lemn pentru drum forestier 
 
Pod boltit din zidarie sau beton pentru drum forestier 



 
Pod de beton armat pentru drum forestier 
 
Pod metallc pentru drum forestier 
 
Tunel pentru cale ferata ingusta 
 
Canal pentru scos busteni 
 
Canal pentru scosul lemnului despicat si al traverselor 
 
Jilip pentru scosul lemnului despicat si al traverselor 
 
Conducte pentru alimentare cu apa si canalizare la pastravarii 


