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Editorial

Dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN
- Pre[edintele Comisiei Na]ionale

Comportarea “in situ” a Construc]iilor -

|ncep cu cåteva observa]ii de principiu, 
sau mai bine zis, de bun sim]. Legea ce 
urmeaz` a fi elaborat` este o lege cu ca-
racter social, ce se adreseaz` unor oameni, 
spunåndu-le ce trebuie s` fac` pentru a se 
\ncadra \n societatea existent` [i cerin]ele 
ei. Cu alte cuvinte, legea nou` ar trebui s` 
arate ce trebuie s` respecte \n activit`]ile 
lor participan]ii la realizarea [i utilizarea 
construc]iilor de orice fel pentru ca acestea 
s` satisfac` a[tept`rile beneficiarilor lor.

Noua lege ar trebui s` fie scurt`, clar` 
[i precis`, f`r` divaga]ii [i considera]ii inu-
tile, istorie [i teorie, astfel ca adresantul 
s` \n]eleag` u[or ce trebuie s` fac` spre 
a fi \n concordan]` cu cerin]ele legii. Ori-
ce ambiguitate \n formularea prevederilor 
trebuie exclus`, spre a nu da posibilitatea 
unor interpret`ri diferite. Terminologia fo-
losit` trebuie s` fie univoc \n]eleas` [i bine 
definit` chiar prin locul [i semnifica]ia dat` 
prin text. Se pune \ntrebarea: de ce trebuie 
\nlocuit` actuala Lege nr. 10/1995 privind 
calitatea \n construc]ii?

Pe scurt, iat` principalele motive:
•  de fapt legea nu prive[te calitatea \n 

construc]ii ci modul de asigurare a ei prin 
diverse activit`]i ale celor viza]i;

•  promoveaz` un sistem al calit`]ii definit 
neomogen, necorelat, cu lipsuri [i surplu-
suri neadecvate;

•  prezint` erori de aliniere la prevederile 
europene prin modul de prezentare a 
cerin]elor beneficiarilor drept limitate [i 
obligatorii;

•  prevederile sale vizeaz` cl`dirile [i ignor` 
construc]iile speciale (c`i de comunica]ie, 
hidrotehnice, edilitare [.a.);

•  admite \n mod nejustificat excep]ii de 
aplicare;

•  prevede atribu]ii pentru participan]ii la 
realizarea [i utilizarea construc]iilor pre-
cum \n vechiul sistem al Administra]iei de 
Stat, omi]ånd sau neglijånd rolul acestora 
\n noua economie de pia]` capitalist`;

•  stabile[te monopolul controlului de stat, prin Inspectoratul de Stat \n Construc]ii [i su-
prim` rolul autorit`]ilor publice descentralizate, locale;

•  instituie un sistem de sanc]iuni complicat [i ineficient ce deschide posibilitatea corup]iei 
\n aplicarea sau neaplicarea lor;

•  lipse[te suportul teoretic, firul c`l`uzitor, care s` coaguleze prevederile legii \n jurul unui 
scop logic [i justificat [i \n acela[i timp mobilizator;

•  terminologia folosit` nu este nici unitar` [i nici consecvent`, tocmai datorit` lipsei con-
ceptului teoretic care s` cimenteze \ntregul;

•  \n forma actual` nu are corespondent \n nici o ]ar` din lume.
|n consecin]`, cum ar trebui s` arate noua lege?

•  s` se bazeze pe conceptul de aptitudine pentru exploatare a construc]iilor prin care se 
\n]elege ansamblul calit`]ilor acestora, calitatea lor global`.

Avånd aceast` \n]elegere a realit`]ii, se poate defini scopul fundamental al tuturor 
activit`]ilor din construc]ii ca fiind realizarea [i p`strarea unor construc]ii apte pentru ex-
ploatare, conform destina]iei func]ionale a fiec`reia \n parte, pe toat` durata de serviciu 
prev`zut`;
•  s` precizeze activit`]ile din construc]ii a c`ror condi]ionare prin prevederi legale s` asi-

gure realizarea scopului propus.
Activit`]ile ce ar trebui condi]ionate prin lege ar fi: activit`]ile principale, creatoare [i 

p`str`toare a construc]iilor, respectiv con cep ]ia [i proiectarea, execu]ia [i monitorizarea 
comport`rii “in situ” a construc]iilor (urm`rire, interven]ii [i activit`]ile auxiliare, sus]in`toare 
ale celor principale, respectiv cercetarea, \nv`]`måntul, consultan]a/asisten]a tehnic`, regle-
mentare/agrementare, control public, asocia]iile profesionale [i media.

Condi]ionarea ar consta din obligarea la respectarea regulilor considerate drept ne-
cesare pentru atingerea scopului propus [i s-ar referi la aspectele tehnice ale existen]ei 
construc]iilor, precum [i la cele economice, organizatorice, financiare [i deontologice.

Cum fiecare activitate men]ionat` reprezint` practic cåte o ocupa]ie distinct` \n cadrul 
profesiei, ar trebui s` existe [i un standard ocupa]ional corespunz`tor fiec`ruia [i un cod 
deontologic adecvat.
•  s` prevad` un sistem de control public care s` se rezume la dou` faze: autorizarea 

execu]iei [i monitorizarea comport`rii “in situ” a construc]iilor sub aspectul siguran]ei 
publice [i a calit`]ii mediului.

M`surile preventive pentru asigurarea aptitudinii pentru exploatare a construc]iilor 
sunt cuprinse \n prevederile privind proiectarea [i execu]ia (verificatori, responsabili, 
\ncerc`ri etc) a c`ror respectare se verific` \n momentul autoriz`rii, urmånd ca pe parcursul 
exploat`rii construc]iilor s` se monitorizeze comportarea lor prin urm`rire [i interven]ii.

Acest control public ar reveni autori t` ]ilor publice locale, cele mai interesate [i tot-
odat` \n contact mai direct, de[i cu problemele pe care construc]iile [i activit`]ile ce le 

Pentru o nou` lege privind 
activit`]ile din construc]ii

Am primit o veste \mbucur`toare: la toamn`, Guvernul Romåniei, Ministerul 
Dezvolt`rii Regionale [i Locuin]ei [i Inspectoratul de Stat \n Construc]ii vor propune 
Parlamentului Romåniei spre dezbatere un proiect de lege privind domeniul construc]ii, 
care s` produc` o schimbare \n bine a cadrului legislativ creat prin Legea nr. 10/1995 
privind calitatea \n construc]ii. 

Avånd \n vedere participarea Inspectoratului de Stat \n Construc]ii la elaborarea 
acestui proiect [i cunoscånd \ncerc`rile acestei institu]ii de revizuire a actualei legi (ela-
borat` de altfel tot de reprezentan]ii s`i) prin propuneri nereu[ite - ultima fiind proiectul 
a[a-zisului “Cod al construc]iilor”, un mamut de prevederi \n mare parte inutile, superbi-
rocratizate [i comasate fortuit - din fericire neaprobate, revin cu sugestiile mele spre a da 
o mån` de ajutor celor ce se vor ocupa de aceast` problem`.
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ad`postesc sau suport` [i care creeaz` mediul de via]` al cet`]enilor aleg`tori din zona lor 
de administra]ie. 

Inspectorii ar fi de teren [i ar r`spunde de sesizarea [i raportarea neregulilor, dar [i de 
propunerea de m`suri de interven]ie [i urm`rirea realiz`rii lor \n teritoriul repartizat spre 
monitorizare. Ar exista astfel posibilitatea cre`rii unor b`nci de date care s` ofere suportul 
necesar lu`rii unor m`suri de perspectiv`: \mbun`t`]irea gestiunii prin stabilirea priorit`]ilor, 
\mbun`t`]irea prescrip]iilor tehnice, furnizarea de teme de cercetare etc.
•  s` prevad` m`suri de stimulare economico-financiar` pentru respectarea legii creånd 

avantaje celor corec]i (la asigurare, la licita]ii, la contractare, la acreditare, la reprezentare 
[.a.) iar m`surile punitive s` vizeze situa]ii foarte clar precizate ce reprezint` atentate la 
siguran]a public` [i calitatea mediului.

Ar trebui s` nu se uite c` noi construim o societate bazat` pe o economie de pia]` 
capitalist` \n care func]ioneaz` legea cererii [i a ofertei sus]inut` de concuren]`, \n care se 
pl`te[te ce este mai bun, \n care ofertantul r`spunde pentru calitatea m`rfii oferite [i poate fi 
tras la r`spundere prin justi]ie. |n aceste condi]ii nu este normal [i eficient s` se cheltuiasc` 
banul public pe o institu]ie de control centralizat de stat.
•  s` adopte \n mod consecvent \n]elesul unor termeni ce joac` un rol important \n cadrul  

textului precum sunt termenii: profesie - ocupa]ie, calificare - competen]`, atestare - cer-
tificare, autorizare - acreditare, performan]` - calitate, cerin]` - condi]ie, omologare etc.

•  s` se delimiteze clar domeniul construc]ii cu activit`]ile sale de alte domenii, precum 
amenajarea teritoriului (v. Codul construc]iilor). 

Domeniul construc]ii ar trebui s` cuprind` specialit`]i ce pot fi accesate \n preg`tirea 
de nivel superior (universit`]i, facult`]i, colegii) [i care se stabilesc de comun acord cu mi-
nisterul de resort.

Cred c` asemenea specialit`]i sunt: construc]ii civile, industriale [i agrozootehnice 
(CCIA), construc]ii de c`i de comunica]ie [i transport (CCCT), construc]iile hidrotehnice, 
hidroameliora]ii [i edilitare (CHHE), arhitectura, utilaje de construc]ii, instala]ii de construc]ii 
[i economia construc]iilor. Tot aici ar trebui stabilit titlul licen]ia]ilor \n construc]ii: inginer 
- subinginer, sau inginer diplomat - inginer colegiu, cred c` prima variant`, tradi]ional`, ar 
merita s` fie p`strat`, posesorul putånd adopta titulatura echivalent` ]`rii \n care eventual 
ar profesa sau s-ar prezenta. 
•  s` se renun]e la ideea c` o lege este cu atåt mai bun` cu cåt este mai stufoas`. Din con-

tr`! Legea trebuie s` fie scurt`, clar` [i precis` [i redactat` \n termeni care s` nu necesite 
schimb`ri dese. S` nu se uite c` trecerea unei legi sau a modific`rilor unei legi prin Par-
lament este o opera]iune greoaie ce necesit` mult timp.

De aceea nu trebuie introduse \n lege denumiri actuale concrete (de ex. Ministerul 
Dezvolt`rii Regionale [i Locuin]ei) care ar putea s` se schimbe, cum s-a [i \ntåmplat (MLPAT, 
ACTL), ci denumiri generice (de ex. Autoritatea responsabil` de coordonare \n construc]ii) 
[i nici la valori absolute (de ex. 10.000 lei) [i valori relative (de ex. atåt % din …). Exist` 
suficiente posibilit`]i de detaliere a unei legi: norme de aplicare, ordonan]e guvernamentale, 
reglement`ri.

Toate aceste idei au fost expuse [i reluate de foarte multe ori \n publica]iile de specialitate 
din ]ara noastr`, precum Tribuna Construc]iilor, Antreprenorul, Cons truc]ii civile [i industri-
ale, Revista construc]iilor, "DRUMURI PODURI", Complet construct, Construc]ii Romånia; 
de asemenea, la Conferin]ele Na]ionale (cu participare interna]ional`), Comportarea “in 
situ” a Construc]iilor (17 edi]ii \ncepånd din 1976) precum [i la Conferin]e Interna]ionale 
(Paris, Rio de Janeiro); dar a existat [i informare direct` a Ministerului de resort [i a Inspec]iei 
de Stat \n Construc]ii, c`rora le livrez de mai mul]i ani, gratuit, Buletinul informativ “CisC” 
al Comisiei Na]ionale Comportarea “in situ” a construc]iilor (CNCisC) trimis de altfel [i la 
universit`]i [i la Biblioteca Na]ional` [i la Uniunea Asocia]iilor Inginerilor Constructori din 
Romånia [i la mul]i al]ii, f`r` a stårni o reac]ie oarecare semnificativ`. Abia anul acesta, dup` 
ce m-am adresat Pre[edintelui Romåniei, pre[edin]ilor camerelor Parlamentului, Premierului 
[i ministrului de resort din Guvernul Romåniei, inginerilor constructori deputa]i [i senatori, 
[efilor principalelor partide politice aflate \n campanie electoral`, am primit cåteva semnale 
de luare la cuno[tin]` [i, s` spunem oarecare interes, din partea pre[edintelui Senatului, a 

pre[edintelui comisiei pentru administra]ie 
public`, organizarea teritoriului [i protec]ia 
mediului din Senat, secretariatul comisiei 
de rela]ii publice a Guvernului [i de la Mi-
nisterul Dezvolt`rii Regionale [i Locuin]ei. 
A[a am aflat de inten]ia introducerii \n Par-
lament a propunerii de discutare a unei noi 
legi privind domeniul construc]ii.

Sper ca propunerile mele expu-
se \n multe ocazii s` g`seasc` \n sfår[it 
ecou \n råndul inginerilor constructori, 
al asocia]iilor profesionale inginere[ti din 
construc]ii, al autorit`]ilor centrale [i locale 
din ]ara noastr`, al popula]iei, s` nu uit`m 
c` fondul construit constituie bog`]ia prin-
cipal` a ]`rii, iar construc]iile sunt suport [i 
ad`post pentru toate activit`]ile cet`]enilor 
acestei ]`ri.

Sper, de asemenea, ca proiectul noii 
legi s` fie supus din timp dezbaterii publice, 
nu numai \ntr-un cerc restråns de speciali[ti 
fideli sau publicului larg, direct interesat \n 
calitate de utilizator de construc]ii \n reali-
zarea unui cadru legislativ adaptat timpuri-
lor pe care le tr`im.

g
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Compania Na]ional` de Autostr`zi [i 
Drumuri Na]ionale din Romånia S.A. a 
semnat \n primul semestru al anului 2009 
contractele pentru construc]ia autostr`zilor 
Cernavod` - Medgidia [i Medgidia - 
Constan]a. De asemenea, \n prezent sunt 
\n desf`[urare patru contracte de execu]ie 
autostr`zi pentru proiectele: Autostrada 
Arad - Timi[oara, sectorul de autostrad` 
Bucure[ti - Moara Vl`siei, sectorul Moara 
Vl`siei - Ploie[ti [i  Autostrada Transilvania. 
Tot \n aceast` perioad`, Compania a atri-
buit contractul de concesiune de lucr`ri [i 
servicii pentru proiectarea, finan]area, con-
struirea, operarea [i \ntre]inerea Autostr`zii 
Comarnic - Bra[ov. 

|n cadrul programului de reabilitare a 
drumurilor na]ionale, cu finan]are rambur-
sabil` [i nerambursabil`, sunt \n derulare 
dou`zeci [i trei de contracte. 

Compania deruleaz` contracte de rea-
bilitare pe urm`toarele sectoare rutiere :
• Timi[oara - Lugoj, DN 6, 52,2 km;
• Filia[i - Rovinari, DN 66, 48,9 km;
•  Rovinari - Bumbe[ti Jiu, DN 66, 44,6 km;
•  Bra[ov - {ercaia, DN 1, 46,9 km;
•  {ercaia - Limita Jude]elor Bra[ov/ 

Sibiu, DN 1, 41,13 km;
•  Limita Jude]elor Bra[ov/ Sibiu - Ve[tem, 

DN 1, 35,16 km;
•  Maglavit - Bucura, DN 56A, 45 km;
•  Bucura - {imian, DN 56A, 34,14 km;

•  Petro[ani - Baru, DN 66, 23 km;
•  Baru - Ha]eg, DN 66, 25,92;
•  Ha]eg - Simeria, DN 66, 30,6 km;
•  Cluj-Napoca - Livada, DN 1C, 30,93 km;
•  Livada - Limita Jude]elor Cluj/ Bistri]a-

N`s`ud, DN 1C, DN 17, 35,10 km;
•  Limita Jude]elor Cluj/ Bistri]a-N`s`ud - 

Bistri]a, DN 17, 52,40 km;
•  Tureac - Limita Jude]elor Bistri]a-N`s`ud/ 

Suceava, DN 17, 25 km;
•  Iacobeni - Sadova, DN 17, 28 km;
•  Sadova - Gura Humorului, DN 17, 39 km;
•  Gura Humorului - Suceava, DN 17, 33km;
•  Drobeta-Turnu Severin - Bahna, DN 6, 

22,85 km;
•  Bahna - Mehadia, DN 6; 33,1 km;
•  Doma[nea - Caransebe[, DN 6, 41,06 km;
•  Caransebe[ - Lugoj, DN 6, 43,74 km;
•  Chici[ - Topli]a, DN 12, Reghin - Topli]a, 

DN 15, 239,1 km.
De asemenea, tot \n aceast` perioad` 

au fost atribuite alte dou` contracte de rea-
bilitare, pe sectoarele {oimu[ - Baia de Cri[, 
DN 76, 40km [i Baia de Cri[ - Vårfurile, DN 
76, 29,35 km. Aceste contracte urmeaz` s` 
fie semnate \n cursul semestrului al II-lea. 
|n prezent, \n cadrul contractelor de reabil-
tare sunt \n lucru  aproximativ 1.050 km.

|n primul semestru al anului 2009 a fost 
semnat contractul pentru realizarea varian-
tei ocolitoare a Aradului la profil de auto-
strad`. De asemenea, au continuat lucr`rile 

la urm`toarele variante ocolitoare : Ploie[ti 
Vest, Sibiu, centura de Nord a Municipiu-
lui Bucure[ti, Cluj Est, Ia[i Sud, Suceava, 
Timi[oara, Oradea, Aduna]ii Cop`ceni, Lu-
goj. Au continuat lucr`rile de fluidizarea 
traficului pe DN 1 - Pasajul B`neasa [i 
au demarat lucr`rile la varianta ocolitoare 
Constan]a, la profil de autostrad`, centura 
Bucure[ti Sud.

|n perioada men]ionat` \n cadrul Pro-
gramului Opera]ional Sectorial - Transpor-
turi au fost aprobate urm`toarele cereri de 
finan]are : 
-  Preg`tirea pentru construc]ie a variantelor 

de ocolire {tei, Ale[d Sud [i Nord, Mier-
curea Ciuc, Gheorghieni, Bistri]a, Hu[i - 
33.957.912 Euro;

-  Preg`tirea pentru construc]ie a variantelor 
de ocolire Sighi[oara, F`g`ra[, Huedin, 
Topli]a, Tu[nad, Bårlad,  Timi[oara Sud - 
34.490.395 Euro;

-  Preg`tirea pentru construc]ie a variantelor 
de ocolire Pa[cani, Roman, Cåmpulung 
Moldovenesc, Vatra Dornei, Ro[iorii de 
Vede, Tårgovi[te, Titu - 16.932.136 Euro;

De asemenea, a fost semnat contractul 
pentru asisten]` tehnic` pentru elaborarea 
studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, 
detaliilor de execu]ie [i documenta]iei de 
atribuire pentru variantele de ocolire Mier-
curea Ciuc, Gheorghieni [i Bistri]a.

|n perioada 01.01-30.06.2009, CNADNR 
a våndut cu 36% mai multe roviniete 
(4.728.263) fa]` de perioada similar` a 
anului 2008. 

Din cheltuielile totale realizate la data 
de 30.06.2009 de CNADNR, 37,9% re-
prezint` investi]iile, inclusiv construc]ia de 
autostr`zi, 25,25% \ntre]inerea drumurilor 
na]ionale, 15,18% reprezint` reabilit`rile de 
drumuri na]ionale finan]ate din credite ex-
terne, 11,1 % proiecte derulate cu fonduri 
europene, 4,03% repara]iile capitale DN, 
4,05% programele de eliminare a efectelor 
inunda]iilor, 2,49% pl`]i pentru ramburs`ri 
credite externe, pl`]i de dobånzi [i comi-
sioane. 

g

Bilan]ul activit`]ii \n perioada 
01.01 - 30.06.2009

C.N.A.D.N.R.
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Descrierea
structurii

Podul analizat este situat pe Drumul 
Na]ional 66A, Livezeni-Cåmpu lui Neag, 
\ncepe la km 2+178 [i traverseaz` råul Jiu la 
Aninoasa. Podul a fost finalizat \n 1968 [i a 
fost proiectat pentru clasa E de \nc`rcare \n 
conformitate cu normele romåne[ti.

Suprastructura podului este alc`tuit` 
din dou` arce paralele din beton armat care 
sus]in, prin intermediul unor tiran]i din be-
ton armat, o re]ea de grinzi format` din trei 
grinzi longitudinale prev`zute cu console 
pentru trotuare [i antretoaze din beton pre-
comprimat, acestea din urm` fiind dispuse 
\n acelea[i sec]iuni ca [i tiran]ii (fig.1). Ca 
schem` static`, tablierul a fost proiectat \n 
sistem Gerber, partea central` a tablierului 
situat` \ntre primul [i ultimul tirant fiind 
sus]inut` de p`r]ile laterale, care, la råndul 
lor, reazem` la capete 
pe culee. Peste re]eaua 
de grinzi a fost turnat` o 
plac` de beton cu gro-
simea medie de 18 cm. 
Arcele au deschiderea 
de 70,00 m [i \n`l]imea 
de 14,30 m \n raport cu 
linia fictiv` ce une[te 
na[terile, distan]a \ntre 
grinzi este de 3,95 m, 
iar distan]a dintre antre-
toaze este de 5,40 m. 
Lungimea total` a po-
dului este de 81,00 m. 
Tablierul are o l`]ime de 
11,20 m [i sus]ine par-
tea carosabil` cu dou` 

benzi avånd fiecare l`]imea de 7,80/2 m, 
dou` trotuare de 1,50 m fiecare [i pe fie-
care parte.

Infrastructura podului este format` din 
dou` culee masive realizate din beton ar-
mat care sunt fundate direct. Racordarea 
culeelor cu terasamentele se face prin dou` 
sferturi de con prev`zute cu pereu din 
piatr` brut`.

|n urma unei expertize tehnice finali-
zat` \n anul 2005 de c`tre “APECC” din 
Timi[oara, au fost constatate mai multe 
avarii, atåt la structura de rezisten]` a po-
dului, cåt [i la straturile c`ii [i la celelalte 
elemente componente ale podului (aparate 
de reazem, dispozitive de colectare [i eva-
cuare a apelor, mån` curent`, parapete de 
siguran]`. Dintre toate aceste avarii, cele 
mai severe [i care pot afecta siguran]a 
podului, sunt fisurile observate la ciocurile 
antretoazelor \n apropierea articula]iilor 
Gerber, dar [i la 11 tiran]i, [apte pe partea 
dreapt` [i patru pe partea stång` a podului. 
La unii dintre tiran]i, stratul de acoperire 
cu beton al arm`turii a fost, de asemenea, 
serios avariat, fisurile sunt verticale, des-
chiderea lor atinge chiar 30 mm [i sunt 
dezvoltate pe 25-100 la sut` din lungimea 
tirantului (fig. 2).

Din acest motiv a fost necesar` realiza-
rea unor noi analize asupra structurii podu-

lui pentru a afla cauzele acestor fenomene 
[i pentru a stabili m`surile [i tehnologia 
pentru consolidarea podului. Analizele au 
inclus atåt analize numerice, cåt [i \ncerca-
rea “in situ” prin \nc`rcarea cu camioane 
reale. Analizele numerice au fost realizate 
\n colectivele de “Poduri” [i “Calcul struc-
turi” din cadrul S.C. I.P.T.A.N.A. S.A., iar 
\ncerc`rile au fost realizate de c`tre S.C. 
INCERTRANS S.A..

Teste “in situ”
efectuate asupra 
structurii podului

Pentru a stabili atåt starea de eforturi 
unitare \n tiran]ii din beton armat, cåt [i 
deplas`rile anumitor p`r]i ale structurii 
a fost realizat un proiect de \ncercare. 
Conform proiectului, podul a fost \nc`rcat 
cu un convoi special, plasat \n pozi]iile 
cele mai defavorabile, pozi]ii stabilite ast-
fel \ncåt s` fie ob]inute eforturile unitare 
maxime \n tiran]i [i deplas`rile orizontale 
maxime pentru arce. Convoiul a fost format 
din patru autocamioane ne\nc`rcate avånd 
o greutate de 23 tf fiecare. Pozi]iile de 
\nc`rcare pot fi observate \n figura 3. 

Pentru m`surarea deforma]iilor specifi-
ce, pe patru dintre tiran]i - 1’,5’,6 [i 10 (fig.3) 

Investiga]ii efectuate asupra 
podului peste Jiu, la Aninoasa

Fig. 1. Podul peste råul Jiul de Vest la Aninoasa

Poduri
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au fost plasa]i traductori electrorezistivi tip 
H350 (cu puncte de m`surare Huggenber-
ger) (fig.4). Deplas`rile verticale ale arcelor 
[i tablierului au fost m`surate prin nivel-
ment de \nalt` precizie cu o nivel` Koni 
007 level [i reperi de nivelment plasa]i \n 
anumite sec]iuni aliniate cu tiran]ii (1-1’;5-
5’;10-10’).

Considerånd valorile m`surate ale 
deforma]iilor specifice au fost stabilite va-
lorile corespunz`toare ale eforturilor axiale 
\n tiran]i, care \mpreun` cu deplas`rile 
m`surate ale arcelor au fost comparate cu 
valorile ob]inute \n urma realiz`rii analize-
lor cu elemente finite. 

Modele cu elemente 
finite

Datorit` geometriei complexe [i speci-
ale a podului, analizele numerice au fost 
realizate cu ajutorul unui program bazat 
pe metoda elementelor finite. Modelul 3D 
al podului (fig. 5) a fost realizat respectånd 
schema static` a structurii, dar [i comporta-
rea acesteia sub \nc`rc`rile exterioare.

Tablierul podului a fost modelat ca o 
re]ea plan` de grinzi, utilizånd elemente 
finite de bar` dreapt` cu dou` noduri, 
avånd activate toate cele [ase grade de 
libertate (trei transla]ii [i trei rotiri). |n 
direc]ie longitudinal`, elementele re]elei 
au fost grinzile principale ale c`ror caracte-
ristici geometrice au fost stabilite utilizånd 
conceptul de l`]ime activ` \n conformitate 
cu STAS 10111/2-87, dar [i dou` bare lon-
gitudinale suplimentare pentru por]iunea 
r`mas` a pl`cii de beton, neacoperit` de 
l`]imea activ`. |n direc]ie transversal`, pen-
tru a ob]ine o distribu]ie real` [i corect` a 
\nc`rc`rilor \ntre grinzile re]elei, leg`turile 
\ntre grinzile longitudinale au fost asigura-
te prin antretoaze considerate cu l`]imea 
activ`, dar [i prin alte bare transversale 
care de fapt reprezint` få[ii transversa-
le de plac`. Caracteristicile de rigiditate 
la \ncovoiere [i torsiune ale acestor få[ii 
transversale au fost stabilite astfel \ncåt s` 

fie respectat`, pe cåt posibil, comportarea 
real` a structurii. Elementele finite au fost 
dispuse \n centrul de greutate al grinzilor 
de beton, excentricitatea \ntre centrul de 
greutate al grinzilor, al pl`cii de beton [i al 
antretoazelor nefiind considerat`, \ntrucåt 
s-a considerat c` nu va fi afectat` \ntr-o 
masur` semnificativ` distribu]ia eforturilor 

\ntre elementele structurii. 
Pentru arce au fost utilizate acelea[i ti-

puri de elemente finite ca [i pentru re]eaua 
de grinzi, dar utilizånd pentru elemen-
te sec]iuni tranversale variabile. Varia]ia 
rigidit`]ii la \ncovoiere a fost considerat` 
cubic`, iar cea axial`, la forfecare [i torsiu-
ne liniar` pe lungimea elementului.

Fig. 2. Fisuri prezente la unii dintre tiran]ii podului

Fig. 3. Pozi]iile \nc`rc`rii de \ncercare pe tablier, \n vedere \n plan

Fig. 4. Traductori electrorezistivi dispu[i pe tiran]ii din beton armat

Poduri
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Tiran]ii au fost de asemenea modela]i 
utilizånd elemente finite de bar` dreapt` 
cu dou` noduri, dar la capete au fost eli-
berate gradele de libertate tip rotire pentru 
a conferi acestor elemente numai rigiditate 
axial`. Sec]iunea transversal` a tiran]ilor a 
fost echivalent` cu cea a arm`turii utilizate, 
betonul fisurat nefiind luat \n considerare. 
Pentru a modela leg`tura \ntre tiran]i [i arce 
pe de-o parte [i \ntre tiran]i [i tablier pe de 
alt` parte au fost impuse constrångeri la 
nodurile comune acestor elemente din mo-
del, astfel \ncåt s` fie modelat` cåt mai fidel 
comportarea zonelor de leg`tur`.

Deoarece infrastructura podului const` 
doar \n cele dou` culee masive, \n mode-
lul cu elemente finite au fost considerate 
rezem`ri la teren corespunz`toare ale arce-
lor [i grinzilor. 

Comportarea celor dou` materiale, o]el 
pentru tiran]i [i beton pentru restul elemen-
telor structurale a fost considerat` liniar 
elastic`.

Pe acest model au fost efectuate analize 
statice [i dinamice, considerånd efectele 

produse de vehiculele de \ncercare. |n 
urma acestor analize au rezultat deplas`rile 
unor sec]iuni ale structurii [i eforturile 
sec]ionale \n elementele podului.

R`spunsul dinamic al podului sub 
ac]iunea \nc`rc`rilor mobile, \n acest caz 
un vehicul A30, a fost stabilit prin ana-
lize dinamice liniare de tip time history, 
utilizånd o metod` de integrare direct` a 
ecua]iilor de mi[care, pe un anumit do-
meniu de timp. A fost estimat un r`spuns 
liniar al structurii deoarece s-a conchis c` 
pentru valori uzuale ale vitezelor vehicu-
lelor care circul` pe pod , structura nu va 
prezenta deplas`ri mari, iar comportarea 
materialului va r`måne \n domeniul liniar 
elastic. Avantajul principal al metodelor 
bazate pe integrarea direct` a ecua]iilor de 
mi[care \n raport cu analiza modal` const` 

\n faptul c` primele nu necesit` stabilirea 
prealabil` a valorilor [i vectorilor proprii 
asocia]i, situa]ie care conduce la reduceri 
semnificative ale timpului necesar pentru 
efectuarea calculelor.

Rezultate
[i concluzii

|n urma \nc`rc`rii podului cu vehiculele 
de \ncercare \n pozi]iile prezentate \n figura 
3, au fost m`surate deplas`rile verticale ale 
tablierului. Au fost considerate trei puncte 
de m`surare pentru fiecare linie imaginar` 
ce leag` tiran]ii 1-1’ [i 5-5’ [i doar dou` 
puncte de m`surare pentru linia imaginar` 
ce conecteaz` tiran]ii 10-10’. Aceste puncte 
au fost considerate pe fiecare parte a tablie-

Fig. 5. Modele 3D cu elemente finite ale podului

Tabelul 1. Deplas`ri verticale ale tablierului

Nr. punct          
Pozi]ia CI Pozi]ia CII Pozi]ia CIII Pozi]ia CIV

M`surat Calculat M`surat Calculat M`surat Calculat M`surat Calculat
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

RfAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1’ -1.54 -4.60 -2.27 -4.60 13.38 9.90 10.48 12.90
1 ax -1.62 -4.40 -2.22 -4.60 ***** 13.50 13.68 14.00
1 -0.80 -4.00 -1.67 -4.60 9.17 8.20 9.73 9.30
5’ 10.17 10.90 9.92 8.40 0.43 0.60 0.58 0.90
5 - 6 ax ***** 14.00 14.16 14.20 0.93 0.70 1.19 0.90
5 7.40 6.30 8.12 8.40 0.99 0.80 0.50 0.90
10’ -4.38 -4.60 -3.60 -4.10 -3.98 -5.20 -4.31 -5.40
10 -3.28 -4.10 -3.30 -4.10 -3.67 -5.10 -3.90 -5.40

Tabelul 2. Valori ale deforma]iilor specifice m`surate

Nr. punct
Pozi]ia CI

(mm)
Pozi]ia CII

(mm)
Pozi]ia CIII

(mm)
Pozi]ia CIV

(mm)
1` -35 -25 80 60
5` 30 20 25 20
6 10 20 -25 -30
10 -40 -25 -10 -10

Poduri
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rului, la capetele antretoazelor acolo unde 
acestea au fost legate de tiran]i, dar [i punc-
tul situat \n axa longitudinal` a podului 
situat \n acela[i timp [i pe linia imaginar` ce 
leag` tiran]ii de-o parte [i de alta a podului. 
|n Tabelul 1 este prezentat` o compara]ie 
\ntre valorile deplas`rilor verticale ob]inute 
\n urma m`sur`torilor “in situ” [i cele rezul-
tate din analizele numerice.

Valorile marcate cu “*****” \n tabelul 
1 nu au fost m`surate corect [i din acest 
motiv nu au fost luate \n considerare pen-
tru compara]ie. Din tabelul de mai sus se 
poate observa o bun` concordan]`, \n spe-
cial pentru valorile maxime, \ntre valorile 
m`surate [i cele calculate. Explica]ia unor 
diferen]e mai mari ce au ap`rut pentru 
anumite pozi]ii ale vehiculelor [i \n anumite 
puncte de m`surare poate fi explicat` prin 
aceea c` \n modelul cu elemente finite, 
deteriorarea betonului elementelor struc-
turale reale nu a fost considerat`. Aceste 
deterior`ri au o influen]` semnificativ` 
asupra rigidit`]ilor la \ncovoiere, axial` [i 
la forfecare a elementelor structurale [i din 
acest motiv reparti]ia \nc`rc`rilor \ntre ele-
mentele structurale poate fi afectat`.

|n Tabelul 2 sunt date pentru fiecare 
pozi]ie a convoiului valorile m`surate ale 
deforma]iilor specifice \n tiran]i, acolo unde 
au fost dispu[i traductorii electrorezistivi. 

Din tabelul 2 se poate vedea c` pentru 
anumi]i tiran]i, pentru o anumit` pozi]ie a 
vehiculelor pe structur`, \n anumi]i tiran]i 
apar eforturi axiale de compresiune, dar 
considerånd efectul greut`]ii proprii mari 
a structurii, este evident c` \n final tiran]ii 
vor fi \ntin[i.

Urmare a analizelor de tip time-history 
efectuate pe modelul cu elemente finite a 
fost stabilit r`spunsul structurii cånd este 
traversat de un vehicul A30 care circul` pe 
aceea[i parte unde sunt plasa]i [i tiran]ii 10 
[i 6, cu diferite viteze (30 km/h, 80 km/h [i 
120 km/h). |n figura 6 este ar`tat` varia]ia 
efortului axial \n tirantul 10 \n timpul 
mi[c`rii vehiculului [i \n figura 7 varia]ia 
deplas`rii verticale la baza aceluia[i tirant.

Din figurile 6 [i 7 reiese c` for]a axial` 

\n tirant schimb` de semn [i are o puter-
nic` varia]ie datorit` vibra]iilor induse de 
vehicule.

Aceea[i tendin]` poate fi remarcat` 
[i pentru deplasarea vertical` a punctului 
de la cap`tul inferior al tirantului. Aceste 
varia]ii ale eforturilor [i deplas`rilor ar pu-
tea \n timp accentua tendin]a de fisurare [i 
dezvoltarea cr`p`turilor \n tiran]i.

g
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Fig. 6. Time-history pentru for]a axial` \n tirantul 10

Fig. 7. Time-history pentru deplasarea vertical` la cap`tul de jos al tirantului 10
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|ncadrarea lucr`rilor de art` \n mediul
\nconjur`tor constituie o preocupare per-
manent` a celor care desf`[oar` activit`]i 
\n domeniul drumurilor.

Prin lucr`ri de art` \n literatura de spe-
cialitate se \n]eleg poduri, viaducte, tune-
luri, ziduri de sprijin. La realizarea lucr`rilor 
de art`, \n etapa actual`, concur` mai mul]i 
speciali[ti, astfel \ncåt rezultatul final s` 
par` un produs natural. Lucrarea prezint` 
\n linii mari modul de \ncadrare \n mediul 
\nconjur`tor a lucr`rilor de art` (poduri, 
viaducte, tunele, ziduri de sprijin).

|n c`r]ile de arhitectur` [i de inginerie, 
podurile sunt incluse, al`turi de zidurile de 
sprijin [i de tunele, \n categoria lucr`rilor 
de art`.

Orice lucrare de art` trebuie s` par` spontan` ca un produs natural, realizat de un artist 
tot a[a cum creeaz` natura \ns`[i. Prin urmare, lucr`rile de art`, care sunt realizate \n me-
diul natural, trebuie s` se \ncadreze \n acesta, f`r` s` se bruscheze cu ceva ambientul [i s` 
reprezinte, \n mod firesc, o continuare, o prelungire a acestuia.

Oamenii au observat c` pentru a evita probleme majore este bine s` nu deranjeze, s` 
p`streze [i s` menajeze natura men ]inånd-o a[a cum a fost creat`. 

Dup` cum este cunoscut, drumurile \n general, care trec prin p`duri sau zone cu faun` 
bogat`, fragmenteaz` habitatul faunei, conducånd la dezechilibre cu consecin]e majore 
pentru zona traversat`. Din acest punct de vedere, lucr`rile de art` trebuie s` se \nca-
dreze armonios \n mediul \nconjur`tor [i s` aib` un aspect cåt mai pl`cut. De asemenea 
construc]ia trebuie s` aib` o alc`tuire structural` apt` s` r`spund` cerin]elor statice [i de 
rezisten]` fa]` de ac]iunile la care va fi supus`.

Lucrarea scoate \n eviden]` studiile f`cute de autori privind aspectele estetice \n proiec-
tarea [i execu]ia lucr`rilor de art` executate pe o serie de drumuri dezvoltate \n zone colina-
re sau de-a lungul apelor din cadrul Direc]iei Regionale de Drumuri [i Poduri Timi[oara.

|ncadrarea \n zon` s-a f`cut prin forme constructive [i culori armonizate cu mediul 
\nconjur`tor \n care sunt amplasate, ]inåndu-se cont c` \ncadrarea unei lucr`ri de art` \n 
mediu nu trebuie s` „\n`bu[e” peisajul ci s` se adapteze acestuia.

Fiecare lucrare de art` \[i are particularit`]ile ei, acestea nu se pot realiza dup` tipare 
generale, fiind rezultatul unor minu]ioase m`sur`tori la fa]a locului.

Execu]ia lucr`rilor de infrastructur` se face astfel \ncåt contaminarea poten]ial` a cursu-
rilor de ap`, a lacurilor, a pånzei freatice s` fie evitat`. Amplasarea lucr`rilor de art` - po-
duri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele - s-a f`cut astfel \ncåt s` se evite:

- modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea sec]iunii albiilor;
- \ntreruperea scurgerii apelor subterane.
De aceste principii s-a ]inut seama la lucr`rile de proiectare [i executare a drumului de 

leg`tur` \ntre intersec]ia D.N. 66A, Cåmpu lui Neag [i Cantonul Silvic Cåmpu[el, etapa a II-a, 
km 37+440 - km 47+600 [i a moderniz`rii drumului na]ional D.N. 57, Or[ova - Moldova 
Nou`. Cele dou` drumuri str`bat zone de o frumuse]e aparte, a c`ror conservare a fost unul 
dintre obiectivele constructorilor. 

Executarea drumului de leg`tur` \ntre Cåmpu lui Neag [i Cantonul Silvic Cåmpu[el a 
ridicat probleme deosebite \n luarea unei decizii legate de g`sirea solu]iei optime pentru 

|ncadrarea lucr`rilor de art` 
\n mediul \nconjur`tor

D.N. 66A, Cåmpu lui Neag - Cantonul Silvic Cåmpu[el D.N. 57, Or[ova - Moldova Nou`
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reducerea la minim a impactului drum-mediu. Traversånd zona 
muntoas` a Mun]ilor Retezat [i Vålcan (culmea Arcanu), realizarea 
lucr`rilor de consolidare a versan]ilor [i de stabilizare a rambleelor 
au fost adev`rate puncte de \ncercare. Traseul drumului proiectat 
[i executat a urm`rit traseul unui drum forestier existent, excep]ie 
f`cånd unele por]iuni unde au fost proiectate poduri noi [i alte 
lucr`ri de art`. Alegerea materialelor utilizate s-a f`cut ]inåndu-se 
seama atåt de nevoile de p`strare a ecosistemului cåt [i de res-
pectare a cerin]elor statice [i de rezisten]` fa]` de ac]iunile care 
vor ac]iona asupra structurii. Avånd \n vedere c` traseul drumului 
se desf`[oar` aproape de malul råului Jiul de Vest, pe cea mai 
mare parte a traseului, \n multe puncte versantul fiind instabil sau 
poten]ial instabil, s-au proiectat [i executat lucr`ri de sus]inere [i 
de consolidare care au constat din ziduri de sprijin de debleu [i 
rambleu.

Lucr`rile de sprijiniri de deblee [i cele de amenaj`ri ale toren-
]ilor au fost adaptate la teren. Pentru fiecare caz \n parte au fost 
date solu]ii de proiectant, la fa]a locului, func]ie de configura]ia 
terenului. 

|n func]ie de forma [i calitatea ståncii, rezultat` \n urma exca-
v`rii deluviului, au fost adoptate solu]ii pentru lucr`rile de sprijinire 

din beton simplu, beton armat, zid`rie din piatr` brut` [i gabioane 
umplute cu piatr` brut`. 

Forma [i dimensiunile funda]iilor a fost adoptat` \n func]ie de 
condi]iile locale, cu acordul proiectantului.

|n urma execut`rii lucr`rilor de debleu, \n func]ie de natura 
terenului, gradul de fisurare a materialului ståncos [i direc]iile de 
fisurare ale acestuia s-a stabilit necesitatea lucr`rilor de sprijinire 
sau c`ptu[ire de debleu.

Ziduri de sprijin de debleu au fost executate pe sectorul km 
41+125 - km 41+155 pe o lungime de 30 m [i cu o \n`l]ime a 
eleva]iei de 5 m. Lucr`rile sunt lucr`ri de greutate executate din 
beton simplu. Pentru executarea sus]inerii de debleu au fost nece-
sare decap`ri ale unor boturi de deal din material aluvionar. Pentru 
colectarea apelor din spatele zidurilor au fost prev`zute drenuri. 
Apa colectat` de drenuri este evacuat` prin barbacane \n rigola din 
fa]a zidului.

Zidurile de sprijin de rambleu au fost proiectate \n solu]ia zid 
de sprijin monolit cu consol` ancorat`. Ele au fost proiectate pen-
tru asigurarea scurgerii apelor Jiului de Vest, care curge paralel cu 
drumul na]ional. Consola ancorat` a fost proiectat` [i executat` 
pentru a se asigura l`]imea p`r]ii carosabile. Sectoarele unde au 

Ziduri de sprijin cu consol` ancorat` Ziduri de sprijin executate din prefabricate

Ziduri de sprijin executate cu materiale locale Racordarea drumului la pod
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fost realizate ziduri de sprijin de rambleu cu console ancorate sunt 
cuprinse \ntre km 38+568 - km 38+592 unde s-au executat 24 m 
[i \ntre km 38+623 - km 38+707 unde s-au executat 84 m. A fost 
aleas` aceast` solu]ie atåt pentru a asigura l`]imea necesar` unui 
drum na]ional [i mai ales de a evita lucr`ri de mare anvergur` care 
s` "r`neasc`" muntele. 

Elementele de scurgerea apelor din zona drumului \n marea lor 
majoritate au fost executate din material local. Dac` la executarea 
pode]elor s-au folosit elemente prefabricate pentru executarea 
[an]urilor [i a rigolelor s-a folosit piatra brut`. Executarea pereelor, 
la [an]uri [i rigole, a asigurat o \ncadrare perfect` a acestora \n 
peisajul din zon`, materialul nef`cånd not` discordant` cu mediul
\nconjur`tor. La pode]e au fost prev`zute camere de c`dere \n amon-
te [i amenaj`ri aval [i amonte tot folosind piatra brut` pereat`.

Pereurile din piatr` brut` au fost folosite [i \n cazul execut`rii 
corec]iei de toren]i [i pentru dirijarea acestora spre elementele de 
eliminare a apei din zona drumului (pode]e, [an]uri [i rigole). 

|n unele situa]ii nu a fost luat` \n considerare vizibilitatea 
rezultat` \n urma proiect`rii, din cauza necesit`]ii execut`rii de 
lucr`ri masive de derocare care ar fi periclitat versantul instabil sau 
poten]ial instabil, cu efecte grave asupra stabilit`]ii ecosistemului 
din zon`. 

Pentru a nu afecta scurgerea apelor Jiului de Vest pe sectorul 
de defileu km 38+500 - 39+500, unde intrarea \n versant este 
practic imposibil` datorit` \n`l]imii mari a versantului, s-au redus 
supral`rgirile \n curbe. 

|n spatele zidurilor de sprijin s-a prev`zut o zid`rie uscat`, din 
dren de piatr` brut`, barbacane inclusiv cu filtru de material sintetic 
ne]esut tip TERASIN, toate acestea pentru evitarea \ntreruperii scur-
gerii apelor subterane cåt [i pentru evitarea contamin`rii apelor.

Pentru executarea celor trei poduri de la km 43+500, km 
44+615 [i km 46+890, traseul drumului existent a fost p`r`sit pe 
distan]e mici. Aceast` abatere a fost necesar` pentru realizarea 
cerin]elor tehnice care se impun \n cazul construirii unui pod. 
La executarea podurilor s-au folosit materialele clasice (beton ar-
mat, beton precomprimat) care s` asigure stabilitatea [i rezisten]a 

construc]iei. Materiale locale, prin care s` se asigure \ncadrarea 
acestora \n mediul \nconjur`tor s-au folosit la realizarea diferitelor 
lucr`ri unde se pot executa pereuri (protec]ii de taluz aval [i amonte 
de pod, casiuri, sferturi de con).

Pe \ntreaga durat` de realizare a lucr`rilor au fost evitate 
execu]ia lucr`rilor de deroc`ri pe limita Parcului Na]ional Retezat. 

|n cadrul lucr`rilor hidrotehnice au fost executate:
- ziduri din piatr` brut`: 4250 m;
- ziduri de sprijin din beton simplu: 1380 m;
- ziduri de sprijin casetate: 2733 m.
Drenurile executate \n spatele zidurilor au fost drenuri din 

zid`rie uscat` realizat` din piatr` brut`. Toate acestea s-au executat 
pentru evitarea \ntreruperii scurgerii apelor subterane [i pentru evi-
tarea contamin`rii acestora. 

Executarea lucr`rilor pentru drumul de leg`tur` \ntre Cåmpu 
lui Neag [i Cantonul Silvic Cåmpu[el (D.N. 66A, km 37+440 - km 
47+600) a \nsemnat pentru proiectant [i executant un rezultat pozi-
tiv \n urma testului de g`sire a solu]iilor cel mai pu]in devastatoare 
pentru zona de lucru [i de \nscriere \n mod firesc (ca [i cum natura 
a lucrat) a drumului \n peisaj. 

Evitarea fragment`rii habitatului s-a realizat prin pasaje pentru 
faun` sub c`ile de comunica]ie existente (subtravers`ri cu diametre 
de 0,4 - 2,0 m destinate animalelor mici).

O alt` piatr` de \ncercare pentru proiectan]i [i constructori a 
reprezentat-o executarea lucr`rilor de consolidare [i modernizare a 
D.N. 57, Or[ova - Moldova Nou`, km 9+000 - km 99+100.

Traseul \n acest caz se desf`[oar` \ntre Dun`re [i poalele 
mun]ilor Alm`jului [i Locvei. Mul]i ani \nchis traficului turistic din 
cauza pozi]iei, a necesitat \n ultimul timp realizarea de lucr`ri masi-
ve pentru a-l reabilita [i a-l aduce la o stare de viabilitate normal`.

Lucr`rile executate au fost lucr`ri foarte diferite. De la consolid`ri 
de versan]i, la corec]ii de toren]i [i la protec]ii de maluri.

Datorit` ac]iunii agresive a apelor Dun`rii asupra malurilor pe 
multe zone s-a produs eroziunea acestora. Sunt multe zone \ntre 
km 18+500 - km 22+000 unde au ap`rut caverne sub drum, fiind 
\n acest fel periclitat` siguran]a traficului rutier \n zon`. Pentru 

Zid de sprijin din zid`rie de piatr` brut` Zid de sprijin din gabioane
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eliminarea tuturor degrad`rilor constatate la malurile Dun`rii [i 
pentru a asigura siguran]a participan]ilor la trafic, proiectan]ii au 
avut un num`r redus de solu]ii ]inånd seama de faptul c` lucr`rile se 
execut` \n cadrul Rezerva]iei Na]ionale Por]ile de Fier, unde exist` 
flor` [i faun` protejat` prin lege. Solu]ia g`sit`, cu cel mai mic 
impact asupra ecosistemului din zon` este realizarea unui picior de 
taluz. Piciorul de taluz este realizat numai din materiale locale. Prin 
realizarea acestuia se reduce ac]iunea agresiv` a apelor Dun`rii. 

Au fost necesare executarea unui mare num`r de ziduri de 
sprijin de debleu care s` asigure stabilitatea versan]ilor. Roca predo-
minant` \n zon` este de tip calcaros cu un grad ridicat de alterare, 
care a necesitat prevederea multor ziduri de reten]ie [i de rigole 
armate, care s` \mpiedice scurgerea materialului de pe versant pe 
zona drumului.

Solu]iile adoptate au fost variate:
- ziduri de sprijin de reten]ie din zid`rie de piatr` brut`;
- ziduri de sprijin din gabioane.
Caracteristica zonei este instabilitatea taluzurilor datorat` pe 

de o parte rocii alterate [i pe de o alt` parte ac]iunii factorilor de 
mediu caracteristici zonei Defileului Dun`rii. Realizarea zidurilor 
de sprijin utilizånd materialele locale a f`cut ca peisajul, dup` exe-
cutarea acestora, s` nu arate ,,r`nit“. Leg`tura dintre ziduri [i mediul 
\nconjur`tor se realizeaz` firesc f`r` a exista note discordante \ntre 
construc]ia naturii [i a omului. Executarea lucr`rilor de consolidare 
versan]i a fost cu atåt mai dificil de proiectat [i de realizat cu cåt a 
fost necesar` scoaterea \n eviden]` a unor zone turistice, f`r` a se 
realiza efectul de fals \ntålnit la unele lucr`ri de construc]ii. 

Zidurile din piatr` brut` s-au realizat folosind material pietros 
ob]inut din carierele existente \n zon`, astfel c` din punct de vedere 
al coloristicii nu exist` nici un fel de diferen]` \ntre versant [i zidul 
de sprijin. Pentru realizarea rezisten]ei [i stabilit`]ii necesare, au fost 
executa]i ranfor]i din beton armat.

Zidurile de sprijin din gabioane sunt realizate utilizånd acela[i 
material ob]inut de la carierele din zon`. A[ezarea ordonat` a pie-
trelor \n cutiile din plas` face ca realizarea acestora s` dea o not` 
ordonat` a construc]iei realizate f`r` s` fie nici o not` discordant` 
fa]` de peisajul \nconjur`tor. 

Pentru realizarea scurgerii apelor din zona drumurilor, au fost 
realizate [an]uri [i rigole. Materialul utilizat este tot cel din zon`. 
Solu]ia adoptat` pentru acestea a fost realizarea acestor [an]uri [i 
rigole \n solu]ia pereurilor din piatr` brut`. La pode]ele executate 
s-au folosit elemente prefabricate. Amenaj`rile executate \n aval [i 
amonte s-au realizat utilizånd-se piatra brut` din zon`.

Protejarea terasamentelor s-a realizat prin torcretarea debleelor, 
\ns`mån]area [i plantarea debleelor [i a rambleelor. 

Corec]ia toren]ilor din zon` s-a realizat tot \n solu]ia pereu din 
piatr` brut`. Utilizarea acestei solu]ii face ca aceste construc]ii s` 
fie practic confundate cu structura versantului. 

|ntreaga gam` de lucr`ri proiectate [i executate \n aceast` zon` 
de o frumuse]e deosebit`, care face parte din Rezerva]ia Na]ional` 
Por]ile de Fier, a \nsemnat pentru to]i cei care au concurat la realiza-
rea acestor lucr`ri un adev`rat examen de atestare a priceperii [i a 
inventivit`]ii. Au fost utilizate materiale care s` nu fac` not` discor-
dant` cu mediul \nconjur`tor. O aten]ie deosebit` a fost acordat` 
neafect`rii florei [i faunei din zon`, flor` [i faun` de o importan]` 
deosebit` prin unicitatea ei.

Deoarece atunci cånd construie[ti o infrastructur`, este inevi-
tabil un oarecare grad de fragmentare a habitatului natural, este 
esen]ial` implementarea unor m`suri de reducere a fenomenului 
acordåndu-se o aten]ie deosebit` råurilor, påraielor, p`durilor rive-
rane etc. implicit a construc]iei lucr`rilor de art`.

Implementarea m`sur`torilor de reducere a impactului 
construc]iei sunt mai costisitoare [i mai anevoioase decåt realiza-
rea unor proiecte [i o execu]ie care s` aib` la baz` asigurarea unei 
modific`ri cåt mai redus` a mediului.

La proiectarea [i execu]ia lucr`rilor de art` s-a ]inut seama 
de situa]ia existent` \naintea \nceperii lucr`rilor de construc]ie, 
elaboråndu-se un program concret de protec]ie [i de \ncadrare a 
lucr`rii \n mediul \nconjur`tor, cåt [i de refacere a zonei afectate, 
insiståndu-se pe existen]a \ntre mediu [i lucrare, f`r` a se deranja 
una pe cealalt`.

 
g
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Rovinari, Gil`u, S`cele, Zeta -

Apa fiind un element esen]ial al vie]ii, 
\nc` de la \nceputurile activit`]ii umane 
pe planet` s-au manifestat preocup`ri de 
tipul celor incluse ulterior \n domeniul 
gospod`ririi apelor. Astfel \n societatea 
primitiv`, al`turi de principalele preocup`ri 
privind asigurarea hranei, locuin]ei, \mbr`-
c`min]ii, s-a situat [i aten]ia acordat` ob-
]i nerii apei, dovad` fiind numeroasele 
a[ez`ri omene[ti \n preajma cursurilor de 
ap`. |nc` din antichitate au existat activit`]i 
ample, complexe, \n limita tehnologiilor 
exis tente, privind realizarea unor lucr`ri 
de gospod`rire a apelor, de exemplu \n 
civiliza]iile asiro-caldeiene, egiptene, ara-
be-maure, indiene, chineze, persane, cul-
minånd cu cele remarcabile tehnic din 
imperiul roman.

Domeniul "gospod`ririi apelor" cuprin-
de, \n principal, activit`]ile pentru asigura-
rea surselor de ap` [i a calit`]ii [i distribu]iei 
acesteia, regularizarea cursurilor de ap` [i a 
debitelor prin acumul`ri permanente cu 
baraje, combaterea efectelor nefaste [i de-
zastruoase \n urma inunda]iilor produse de 
scurgerea apelor mari, catastrofale denumi-
te viituri, studiul amenaj`rilor hidrotehnice 

adecvate, optime func]ional [i economic. 
Prezentul articol \[i propune o prezentare 
foarte succint` [i simpl`, pe \n]elesul larg 
al celor neangrena]i direct \n domeniu dar 
cu activit`]i colaterale, eventual chiar [i 
manageriale, a unor probleme mai impor-
tante privind combaterea, limitarea efec-
telor d`un`toare, uneori catastrofale, ale 
inunda]iilor \n baza experien]ei acumulate 
de subsemnatul \n proiectare \n special 
\n domeniul barajelor dar [i al canalelor, 
regulariz`rilor, amenaj`rilor hidrotehnice. 
Domeniul combaterii inunda]iilor s-a dez-
voltat accentuat \nc` din secolele XVIII 
- XIX, \n Germania, Fran]a, Imperiul Austro-
Ungar, Spania, Anglia [i fosta sa colonie, 
India apoi \n S.U.A.

Producerea
apelor mari

Producerea apelor mari, catastrofale, 
pe cursurile de ap`, este stråns legat` de 
regimul precipita]iilor, cunoscut fiind faptul 
c` intensitatea ploilor variaz` extrem de 
mult, de la ploi obi[nuite de ordinul a 20 
- 50 l/m2 [i 24 de ore, respectiv 20 - 50 
mm \n`l]ime de ap` total`, nescurs` la ploi 
extreme de 150 - 200 l/m2 \n 2 - 3 ore [i 
ploile musonice, practic ne\ntrerupte din 

sudul Asiei, pån` peste 1200 l/m2. Ploile 
sunt clasificate prin no]iunea de frecven]` 
\ntr-un num`r de ani, de exemplu ploaia cu 
frecven]` de 1/50 are [ansa s` se repete o 
dat` la 50 de ani. Debitele mari, maxime 
pe cursul de ap` se apreciaz` ca intensitate 
cu no]iunea de asigurare similar` celei de 
frecven]`, respectiv un debit maxim cu asi-
gurarea 2% are [ansa de a se produce \ntr-
un interval mai mare de timp cam de dou` 
ori \n timp de 100 de ani, respectiv o dat` 
la 50 de ani. Asta nu \nseamn` c` o dat` 
produs el nu se va produce decåt peste 50 
de ani, dar pe o perioad` lung`, de exem-
plu \n 500 de ani [ansa este s` se produc` 
de 10 ori. Principalele moduri de a limita 
inunda]iile \n condi]ii tehnico economice 
se arat` foarte pe scurt \n continuare. 

Amenajarea
teritoriului

Amenajarea teritoriului, respectiv a te-
renului unde cade [i se scurge apa de 
ploaie, este un aspect foarte important \n 
combaterea inunda]iilor (din p`cate destul 
de neglijat o dat` cu dezvoltarea econo-
mic` a planetei [i \nmul]irea f`r` precedent 
a popula]iei) \n special pentru versan]ii 
deluro[i, premontani [i montani ce primesc 
mari cantit`]i de ploi. Apa c`zut` \ntr-o 
p`dure este re]inut` \n sol dup` normele 
actuale \ntre 90 [i 98% din cantitate, \n 
terenurile agricole re]inut` \ntre 70 [i 90%, 
\n terenuri construite cu densitate medie 
\n jur de 50% pe cånd \n zonele pavate, 
asfaltate numai 10 - 20%. Din aceste cifre 
orientative rezult` clar efectul total nefa-
vorabil al desp`duririlor! Este bine de cu-
noscut faptul c` \n prima parte a secolului 
19, suprafa]a \mp`durit` pe glob era cam 
de 75%, iar \n prezent a sc`zut sub 35%! 
Ce s` mai vorbim de ]ara noastr` cu mun]i 
[i multe p`duri \n trecut, dar \n care dup` 
1990 \mp`durirea a sc`zut de la cca 33% 
la cam 25% din totalul suprafe]ei. Lucr`rile 
de amenaj`ri de teritoriu, \n special pentru 
versan]i cuprind plant`ri, teras`ri [i taluz`ri, 

Elemente privind combaterea 
[i limitarea inunda]iilor

Hidrotehnica
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amenaj`ri de toren]i [i v`i cu trepte [i mici 
baraje etc.

Regularizarea
albiilor minore

Regularizarea albiilor minore ale cur-
surilor de ap`, calibrarea lor este, de ase-
menea foarte important`, deoarece albiile 
minore au capacitatea cea mai mare de 
scurgere datorit` rugozit`]ii mult mai mici 
decåt \n albiile majore, indiguite. Råuri cu 
bazine nu tocmai mari pot avea debite ma-
xime mult mai mari decåt debitele medii, 
\n special dac` au izvoare din mun]i. Astfel 
råul Jiu, cu un debit mediu multianual 
(adic` dac` ar curge tot timpul anului cu 
acela[i debit) de 41 m3/s la Tg. Jiu [i de cca. 
60 m3/s dup` Craiova, putea s` ating` de-
bitele maxime \ntre 2500 - 3000 m3/s! ac-
tualmente dup` Tg. Jiu, aceste debite scad 
la cca 750 m3/s datorit` barajului Rovinari, 
de re]inere a viiturilor. Chiar [i Siretul cu 
un bazin mai compensat fa]` de un debit 
mediu de cca 190 m3/s, poate ajunge la 
viituri de cca. 3000 m3/s, de[i beneficiaz` 
de multe acumul`ri. Regularizarea albiilor 
minore, \ns`, cu asigurarea condi]iilor de 
scurgere specific` a albiilor stabile contri-
buie la scurgerea mai favorabil` a viiturilor. 
Astfel de lucr`ri au fost realizate chiar 
cu secole \n urm`, \n Germania, Fran]a, 
Austro-Ungaria. Am v`zut personal albia 
råului Tårnava Mare la Sighi[oara \nainte 
de inunda]iile din anul 1975, era jalnic` cu 
un [an] ceva mai mare, cu depozite [i mici 

construc]ii chiar la marginea albiei minore. 
{i starea aceasta a albiei minore a contri-
buit la inunda]iile cu ap` de 2 m pe str`zi, 
al`turi de un pod vechi de lemn distrus, 
blocat de alt pod [i obturånd apoi albia. 

|ndiguirile
|ndiguirile reprezint` o metod` larg 

utilizat`, \n special \n trecut, de proiec]ie 
contra inunda]ilor pe cursurile de ap` me-
dii [i mari \n special, pentru a crea o cale 
de scurgere limitat` apelor maxime cu pier-
deri minime de teren. Digurile mici, medii 
sunt considerate de mul]i ca lucr`ri mai 
pu]in preten]ioase [i tratate \n consecin]`, 
existånd riscul de extrapol`ri nejustificate [i 
la diguri mai \nalte cu efecte nefaste. Deza-
vantajul mare al indiguirilor este \ns` c` ele 
"mån`" apa la vale, nu o reduce ca debite 
[i astfel ea ajunge apoi s` suplimenteze de-
bitele cursurilor mai mari \n care se vars`. 
|n ]ara noastr` sunt realizate multe lucr`ri 
de indiguiri, probabil. Spre 10000 km de 
exemplu pe råul Olt \n zona medie pe råul 
Siret, \n Banat [i Cri[ana \nc` din secolul 
XIX, precum [i multe \n lungul Dun`rii, 
malul nostru fiind mult mai jos fa]` de cel 
bulg`resc. De[i la \ndiguirea Dun`rii s-a 
dat aten]ie ridicat`, solu]ia fiind adoptat`, 
probabil bazat pe considerente economice 
(ob]ineri de terenuri) dar [i cu decizii po-
litice, totu[i \n timp unele diguri au suferit 
anumite deterior`ri iar la inunda]iile din 
ultimii ani s-a v`zut clar c` vechile bazine 
de relaxare a viiturilor create natural de 
scurgerea Dun`rii vechi "b`l]i" ca Nedelea, 

Potelu, Greaca aveau [i ele rolul lor greu 
de \nlocuit. Se men]ionez` c` majoritatea 
lucr`rilor de indiguiri au "vårste" \naintate 
de decenii sau chiar secole, astfel \ncåt 
ele necesit` o \ntre]inere sus]inut` [i com-
petent`, unele dintre ele chiar lucr`ri de 
repara]ii.

Atenuarea viiturilor
Este larg cunoscut faptul ca cele mai 

importante lucr`ri de gopod`rire a apelor 
sunt actualmente lacurile artificiale de acu-
mulare a apei, realizate prin obturarea v`ii 
unui curs de ap` cu un baraj de reten]ie 
\n spatele c`ruia s` se ob]in` o acumulare 
de ap` \n scopul "regulariz`rii" debitelor 
cursului respectiv de ap`. Prin regulari-
zarea debitelor se \n]elege, \n principal, 
re]inerea \n acumulare a volumelor de ap` 
din perioade excedentare, la noi prepon-
derent prim`vara, (topirea z`pezilor [i ploi 
abundente) urmånd ca apa s` fie utilizat` 
\n perioadele secetoase. Aceste regulariz`ri 
de debite pot contribui la "atenuarea" viitu-
rilor, la reducerea debitelor catastrofale ce 
produc inunda]ii, dar practic este imposibil 
s` se rezolve integral problema inunda]iilor 
cu acumul`ri \n condi]ii tehnico-economi-
ce ra]ionale, \n principal din urm`toarele 
motive:
-  realizarea acumul`rilor cu baraje sunt 

lucr`ri dificile, costisitoare cu implica]ii so-
ciale puternice prin str`mut`ri de a[ez`ri 
omene[ti, devieri de c`i de comunica]ii 
[i linii electrice, afect`ri de terenuri agri-
cole etc. Ele necesit` amplasamente cu 
condi]ii favorabile fiind deja utilizate.

-  viiturile catastrofale transport` volume 
foarte mari de ap`, de ordinul a sute de 
milioane m3 pentru råurile mari din ]ara 
noastr` (Siret, Prut, Mure[, Olt, Some[, 
Jiu) [i de zeci de milioane m3 volum pen-
tru råuri mai mici. Actualmente realizarea 
unei acumul`ri se ridic`, probabil, la 2 - 3 
euro/m3. Acumulat, deci pentru realiza-
rea unui volum de cca. 100 milioane m3 
costul se poate ridica spre 300 milioane 
euro.
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Scheme
de amenajare

De mai mult timp este, practic, unanim 
recunoscut` p`rerea c` pentru combaterea 
optim` a inunda]iilor este necesar` aso-
cierea principalelor metode (amenajarea 
teritoriului, regularizarea albiilor minore, 
\ndiguirile [i atenuarea viiturilor), dar \n 
cadrul unor scheme complexe de amena-
jare, \n special pentru \ndiguiri [i atenuarea 
viiturilor, amenajarea teritoriului [i regula-
rizarea albiilor minore putånd [i trebuind 
fi aplicate [i oarecum independent. |n 
continuare, foarte pe scurt cåteva date pri-
vind acumul`rile realizate \n ]ara noastr`. 
|n prezent sunt realizate circa 200 mari 
baraje conform baremurilor ICOLD (Co-
misia Interna]ional` Mari Baraje), respectiv 
baraje cu \n`l]imi "h" peste 15 m [i volume 
minime de ap` 100.000 m3. |n plus sunt 
spre 100 de baraje cu "h" ceva sub 15 m 
dar cu volume de ap` de milioane m3. Spre 
o aproximativ` compara]ie, \n ]`ri avansate 
hidrotehnic ca Fran]a [i Italia, cu råuri din 
Alpi [i avånd o popula]ie de peste 2,5 ori 
mai mare, num`rul de mari baraje este \n 
jur de 600. Unele acumul`ri importante 
de la ]ar` au fost realizate din necesit`]i 
economice urgente \n scop exclusiv sau 
preponderent energetic ca Vidraru (Arge[), 
Vidra (Lotru), Gura Apelor, Por]ile de Fier 
(Dun`re - cu naviga]ie), altele pentru com-
plex de folosin]` (aliment`ri, iriga]ii, ener-
gie) precum acumul`rile Paltinu (Doftana), 
Gura Råului (Cibin), Poiana Uzului (Uz), 
S`cele (T`rlung), Colibi]a (Bistri]a Ardealu-
lui), Pecineagu (Dåmbovi]a), Cerna (Valea 
lui Iovan), Poiana M`rului (Bistra) sau ma-
rea acumulare la Izvorul Muntelui (Bistri]a) 
cu folosin]a pentru energie dar [i irigarea 
B`r`ganului. Chiar aceste acumul`ri f`r` 
volume contra inunda]iilor realizeaz` o 
mic` reducere a unor viituri prin atenuarea 
produs` \n lama deversant` la evacuarea 
apelor mari. Contribuie la atenuarea viitu-
rilor [i salbele de acumul`ri energetice de 
pe v`ile Bistri]ei, Arge[ului [i Oltului, ulti-

ma asociat` [i cu acumularea de atenuare 
F`g`ra[. |n ]ar` sunt \ns` [i multe acumul`ri 
pentru atenuarea viiturilor fie permanente 
pentru folosin]` dar cu volume prev`zute 
special pentru atenu`ri fie chiar acumul`ri 
nepermanente prev`zute exclusiv pentru 
atenu`ri de viituri. Dintre acumul`rile com-
plexe mai mari cu rol important \n ate-
nuarea viiturilor se men]ioneaz` Stånca 
Coste[ti (Prut), Siriu (Buz`u), Fåntånele 
(Some[ul Cald), Varsolt (Crasna), Dridu 
(Ialomi]a), Dragan (Dragan), Z`voiul Orbu-
lui (Dåmbovi]a), cele de pe valea Mosti[tea 
cu volume importante - Iezer, Gurb`ne[ti, 
Fundulea, Fr`sinet, M`riu]a, Zetea [i Bezid 
\n Bazinele celor dou` Tårnave.

O categorie de acumul`ri de m`rime 
medie, cu baraje de \n`l]imi pån` \n 20 m 
[i volume totale pån` la 35 milioane mc 
cu rol complex pentru aliment`ri cu ap` 
dar [i atenuare au un aport important \n 
controlul viiturilor pe råuri mai mici, ele 
avånd prev`zut circa 50% din volume 
pentru re]inerea viiturilor. Este vorba de 
peste 50 de astfel de acumul`ri, din care 
peste 30 sunt situate \n podi[urile Moldovei 
\ntre Siret [i Prut. Men]ion`m unele mai 
mari ca Pu[ca[i, Cuibul Vulturilor, Sole[ti, 
Tansa, Tungujei, C`z`ne[ti, H`lceni, toate 
\n Moldova. C`line[ti pe råul Tur. Trebuie 
men]ionat c` sunt realizate [i circa 20 
de acumul`ri cu volume de circa 3 - 20 
milioane m3 cu rol exclusiv de atenuare 
a viiturilor ca Bene[ti (Hårtibaciu), Zerind 
[i Tamazda (Cri[ul Negru), Carand Rapsig 
(Teuz), Cadar Dubaz (Lugoj), polder Vardia 
(Cara[), Pischia (Bega), Lisova (Oravi]a), 
Ezareni [i Ciurea (Ia[i) etc.

Cea mai mare acumulare neperma-
nent` este cea de la Rovinari cu un volum 
de 148 milioane m3 [i care reduce cu 66% 
viitura maxim` pe råul Jiu, iar realizarea 
albiei canal \ndiguit` din aval pe circa 35 
de km a permis exploatarea carierelor de 
c`rbune.

Concluzii
|n \ncheierea acestei extrem de suc-

cinte treceri \n revist` a unor acumul`ri 
realizate \n scopul atenu`rii viiturilor pe 
råurile din ]ar`, cåteva date sumare despre 
schem` pentru bazinele råul Tårnava Mare 
[i Mic` studiat` dup` inunda]iile catastrofa-
le din anii 1970 - 1975, definitivat` cu ceva 

finan]are [i asisten]` tehnic` \n cadrul unui 
program Phare [i realizat` \n perioada 1978 
- 1992, schema este similar` pentru ambele 
råuri [i cuprinde cåte o acumulare perma-
nent` \n zonele superioare, Bezid (Tårnava 
Mic`) [i Zetea (Tårnava Mare) cu volume 
totale de 31,0 respectiv 44,0 milioane m3 
dar cu tran[e mari de circa 65% pentru ate-
nuare apoi cåte o acumulare nepermanent` 
tip "polder" \n zona mijlocie B`l`u[eri [i res-
pectiv Vån`tori cu volume de circa 25 mi-
lioane m3 avånd rol de atenuare a viiturilor 
mai importante. Schema a fost completat` 
cu un lac pe råul Nem[a [i cu calibrarea 
[i indiguirea par]ial` a albiilor minore [i 
apoi [i-a demonstrat eficien]a. Polderele 
sunt ni[te acumul`ri nepermanente, late-
rale råului principal prin ni[te diguri-baraj 
transversale \n lungul cursului principal cu 
un prag deversor din beton pentru umplere 
din råu la anumite debite [i un st`vilar de 
golire dup` trecerea viiturilor. Ele se dimen-
sioneaz` s` re]in` apa cåteva zile cu o anu-
me frecven]`, de exemplu odat` la circa 10 
ani, deci afectarea terenurilor agricole din 
polder este mult mai redus` decåt barajele 
permanente. Este o solu]ie eficient` [i apli-
cabil` \n multe situa]ii la råuri mici [i mari 
[i chiar fluvii utilizat` de multe decenii [i 
recomandat` de Uniunea European`.

Exploatarea lucr`rilor pentru combate-
rea inunda]iilor trebuie s` fie perfect orga-
nizat` \n problema avertiz`rii producerii 
unor debite mari dinspre amonte cu m`suri 
corespunz`toare inclusiv pregoliri de la-
curi.

Studiul schemelor a fost bine organizat 
dup` 1950 prin MEE - IPACH care pån` \n 
1962 a elaborat „Planul de amenajare al 
apelor din Romånia", iar apoi a men]inut 
la IPACH - ICPGA permanent o sec]ie de 
„Scheme de amenajare" cu responsabili pe 
bazine hidrografice [i colaborare perma-
nent` cu Ministerul [i cele 14 Direc]ii de 
ap` pe bazine hidrografice. Actualmente, 
din ce cunosc exist` mici colective de 
"Ame naj`ri hidrotehnice" la Minister, la in-
stitutul privatizat Aqua Proiect ANM.

Realizarea eficient` a lucr`rilor contra 
inunda]iilor trebuie s` se bazeze pe scheme 
ra]ionale de amenaj`ri hidrotehnice profe-
sioniste particularizate pe bazine hidrogra-
fice [i chiar pe cursuri de ap`. 

g
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Costanera Norte este o autostrad` ur-
ban` construit` \n cea mai mare parte 
sub form` de tunel de c`tre Ministerul 
Lucr`rilor Publice din Chile (MOP), \n 
ora[ul Santiago de Chile. Aceast` investi]ie 
a fost realizat` \n scopul de a cre[te mobi-
litatea metropolitan` \n regiune [i de a opri 
escaladarea problemelor legate de conges-
tionarea traficului.

Are o lungime de 30,4 km, este con-
struit` sub form` simpl`, cu una, dou` sau 
trei benzi, are 6 poduri [i este compus` 
din 2,7 km tunel deschis [i 4 km tunel 
acoperit. Aceast` arter` taie ora[ul \n dou` 
[i leag` partea de nord cu partea de vest 
\ntre zona bogat` a ora[ului [i una dintre 
suburbiile cele mai s`race. |n completa-
rea acestui proiect se face leg`tura [i cu 
aeroportul interna]ional din Santiago dar 
[i cu toate ie[irile c`tre cele mai impor-
tante autostr`zi. Lucr`rile au \nceput \n 

octombrie 2001. Drumul se \mparte \n trei 
sec]iuni majore \n func]ie de caracteristicile 
socio-economice [i urbane. Sec]iunea de 
est, m`surånd aproximativ 14 km, str`bate 
districtele Lo Barnechea, Las Condes, Vi-
tacurta [i Provedencia. Sec]iunea central` 
- circa 5 km, trece prin districtele Santia-
go, Recoleta [i Independencia. Sec]iunea 
vestic` - aproximativ 15 km, face leg`tura 
\ntre districtele Renca, Cerro Navia, Quinta 
Normal [i Pudahuel.

|n sec]iunea estic` [i \n cea central`, au-
tostrada va avea 6 benzi de circula]ie, care 
se vor prelungi [i \n cea de a treia sec]iune 
pe o lungime de 12 km, \ncheindu-se cu o 
por]iune de 3 km pe patru benzi.

Costanera Norte va face leg`tura \ntre 
11 districte din Santiago, [i va reduce 
\n mod semnificativ congestiile de trafic [i 
emisiile de monoxid de carbon.

Modelarea [i micro-
simularea traficului

Microsimularea [i modelarea traficului 
au constituit un element cheie \n proiec-
tarea [i construc]ia autostr`zii Costanera 
Norte. Microsimularea intersec]iilor a fost 
utilizat` pentru a alege c`ile cele mai bune 
urm`rindu-se fluidizarea traficului \n aceste 
noduri rutiere.

Construc]ia tunelului
Unele sec]iuni ale autostr`zii au necesi-

tat m`suri de construc]ie speciale. Lucr`rile 
la sec]iunea central` de 6,7 km \ntre Lo Sal-
des [i Vivacveta au fost extrem de dificile 
deoarece a fost construit un tunel deschis 
de 2,7 km la marginea råului [i o por]iune 
de 4 km de tunel sub albia råului Mapocho. 

Costanera Norte:
tunel dar [i

autostrad` urban`

Costanera Norte, Santiago, Chile

Autostrad` urban` sau tunel rutier?

Mondorutier
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Produc`tor textile ne]esute Raport optim calitate - pre]

• Geotextile pentru lucr`ri de construc]ii
   drumuri, reamenaj`ri c`i rutiere [i feroviare
   SIDERMA de]ine Agrementul Tehnic nr. 1310/2006,
   emis de INCERTRANS

• Suporturi pentru membrane hidroizolante

• Materiale filtrante pentru
pulberi, lichide, produse petroliere

B-dul Timi[oara nr. 96, cod 061334, sector 6, Bucure[ti
Tel.: 021 / 444.02.41; 021 / 444.02.59
Fax: 021 / 444.02.64
e-mail: sc_siderma_sa@yahoo.com
web: www.siderma.ro

Pere]ii tunelului au o grosime de 80 de cm fiind construi]i din beton 
armat. Pentru construc]ia autostr`zii Costanera Norte au fost folosi]i 
aproximativ 636,000 metri cubi de beton.

Sistemul de plat` electronic
{oferii vor fi taxa]i prin utilizarea unui sistem electronic care va 

permite colectarea taxelor f`r` \ntårzierile inerente vechiului sistem 
de taxare la cabin`. Costanera Norte va fi unul dintre cele patru 
drumuri expres urbane din Santiago care va permite colectarea 
taxelor de drum prin intermediul primului sistem „inteligent” de 
taxare din regiune. Cu ajutorul noului sistem de taxare, to]i [oferii 
vor putea trece cu vitez` normal` prin punctele de colectare. Auto-
vehiculele celor care tranziteaz` autostrada sunt, \n mare m`sur`, 
echipate cu transmi]`toare wireless care transmit num`rul de client 
al [oferului punctului de colectare. Aceste transmi]`toare sunt fabri-
cate de firma Kapsch TrafficCom AB [i pot fi citite pån` la viteza de 
160 km/h. Num`rul de client al [oferului este aplicat pe parbrizul 
fiec`rui autoturism. |n momentul trecerii prin punctele de taxare, 
num`rul de client este transmis sistemului central, unde calculatorul 
va procesa datele, va calcula distan]a parcurs` pe autostrad` [i i se 
va trimite [oferului factura prin po[t`.

Costul total al proiectului este estimat la 442,2 milioane USD [i 
emiterea de obliga]iuni la 240,1 milioane USD.

    
g

Råul Rio Mapocho a fost deviat pentru a permite
construirea a trei pere]i din beton pentru tunel
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Ion {INCA
Foto: Emil JIPA

SECTORUL SUD al “Transf`g`r`[anului” 
(D.N. 7C) m`soar` 116,808 km. Debu-
teaz` \n localitatea Bascov (din D.N. 7, km 
119+230) [i \[i \ncheie pozi]ia geografic` la 
ie[irea din tunelul Capra-Bålea, sub mun-
tele Paltinu din lan]ul Mun]ilor F`g`ra[, 
la cota 2.042 m. Str`bate, \n lungul råului 
Arge[, frumoasele comune bogate \n li-
vezi pomicole Meri[ani, B`icule[ti, fosta 
re[edin]` voevodal` a Basarabilor - muni-
cipiul Curtea de Arge[, cu a sa nestemat` 
crea]ie arhitectural` a legendarului Manole, 
traverseaz` Valea Ia[ului, Albe[tii de Arge[, 
Corbenii - locul domiciliului for]at dictat 
de aventurierul Carol bravului O[tean, cu 
destin tragic, Ion Antonescu, trece prin ul-
tima a[ezare de munte - Arefu [i ajunge la 
maiestoasa construc]ie hidrotehnic` de la 
Vidraru. Ocole[te, pe partea dreapt`, lacul 
de acumulare cu acela[i nume, dup` care, 
urmånd potecile [i c`r`rile b`tute secole de 
c`tre oierii munteni, ajunge [i se \ntålne[te 
cu SECTORUL NORD, la hotarul cu jude]ul 
Sibiu.

Traseul de munte
al Sectorului Sud

Pe 54,180 km, adic` de la hotarul cu 
jude]ul Sibiu [i pån` la barajul Hidrocen-
tralei Vidraru, se afl` \n exploatare traseul 
montan al D.N. 7C.

Drumul are o configura]ie constructiv` 
deosebit`, iar peisajul \nconjur`tor este de 
un farmec aparte. Sunt “desenate” 79 de 
serpentine care m`soar` 5.341,5 m. Cåteva 
dintre acestea merit` s` fie re]inute pentru 
lungimea lor: la km 111+724 se desf`[oar` 
o serpentin` pe 134 m, iar la km 113+300 
alta care m`soar` 113 m. 

Pe Sectorul Sud au fost construite co-
pertine de protec]ie a drumului. Sunt [apte 
la num`r [i au lungimea total` de 744 m. 

Un “timbru” propriu \l confer` 
“Transf`g`r`[anului” tunelurile. Toate cinci, 
cåte au fost construite pe D.N. 7C, apar]in, 
din punct de vedere administrativ, acestui 
sector. De departe, un loc de \ntåietate 
\l ocup` tunelul Capra-Bålea, lung de 884 
m, situat la cea mai mare \n`l]ime de 
pe re]eaua rutier` a ]`rii noastre, la cota 
2.042 m. Adunate, aceste “perfor`ri” ale 
mun]ilor totalizeaz` 1.226,10 m. Alternan]a 

drum deschis - drum prin munte constituie 
un motiv de atractivitate pentru cei afla]i 
\n autovehiculele angajate pe magistrala 
f`g`r`[ean`.

Impresioneaz` zidurile de sprijin [i de 
ap`rare. Sunt construite \n Sectorul Sud 
pe lungimea de 8.036,20 m, dau siguran]` 
desf`[ur`rii circula]iei autovehiculelor, sunt 
o dovad`, “la vedere”, a m`iestriei con-
structorilor.

Pe parcursul lui, \ntre coada la-
cului Vidraru [i tunelul Capra-Bålea, 
“Transf`g`r`[anul” - Sectorul Sud - traver-
seaz` 28 de poduri [i pode]e, peste råul 
Arge[, peste påraie de munte, cu nume 
parc` anume alese din folclorul neamului 
nostru: Valea C`prioarei, Valea lui Stan, 
Valea Lupului, Valea cu Pe[ti, Valea Otic, 
Valea Caprei. Cel mai lung, peste råul 
Arge[, are 152,35 m [i a fost construit la 
km 57+450. Este urmat de un altul, care 
m`soar` 55,78 m, tot peste Arge[, de dou` 
poduri care m`soar` cåte 50 m, peste Vale 
[i peste Valea lui Stan, iar cel de peste Va-
lea Otic are lungimea de 40 m. Lucr`rile 
de art` au fost executate cu profesionalism, 
dau certitudinea durabilit`]ii, sunt admira-
bil \ncadrate \n mediul natural.

Constructorii
militari              

Obiectivele care au determinat decizia 
construirii magistralei rutiere direct peste 
masivul F`g`ra[ au fost, mai \ntåi, de ordin 
strategic, dictate apoi de un ridicat interes 
turistic, precum [i de importan]a econo-
mic` [i social` a zonei. Condi]iile naturale, 
geografice [i fizice ale viitorului traseu 
au fost analizate, apreciate cu judecat` 
matur`, evaluate cu realism, cu un riguros 
raport: resurse financiare, mijloace tehnice 
[i surse de materiale de construc]ie, for]` 
de munc` apt`, motivat` moral [i stimulat` 
prin cå[tiguri certe [i, de ce nu? atractive. 
Au fost imperative - condi]ie sine qua non: 
termenul de execu]ie; disciplina obligatorie, 
f`r` nici o abatere, ansamblul de m`suri 

“Transf`g`r`[anul” la 35 de ani

Drumul montan de la Miaz`zi

Serpentine, asemenea råura]ilor de pe cus`turile populare
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privitoare la protec]ia [i securitatea muncii. 
Se cunoa[te faptul c` factorii de decizie au 
stabilit c` for]ele armate de specialitate - de 
geniu - sunt \n m`sur` s` r`spund`, \n cel 
mai \nalt grad, acestui comandament.

La comanda primului deta[ament de 
geniu care a \nceput construc]ia drumului 
s-a aflat colonelul {tefan BEDIU. Apoi, a 
preluat comanda colonelul Ion HOREAB~, 
care a condus ansamblul de activit`]i con-
structive pån` la darea \n exploatare a D.N. 
7C, adic` la 20 septembrie 1974. La drumul 
de pe conturul lacului de acumulare Vidra-
ru a lucrat unitatea de geniu comandat` de 
colonelul Gheorghe BUZATU, iar \n faza 
final` a fost la comanda acesteia colonelul 
Mircea DOSPINESCU.

Edificarea noii magistrale ruti-
ere a \nscris acte de eroism, de curaj 
[i de d`ruire ost`[easc`, tinerii militari 
fiind demni de toat` admira]ia. Merit` 
recuno[tin]a \ntregului popor romån, pen-
tru c` au \ntregit patrimoniul infrastructurii 
de comunica]ii cu unicul [i excep]ionalul 
“TRANSF~G~R~{AN”!

Ne\ntrecu]i
drumari pe “Dru-
mul \n`l]imilor”   

Cånd au \nceput lucr`rile la noul D.N. 
7C, domnul inginer Ioan GHEORGHE
\ndeplinea func]ia de [ef al Sec]iei de 
Drumuri Na]ionale Pite[ti. L-am \ntålnit 
\n comuna natal` Sili[tea Gume[ti. {i-a 
amintit cu pl`cere [i cu bucurie de debutul 
“Transf`g`r`[anului”. A avut \n r`spundere 

direct` sectorul C`p`]åneni, zona barajului 
Vidraru, tot drumul de contur al lacului 
de acumulare. {i-a amintit de demersurile 
personale la organele administrative ale 
regiunii pentru trecerea [oselei din zona 
prezentat` mai sus \n competen]a Direc]iei 
Generale a Drumurilor. Atunci, drumul de 
pe conturul lacului de acumulare era numai 
pietruit. Ca prim` etap` s-a propus l`rgirea 
acestuia, apoi, construirea arterei rutiere 
de la coada lacului pån` la Bålea Lac, pe 
traseul unor poteci de munte. Dup` deru-
larea unor lucr`ri de profil, modernizarea 
drumului de contur a fost preluat` de c`tre 
armat`. 

Civilii, adic` drumarii profesioni[ti, 
condu[i de c`tre dirigintele de [antier, in-
ginerul Alexandru TEODORESCU, au con-
struit zidurile de sprijin. Pe lungimea de 
8.036,20 m, zidari din C`p`]åneni, Oie[ti, 

Albe[tii de Arge[ au cl`dit pe marginea 
[oselei o frumoas` [i durabil` lucrare de 
art`. Privit` din goana ma[inilor, aceasta 
d` un sentiment tonic, de siguran]`. Apoi,
\ntre]inerea [i necesarele repara]ii au consti-
tuit atribu]iile tehnicianului Mircea ROTH, 
care a preluat, \n anul 1981, forma]ia de 
consolid`ri.

Construirea tunelului, prin muntele Pal-
tinu, a \nsemnat o etap` deosebit`, o veri-
tabil` prob` de profesionalism. Tunelul a 
fost opera Intreprinderii de Construc]ii Hi-
drotehnice, al c`rei director a fost, \n acea 
perioad`, un specialist de clas`, inginerul 
Petre STIKER. S-a bazat pe un destoinic 
maistru, Nicolae GHEA}A. Galeria a fost 
str`puns` pe distan]a de 884 m. Se afl` 
la altitudinea de 2.042 m, fiind cea mai 
\nalt` construc]ie de acest tip din Romånia. 
Finalizarea tunelului a \nsemnat un imens 
avantaj pentru constructori, care, astfel, au 
avut cale liber` \n utilizarea mijloacelor de 
transport. {i-au f`cut apari]ia, pe viitorul 
drum, buldozerele [i utilajele grele, de mare 
putere [i cu un randament superior. Factorii 
care au condus atunci toate opera]iile cu 
volum mare de materiale de construc]ie 
au subliniat rolul decisiv pe care l-a avut 
str`pungerea tunelului Capra-Bålea \n fi-
nalizarea \ntregului traseu. Pentru c`, din 
acel moment, s-a putut circula cu toate 

Zidurile de sprijin dep`[esc 8.000 m

Copertinele de protec]ie - frumoase lucr`ri de art`
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mijloacele de transport [i de construc]ie cu 
vitezele accesibile pe [antier.

Administratorii
Sectorului Sud

La S.D.N. Pite[ti, domnii ingineri Ghe-
orghe B~DESCU, [ef adjunct de sec]ie [i 
Sebastian ALDEA, de la compartimentul 
tehnic, ne-au dat informa]ii despre \n tre-
]inerea [i administrarea Sectorului Sud.

De-a lungul drumului \[i desf`[oar` ac-
tivitatea Districtele de drumuri na]ionale:
•  Curtea de Arge[, [ef de district {tefan 

BORZASI, care are \n administrare 27 km, 
\ncepånd de la origine. Prestånd munca 
\n zon` de [es, misiunea lucr`torilor de la 
drumuri are o dominant` calm`;

•  Districtul C`p`]åneni, [ef tehnicianul Du-
mitru TEODORESCU, are \n r`spundere 
sectorul cuprins \ntre km 35 [i km 75, cu 
destule [i inerente dificult`]i;

•  Districtul Piscu Negru, [ef tehnicianul 
Mircea ROTH. Prin specificul traseului, 
care se \ntinde de la km 75 [i pån` la 
limita cu jude]ul Sibiu, km 116+808, 
solicit` permanent gåndirea [i presta]ia 
fizic` a salaria]ilor districtului. Exist` \n 
acest tronson 20 de serpentine, din-
tre care nou` dep`[esc lungimea de o 

sut` de metri. Mai sunt 19 curbe lipsite 
de vizibilitate. Cele [ase copertine de 
protec]ie sunt pe raza acestui district. 
Dificult`]ile apar pe timp de iarn`, cånd 
se isc` avalan[ele. Este drept \ns` c` de 
la km 104+000, adic` de la Piscu Negru, 
circula]ia public` este \nchis` \n perioada 
1 noiembrie - 30 iunie;

•  Forma]ia de Consolid`ri Vidraru, con-
dus` de tehnicianul Valeric` SANDU, are 
\n administrare toate zidurile de ap`rare 
[i de sprijin de pe Sectorul Sud.

|ntr-un regulament de func]ionare a 
Drumului Na]ional 7C sunt stipulate toate 
atribu]iile celor care lucreaz` la drumuri. 
|n perioada \n care “Transf`g`[anul” este 
deschis circula]iei, salaria]ii sec]iei [i ai 
districtelor au obliga]ia s` supravegheze 
traseul, prin revizii, s` men]in` \n norma-

litate semnaliz`rile [i marcajele rutiere, s` 
asigure informarea usagerilor cu condi]iile 
de circula]ie, s` intervin` operativ \n cazul 
unor evenimente [i incidente care apar pe 
carosabil.

Pe scurt: e grea misiunea de drumar pe 
D.N. 7C. Grea, pentru c` personalul este sub-
dimensionat, pentru c` mijloacele mecanizate 
au fost externalizate toate, pentru c` resursele 
financiare sunt [i ele diminuate drastic. Pån` la 
crearea unui climat favorabil lucrului \n lini[te 
[i siguran]`, drumarii “Transf`g`r`[anului” 
s-au adaptat unor precepte ironizate \ntr-un 
trecut nu prea \ndep`rtat care propov`duiau 
\ndemnul: “Descurc`-te, romåne!”.

Dac` nu ar fi,
nu s-ar povesti!  

Am \ntålnit pe Sectorul Sud al D.N. 7C 
[i situa]ii care merit` s` fie consemnate.
•  La Piscu Negru a fost construit un l`ca[ 

de cult, Mån`stirea cu Hramul “Sfåntu 
Ilie”, considerat protector al drumarilor. 
A fost un demers de toat` lauda al dom-
nului inginer Ioan GHEORGHE, ctitorul 
mån`stirii, cu sprijinul Prea Sfin]itului 
Calinic, Episcop de Arge[.

•  La mijlocul anului 2009, la 35 de ani 
de la inaugurarea magistralei \n`l]imilor, 
se petrec lucruri de ne\n]eles: tunelul 
Capra-Bålea nu este iluminat! Curentul 
a fost adus, de c`tre sibieni, pån` la 
intrare, dar nu a fost rezolvat` continu-
area instala]iilor [i \n tunel. Cele dou` 
D.R.D.P., Bucure[ti [i Bra[ov, nu au g`sit 

Tunelul Capra - Bålea prin muntele Paltinu

Curbe strånse - \ncercare pentru [oferi
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rezolvarea pozitiv`. Sigur, un cuvånt are 
de spus [i conducerea C.N.A.D.N.R. 
Fiind, dup` cum se vede “o problem` 
prea complicat`”, ne permitem o su-
gestie: Tunelul Capra-Bålea s` treac` \n 
administrarea D.R.D.P. Bra[ov, respectiv 
a S.D.N. Sibiu. Mai ales c` prelungirea 
instala]iilor cu \nc` 900 m nu \nseamn` 
un cap`t de ]ar`. Iar curentul electric nu 
mai trebuie licitat, cump`rat. Iluminatul 
tunelului apare \ns` ca o condi]ie obliga-
torie a statutului ]`rii noastre de membru 
al U.E.

•  Nu am cercetat cine a avut p`guboasa 
idee de a desfiin]a antenele de radio-
recep]ie [i sistemul de telefonie existent 
pån` de curånd. |n condi]iile telefoanelor 
mobile au devenit un calvar comunica]iile 
absolut necesare, chiar vitale, \ntre dis-
tricte, \ntre drumari. Lucr`torii din do-
meniu socotesc o atare m`sur` tot atåt 
de anacronic` precum externalizarea 
mecaniz`rii, care, se [tie, ce consecin]e 
are pentru sistem!

•  Pe raza Districtului Piscu Negru exist`… 
cel mai scurt kilometru din ]ar`! Printr-un 

bizar sistem de m`sur`tori pe distan]a din-
tre km 61 [i km 62 sunt exact … 434 m!

•  La km 91+700 exist` un pode] peste un 
påråia[. Pragul de fund a fost distrus de 
o viitur`. Acum, apa adånce[te albia [i 
pune \n pericol, prin afuere, culeile.

•  Mai båntuie, prin zon`, o idee tr`znit`: 
s` fie d`råmate sobele care func]ioneaz` 
cu lemne. Cånd cad p`durile pe oameni, 
cånd lemne din doboråturi se g`sesc la 
tot pasul, ar fi o culme a “inteligen]ei” 
[efilor s` se renun]e la cel mai econo-
mic procedeu de asigurare a \nc`lzirii 
spa]iilor unde muncesc [i \[i duc via]a 
lucr`torii de la drumuri.

*
*     *

O succint` concluzie: “Transf`g`r` [a-
nul”, realizare a \ntregului popor romån, 
a militarilor din trupele de geniu, a fost 
construit cu dårzenie, cu entuziasm, cu 
d`ruire, cu acte de eroism! La 35 de ani 
de la inaugurare, D.N. 7C este circulat cu 
intensitate. |n zilele lui august traficul a 
fost comparat cu cel de pe Valea Prahovei: 
adic` s-a circulat “bar` la bar`”. Autoturis-

me \nmatriculate \n Romånia, \n numeroase 
]`ri europene: Germania, Italia, Fran]a, Bul-
garia, Ungaria, Republica Moldova, Turcia 
ruleaz` pe aceast` magistral` a \n`l]imilor 
cåt e ziua de mare. D.N. 7C este abordat cu 
dorin]a de a cunoa[te frumuse]i de nespus, 
de a admira o lucrare edificat` cu eroism. 
Pentru c`, aici, \n mod cu totul [i cu totul 
special, eroismul \n munc` a fost prezent \n 
toate zilele celor patru ani [i jum`tate cåt 
a durat construirea lui. “Transf`g`r`[anul” 
r`måne o dovad` peremptorie a voca]iei 
constructive a poporului romån. |n vremuri 
de pace social`, de lini[te, au fost [i vor fi 
condi]ii faste pentru prosperitate, pentru 
activitate constructiv`, pentru dezvoltare. 
Dar mai exist` o condi]ie fundamental`: 
capacitatea de mobilizare, de a contura 
etapele [i jaloanele viitorului, manifestat` 
de c`tre cei care conduc }ARA!     g
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1.2. Interpret`ri
Cu excep]ia situa]iilor în care în Con-

tract contextul cere altfel:
(a)  cuvintele care indic` un gen includ toate 

genurile;
(b)  cuvintele care indic` singularul includ [i 

pluralul [i cuvintele care indic` pluralul 
includ [i singularul;

(c)  prevederile care includ cuvintele „a con-
veni”, „convenit” sau „acord” necesit` 
înre gistrarea în scris a acordului, [i

(d)  „scris” sau „în scris” înseamn` scris de 
mân`, dactilografiat, tip`rit sau redactat 
electronic care devine înregistrare per-
manent`;

(e)  „trebuie” înseamn` c` Partea sau per-
soana la care se face referire are o 
obliga]ie conform prevederilor Contrac-
tului de a îndeplini sarcina la care se 
face referire; [i

(f)  „poate” înseamn` c` Partea sau persoa-
na la care se face referire are dreptul de 
a opta dac` s` ac]ioneze sau nu în ches-
tiunea la care se face referire.
Notele de pe margine sau alte titluri nu 

vor fi luate în considerare la interpretarea 
acestor Condi]ii.

1.3. În[tiin]`ri
[i alte Comunic`ri

În orice situa]ie în care, conform preve-
derilor acestor Condi]ii este necesar` emi-
terea sau transmiterea unei În[tiin]`ri sau a 
altei comunic`ri incluzând aprob`ri, certifi-
cate, consim]`minte, stabiliri, instruc]iuni [i 
solicit`ri, o asemenea În[tiin]are sau comu-
nicare se va face dup` cum urmeaz`:
(a)  Dac` este o În[tiin]are, va fi identificat` 

ca În[tiin]are [i va include referiri la Cla-
uza conform c`reia este transmis`;

(b)  Dac` este alt` form` de comunicare, 
va fi identificat` ca atare [i va include 
referiri la Clauza conform c`reia este 
transmis` dac` este cazul;

(c)  în scris [i livrat` personal (cu confirmare 
de primire), trimis` prin po[t` sau curier 

sau transmis` prin oricare din sistemele de transmitere electronic` acceptate, dup` cum 
se men]ioneaz` în Datele de Contract; [i

(d)  livrat`, trimis` sau transmis` la adresa de contact a destinatarului, specificat` în Datele 
de Contract. Îns`:
(i)  dac` destinatarul transmite o în[tiin ]are de schimbare a adresei, toat` coresponden]a 

va fi transmis` în consecin]`; [i
(ii)  dac` destinatarul nu a declarat o alt` adres` în momentul solicit`rii unei aprob`ri sau 

consim]`mânt, r`spunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.
În[tiin]`rile [i alte comunic`ri  nu vor fi re]inute sau întârziate nejustificat. Atunci când 

unei P`r]i i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie [i celeilalte P`r]i. Când se 
emite o În[tiin]are c`tre o Parte de c`tre cealalt` Parte sau de c`tre Reprezentantul Bene-
ficiarului, trebuie transmis` o copie [i Reprezentantului Beneficiarului sau celeilalte P`r]i, 
dup` caz.

1.4. Legea [i Limba
Contractul va fi guvernat de legile ]`rii men]ionate în Anexa la Ofert`. Dac` exist` 

versiuni ale oric`rei p`r]i din Contract, scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în 
limba de referin]` men]ionat` în Datele de Contract. Limba folosit` pentru comunicare va 
fi men]ionat` în Datele de Contract. Dac` în acestea nu se men]ioneaz` o limb` de comu-
nicare, se va utiliza limba de referin]` a Contractului.

1.5. Prioritatea Documentelor
Documentele care alc`tuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se 

expliciteaz` reciproc. În scopul interpret`rii, prioritatea documentelor va fi aplicat` în con-
formitate cu ordinea de mai jos:
(i) Acordul Contractual (dac` exist`),
(ii) Scrisoarea de Acceptare,
(iii) Scrisoarea de Ofert`,
(iv)  Condi]iile Speciale Partea A – Date de Contract,
(v)  Condi]iile Speciale Partea B – Prevederi Particulare,
(vi) Aceste Condi]ii Generale,
(vii) Cerin]ele Beneficiarului, 

Condi]ii de Contract pentru Proiectare, 
Execu]ie [i Servicii de Exploatare (I)

|n cursul lunii septembrie 2008, Federa ]ia Interna]ional` a Inginerilor Consultan]i 
(FIDIC) a publicat volumul cuprinzånd Condi]ii de Contract pentru Proiectare, 
Execu]ie [i Servicii de Exploatare. Acesta constituie ultima apari]ie din suita Condi]iilor 
de contractare editate de c`tre FIDIC [i se adreseaz` proiectelor mari care pe lång` 
activit`]ile de proiectare [i execu]ie o includ [i pe cea de exploatare. Aceste condi]ii 
sunt utilizabile pentru  contractele de concesiune [i Parteneriat Public-Privat.

Asocia]ia Romån` a Inginerilor Consul tan]i (ARIC) a ob]inut de la FIDIC licen]a 
de traducere a acestor Condi]ii de Contract pentru Proiectare, Execu]ie [i Servicii de 
Exploatare [i \ncepånd cu acest num`r, Revista "DRUMURI PODURI" va publica \n 
serial traducerea \n limba romån`.

ARIC mul]umeste anticipat acelora care vor propune \mbun`t`]iri ale textului \n 
limba romån`.
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(viii) Listele, [i
(ix)  Propunerea Antreprenorului [i orice alte documente care fac parte din Contract.

În caz de ambiguitate sau discrepan]e ale documentelor, Reprezentantul Beneficiarului 
va emite clarific`rile sau instruc]iunile necesare.

1.6. Acordul Contractual
Dac` nu s-a convenit altfel P`r]ile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 de 

zile dup` primirea Scrisorii de Acceptare de c`tre Antreprenor. Acordul Contractual va avea 
con]inutul din modelul de formular inclus în documentele de ofert`. Costurile aferente taxe-
lor de timbru sau altor taxe similare (dac` exist`) impuse de lege în leg`tur` cu încheierea 
unui Acord Contractual vor fi suportate de c`tre Beneficiar.

1.7. Licen]a de Exploatare
Împreun` cu Scrisoarea de Acceptare, Beneficiarul va elibera Antreprenorului Licen]a de 

Exploatare sau autoriza]ia legal` echivalent` pentru a permite Antreprenorului s` exploateze 
[i s` între]in` Lucr`rile pe durata Perioadei Serviciilor de Exploatare.

Licen]a de Exploatare va intra automat în vigoare [i va produce efecte la eliberarea 
Certificatului de Punere în Func]iune dup` terminarea Proiect`rii [i Execu]iei conform pre-
vederilor Sub-clauzei 9.12 [Terminarea Proiect`rii [i Execu]iei] [i va r`mâne în vigoare pân` 
la eliberarea Certificatului de Terminare a Contractului conform prevederilor Sub-Clauzei 
8.6 [Certificatul de Terminare a Contractuluii].

Licen]a de Exploatare se va extinde doar la acele p`r]i ale {antierului necesar a fi ocupa-
te pentru efectuarea Lucr`rilor [i Serviciilor de Exploatare dup` cum este prev`zut în Con-
tract. Licen]a de Exploatare acordat` potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze nu va produce 
efecte [i nu va fi considerat` c` produce efecte de închiriere sau arendare a {antierului sau 
a unei p`r]i din acesta. Antreprenorul nu va avea nici un drept de proprietate, titlu sau folos 
al {antierului [i nu va fi îndrept`]it la acestea. Licen]a va fi anulat` imediat dup` rezilierea 
acestui Contract indiferent de motiv.

1.8. Cesionarea
Nici o Parte nu va cesiona în totalitate sau în parte Contractul, beneficiul sau orice alt 

folos în cadrul sau asupra Contractului. Prin excep]ie, fiecare Parte:
(a)  poate cesiona întregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul prealabil al celei-

lalte P`r]i, acord care este la latitudinea exclusiv` a celeilalte P`r]i, [i
(b)  poate cesiona, sub form` de garan]ie în favoarea unei b`nci sau unei alte institu]ii finan-

ciare, dreptul s`u la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea 
Contractului.

1.9. P`strarea [i Furnizarea Documentelor
Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla în custodia [i grija Antreprenorului 

pân` la data prelu`rii acestora de c`tre Beneficiar. Dac` nu este altfel prev`zut în Contract, 
Antreprenorul va furniza Reprezentantului Beneficiarului [ase copii ale fiec`rui Document 
al Antreprenorului.

Antreprenorul va p`stra, pe {antier, o copie a Contractului, publica]iile men]ionate 
în Cerin]ele Beneficiarului, Documentele Antreprenorului [i Modific`rile precum [i alte 
comunic`ri emise conform prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea 
dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil. Dac` una dintre 
P`r]i descoper` o eroare sau o deficien]` de natur` tehnic` într-un document care a fost 
elaborat pentru a fi utilizat la execu]ia Lucr`rilor, acea Parte va transmite cu promptitudine 
celeilalte P`r]i o În[tiin]are cu privire la acea eroare sau deficien]`.

1.10. Erori în Cerin]ele 
Beneficiarului

F`r` a ]ine seama de obliga]ia Antrepre-
norului de a studia cu aten]ie Cerin]ele Be-
neficiarului conform prevederilor Sub-Cla-
uzei 5.1 [Obliga]ii Generale de Proiectare], 
dac` Antreprenorul identific` o eroare în 
Cerin]ele Beneficiarului, va transmite ime-
diat o În[tiin]are scris` c`tre Reprezentantul 
Beneficiarului anun]ându-l despre eroare 
[i dând detalii privind eroarea [i solicitând 
instruc]iuni privind rectificarea acesteia.

Dup` primirea acestei În[tiin]`ri, Repre-
zentantul Beneficiarului, f`r` a prejudicia 
alte drepturi [i obliga]ii ale P`r]ilor, va con-
firma cu promptitudine Antreprenorului:
(a)  dac` exist` sau nu o eroare în Cerin]ele 

Beneficiarului a[a cum este men]ionat în 
În[tiin]area Antreprenorului;

(b)  dac` un antreprenor cu experien]` ar fi 
trebuit s` descopere eroarea când a stu-
diat cu aten]ie Cerin]ele Beneficiarului 
conform prevederilor Sub-Clauzei 5.1 
[Obliga]ii Generale de Proiectare]; [i

(c)  m`surile necesare pe care Reprezentan-
tul Beneficiarului le solicit` Antrepreno-
rului pentru rectificarea erorii.
Dac` Antreprenorul înregistreaz` întâr-

zieri [i/sau se produc costuri ca urmare a 
unei erori în Cerin]ele Beneficiarului, iar un 
antreprenor cu experien]` nu ar fi descope-
rit eroarea atunci când a studiat cu aten]ie 
Cerin]ele Beneficiarului conform prevede-
rilor Sub-Clauzei 5.1 [Obliga]ii Generale 
de Proiectare], Antreprenorul, cu condi]ia 
respect`rii Sub-Clauzei 20.1 [Revendic`rile 
Antreprenorului] va avea dreptul la:
(a)  o prelungire a duratei de execu]ie pentru 

orice întârziere de acest fel conform pre-
vederilor Sub-Clauzei 9.3 [Prelungirea 
Duratei de Execu]ie pentru Proiectare 
[i Execu]ie], dac` terminarea lucr`rilor 
este sau va fi întârziat`, [i

(b)  plata oric`rui Cost Plus Profit produse, 
care vor fi incluse în Pre]ul Contractului.

F.I.D.I.C.
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1.11. Utilizarea Documentelor
Antreprenorului de c`tre Beneficiar

În rela]ia dintre P`r]i, Antreprenorul î[i va p`stra dreptul de au-
tor [i alte drepturi de proprietate intelectual` asupra Documentelor 
Antreprenorului [i alte documente de proiectare elaborate de c`tre 
Antreprenor (sau în numele acestuia).

Se consider` c`, Antreprenorul (prin semnarea Contractului) 
acord` Beneficiarului licen]` permanent`, transferabil`, neexclusiv` 
[i scutit` de tax` de redeven]`, pentru a copia, folosi [i transmite 
Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea [i folosirea 
modific`rilor acestora. Aceast` licen]`:
(a)  se va aplica pe întreaga durat` de via]` programat` sau efectiv` 

(dac` aceasta este mai mare) a p`r]ilor relevante ale Lucr`rii;
(b)  va da dreptul oric`rei persoane care se afl` în posesia licit` a 

p`r]ilor relevante de Lucr`ri s` multiplice, s` foloseasc` [i s` 
transmit` Documentele Antreprenorului în scopul finaliz`rii, 
oper`rii, între]inerii, modific`rii, ajust`rii, repar`rii [i demol`rii 
Lucr`rilor, [i 

(c)  în cazul în care Documentele Antreprenorului se g`sesc în forma 
unor programe de computer sau alt tip de software, va permite 
folosirea acestora pe orice computer existent pe {antier sau în 
alte loca]ii prev`zute în Contract, inclusiv pe computerele furni-
zate [i înlocuite de c`tre Antreprenor; [i

(d)  va permite Beneficiarului s` rezilieze Contractul conform preve-
derilor Sub-Clauzei 15.2 [Reziliere din Culpa Antreprenorului] [i 
s` perfecteze Contractul cu un alt Antreprenor.
Documentele Antreprenorului [i alte documente de proiectare 

întocmite de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi, f`r` 
acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de c`tre Beneficiar 
(sau în numele acestuia) unei ter]e p`r]i pentru a fi utilizate în alte 
scopuri decât cele permise de aceast` Sub-Clauz`.

1.12. Utilizarea Documentelor
Beneficiarului de c`tre Antreprenor

În rela]ia dintre P`r]i, Beneficiarul î[i va rezerva dreptul de autor 
[i alte drepturi de proprietate intelectual` asupra Cerin]elor Bene-
ficiarului [i a altor documente întocmite de c`tre Beneficiar (sau 
în numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, s` 
copieze, s` foloseasc` [i s` ob]in` dreptul de transmitere a acestor 
documente în scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi uti-
lizate, copiate sau transmise de c`tre Antreprenor unei ter]e p`r]i, 
f`r` acceptul Beneficiarului, cu excep]ia situa]iilor de necesitate 
pentru scopurile Contractului.

1.13. Informa]ii Confiden]iale
Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabil` a Repre-

zentantului Beneficiarului, toate informa]iile confiden]iale sau alte 
informa]ii, pentru a verifica dac` Antreprenorul respect` preve-
derile Contractului. Cu excep]ia necesit`]ii îndeplinirii obliga]iilor 
sale Contractuale, Antreprenorul va considera detaliile Contractului 

ca private [i confiden]iale. Antreprenorul nu va publica, permite 
publicarea sau dezv`lui am`nunte ale Contractului în nici un do-
cument comercial sau tehnic f`r` consim]`mântul prealabil scris al 
Beneficiarului. Acest consim]`mânt nu va fi refuzat f`r` un motiv 
rezonabil.

Beneficiarul va considera toate informa]iile proiectului Antre-
prenorului cu caracter confiden]ial [i nu le dezv`lui unor ter]e p`r]i, 
decât dac` va fi necesar când î[i exercit` drepturile sale conform 
prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului din Culpa 
Antreprenorului].

1.14. Respectarea Legilor
La îndeplinirea obliga]iilor Contractuale, Antreprenorul va res-

pecta Legile în vigoare. Dac` nu este altfel specificat în Cerin]ele 
Beneficiarului:
(a)  Beneficiarul a ob]inut (sau va ob]ine) aprob`rile pentru planurile 

de sistematizare, de zonare, autoriza]ia de construire sau alte 
autoriza]ii similare pentru Lucr`rile Permanente [i pentru Ser-
viciile de Exploatare, [i orice alte aprob`ri descrise în Cerin]ele 
Beneficiarului ca fiind deja ob]inute (sau în curs de ob]inere) de 
c`tre Beneficiar; Beneficiarul va desp`gubi Antreprenorul [i îl va 
degreva de responsabilitate pentru consecin]ele datorate neînde-
plinirii acestor obliga]ii; 

(b)  Antreprenorul va transmite toate în[tiin]`rile, va pl`ti toate taxele, 
impozitele [i onorariile [i va ob]ine toate autoriza]iile, licen]ele 
[i aprob`rile în conformitate cu prevederile Legilor, în leg`tur` 
cu proiectarea, execu]ia [i terminarea Lucr`rilor, cu Serviciile de 
Exploatare [i cu remedierea oric`ror defec]iuni; Antreprenorul 
va desp`gubi Beneficiarul [i îl va degreva de responsabilitate 
pentru consecin]ele datorate neîndeplinirii acestor obliga]ii; [i

(c)  În orice moment [i în orice privin]` Antreprenorul se va con-
forma, va emite toate în[tiin]`rile necesare [i va pl`ti orice taxa 
necesar` pentru licen]ele ob]inute de c`tre Beneficiar referitoare 
la {antier, la Lucr`ri sau la Serviciile de Exploatare, indiferent 
dac` au leg`tur` cu Lucr`rile sau cu Serviciile de Exploatare, pe 
sau în afara {antierului.

1.15. Obliga]ii Comune
[i Individuale

Dac` Antreprenorul constituie (conform Legilor în vigoare) o 
asociere, un consor]iu sau o alt` grupare de dou` sau mai multe 
persoane:
(a)  aceste persoane vor fi considerate ca având obliga]ii comune [i 

individuale fa]` de Beneficiar pentru executarea Contractului;
(b)  aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul sta-

bilit care va avea autoritatea de Antreprenor pentru to]i membrii 
asocierii; [i

(c)  Antreprenorul nu î[i va modifica componen]a sau statutul legal 
f`r` aprobarea prealabil` a Beneficiarului.

g
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 Al patrulea Simpozion 
Interna]ional asupra pavajului
7 - 9 octombrie 
Fortaleza, Ceara, Brazilia.

• Tel: +41 22 306 02 60
• E-mail: info@gtkp.com
• Web: www.abpv.org.br
 www.gtkp.com

 Seminarul IRF cu tema
"Siguran]a Rutier`
[i Parteneriatul Public-Privat"
12 - 13 octombrie
Cairo, Egipt

• Tel: +41 22 306 02 60
• Fax: +41 22 306 02 70
• E-mail: info@irfnet.org
• Web: www.irfnet.org

 TRAFIC 2009. Expozi]ie
de echipamente
pentru siguran]a rutier`
27 - 30 octombrie
Madrid, Spania.

• Tel: +34 91 722 51 57 
• Fax: +34 91 722 57 90 

• E-mail: trafic@ifema.es
• Web: www.trafic.ifema.es

 Al X-lea Seminar pentru utilaje
de construc]ii
3 - 6 noiembrie
Beijing, China.

• Tel: +86 10 5222 0922
• E-mail: info@e-bices.org
• Web: www.e-bices.org

 A doua Conferin]` Interna]ional`
a Drumarilor sus]inut` cu sprijinul 
Ministerului de Transporturi
din Siria
10 - 12 noiembrie
Damasc, Siria.

• Tel: +963 11 3341 623/2452681
• E-mail: it@perc.gov.sy
• Web: www.perc.gov.sy

 Al treilea Simpozion Interna]ional 
asupra trat`rii [i recicl`rii
materialelor pentru infrastructura 
de transport
11 - 13 noiembrie

Antigua, Guatemala.
• Tel: + 502 2413 3565
• Web: www.iccg.org.gt

 Al 18-lea Simpozion Interna]ional 
al Transporturilor
16 - 18 noiembrie
Madrid, Spania

• Tel: +34 91 335 7312/7296/7307
• E-mail: istep2009@cedex.es
• Web: www.cedex.es

Con-Build Vietnam
1 - 4 decembrie
Ho Chi Minh, Vietnam

• Tel: +65 6236 0988
• Fax: +65 6236 1966
• E-mail: info@conbuild-vietnam.com
• Web: www.mmiasia.com

g
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Ing. Florin BALCU
- General Manager MaxCAD -

 
Sistematizarea automat`

a drumurilor, intersec]iilor
[i sensurilor giratorii

Proiectarea drumurilor - Proiectarea ra-
pid` a elementelor standard prin predefini-
rea [i aplicarea unor profie transversale tip. 
Profilele transversale pot fi modificate con-
form fiec`rei situa]ii \n parte - autostr`zi, 
drumuri express, reabilit`ri, covoare asfalti-
ce - cu supral`rgiri [i supra\n`l]`ri automat 
calculate conform STAS 863-85.

Intersec]ii - Calculul automat al cotelor 
drumurilor ce se intersecteaz`. Modeleaz` 
automat profilele racord`rilor din plan cu 
impunerea cotelor calculate \n profil auto-
mat \n cele dou` puncte de tangen]` din 
plan.

Cul-de-sac (bucle de \ntoarcere) - Di-
verse geometrii tip. ARD creaz` geometria 

vertical` prin cotele impuse din drumul 
principal.

Knuckles (bucle de col]) - Func]ia 
„Knuckle” creaz` geometria \n plan prin 
parametrii stabili]i grafic [i cea vertical` cu 
cotele calculate func]ie de drumul princi-
pal. 

 

Gira]ii - Ad`uga]i doar cercul insulei 
centrale [i ARD va racorda automat dru-
murile adiacente [i va proiecta profilul 
longitudinal al acesteia. 

 

 ARD [i func]ii automate
de reabilitare a drumurilor 
\n Civil 3D

Covor asfaltic / Ranforsare - Proiecta]i 
automat covoare asfaltice bituminoase cu 
rabforsarea sistemului rutier. Stabili]i grosi-
mea minim` a ranfors`rii fa]` de marginile 
existente ale drumului iar programul ofer` 
automat linia ro[ie optimizat`.

 

Func]ii avansate de editare a  structurii 
rutiere - calculul precis al volumelor pentru 
reconstruc]ie prin posibilitatea de a raporta 
[i zestrea existent` \n raport cu stabilirea 
grosimilor minime [i maxime de strat. 

 

Func]ii specifice de editare a profilelor 
transversale
•  Casete de stabilizare pot fi automat inclu-

se cu structuri rutiere diferite
•  Corelarea componentelor structurii cu 

suprafa]a existent`, cu ajustarea op]ional` 
a \n`l]imii (foarte util pentru proiectarea 

Advanced Road Design 
(ARD) 2010

Informatizare
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covorului asfaltic)
•  Proiectarea unor profile longitudinale 

diferite pentru axul drumului [i pentru 
marginile acestuia (ex. rigole).

•  Varia]ia pantelor de taluz \n func]ie de 
elementele din plan (ex: limite propriet`]i, 
zid de sprijin)

Constrångeri dinamice \n proiectarea 
elementelor drumului - \n elementul curent 
proiectat se pot defini [i vizualiza profile 
ale altor elemente de drum prin proiectarea 
pantelor acestora pe profilul curent. Analiza]i 
impactul cotelor proiectate asupra altor ele-
mente existente sau proiectate prin suprapu-
nerea acestora peste profilul \n lucru.

Pentru mai multe informa]ii v` rug`m 
s` apela]i la exper]ii firmei MaxCAD 

(www.maxcad.ro), Distribuitor Exclusiv \n 
Romånia al acestei aplica]ii.

g

MaxCAD v` invit` s` participa]i la seminarul cu tema: „Proiectare LIVE 

cu AutoCAD Civil 3D 2010 [i Advanced Road Design: de la importul datelor 

topo pån` la tip`rirea proiectului“, care va avea loc \n data de 30 octombrie 

2009, la Rin Grand Hotel, Sala Paris, \ncepånd cu ora 09:00.

Nu rata]i ocazia de a asista la prezentarea unei versiuni noi Advanced 

Road Design (ARD) sus]inut` de Ph (Civ) Peter Bloomfield, Developer Engi-

neer CadApps Australia. |n cadrul seminarului se va organiza o tombol` care 

are ca premii licen]e comerciale de ARD, Canalis [i Hydra.

Pentru mai multe detalii sau pentru a v` \nscrie v` rug`m s` vizita]i

www.maxcad.ro sau s` ne contacta]i la tel: 021-250.67.15, email:

office@maxcad.ro.     g
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MaxCAD International a încheiat în 
luna august un parteneriat cu Savoy Com-
puting Services Ltd din Marea Britanie 
prin care devine singurul distribuitor al 
aplica]iilor software AutoTrack pentru Ro-
mânia [i Republica Moldova. Compania va 
oferi suport tehnic pentru toate versiunile 
AutoTrack, precum [i o serie de cursuri de 
instruire.

Martin Jefferys, Managing Director al 
Savoy Computing Services, a confirmat 
acest acord spunând „Suntem încânta]i 
c` lucr`m cu MaxCAD International, unic 
distribuitor pentru Europa al CADApps Aus-
tralia, [i suntem încrez`tori c` vom reu[i s` 
extindem cât mai mult baza de utilizatori ai 
aplica]iilor AutoTrack în România [i Repu-
blica Moldova“.

“Ne bucur`m c` am încheiat acest 
parteneriat pentru a fi al`turi de utilizatorii 
no[tri în condi]iile economice actuale [i 
dorim s` contribuim împreun` la implinirea 
cerin]elor [i nevoilor pe care ace[tia le au 
privind cre[terea eficien]ei investi]iilor în 
software”, a declarat Florin BALCU, director 
general MaxCAD International.

AutoTrack for Highway Design repre-
zint` cea mai complet` [i performant` 
aplica]ie software pentru simularea traiec-
toriei parcurse de vehicule în curbe, rampe 
de înc`rcare, sensuri giratorii, parc`ri, etc., 

cu o libr`rie european` vast` de autovehi-
cule [i camioane. AutoTrack permite trasa-
rea direct în AutoCAD a elementelor 2D 
ale traiectoriei parcurse de vehicul.

AutoTrack - Parking Layout Tools in-
clude instrumente pentru trasarea rapid` 
a rutelor de acces în zonele amenajate de 
parc`ri. În prezent este oferit gratuit cu “Au-
toTrack for Highway” sau “Airport Design”.

Savoy Computing Services Ltd, compa-
nie cu sediul în Marea Britanie, este lider 
în dezvoltarea de solu]ii inovatoare pentru 
traseele vehiculelor înc` de la începutul 
anilor '90. Produsele AutoTrack, consi-
derate ca fiind instrumente standard de 

proiectare de numeroase companii, ofer` 
arhitec]ilor, proiectan]ilor [i inginerilor cele 
mai avansate [i cuprinz`toare seturi de in-
strumente pentru planificarea accesului ve-
hiculelor. Savoy este Dezvoltator Autorizat 
Autodesk iar produsele sale ruleaz` perfect 
peste mai mult de 60 de solu]ii CAD, pre-
cum [i variante stand-alone în Microsoft 
Windows. Pentru mai multe informa]ii des-
pre Savoy Computering Services, vizita]i
www.savoy.co.uk.

MaxCAD International este unic repre-
zentant pentru Europa al CadApps Australia 
[i ofer` utilizatorilor s`i consultan]` teh-
nic`, instruire [i servicii de implementare 
software. Exper]ii MaxCAD International 
de]in cea mai bun` expertiz` tehnic` în 
proiectarea de drumuri, realizând peste 
600 de implement`ri ale aplica]iei speci-
alizate ARD. MaxCAD International dis-
tribuie ARD în România, Polonia, Croa]ia, 
Bosnia-Her]egovina, Bulgaria, Republica 
Moldova,  Norvegia, Danemarca, Suedia, 
Finlanda, iar acum în Republica Ceh` [i 
Slovacia. Compania este în demersuri avan-
sate pentru extinderea re]elei de distribu]ie 
în Italia, Fran]a, Belgia, Luxemburg, Olan-
da, Rusia, Ucraina, Bielorusia, Serbia [i 
Muntenegru. Pentru mai multe informa]ii 
despre MaxCAD International vizita]i
www.maxcadinternational.eu.

g

AutoTrack în Romånia [i Republica 
Moldova prin MaxCAD International
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{coala Superioar` de Construc]ii din 
Cluj-Napoca este \n doliu. Doamna prof. 
dr. ing. Carmen Doina CHIRA a \ncetat 
din via]`.

S-a  n`scut \n urm` cu 58 de ani [i trei 
luni \n Sibiu. A fost eleva renumitului liceu 
bucure[tean „Gheorghe Laz`r”, dup` care 
a urmat cursurile Facult`]ii de Construc]ii 
Civile, Industriale [i Agrozootehnice a Insti-
tutului de Construc]ii din Bucure[ti.

|n anul 1980 [i-a \nceput cariera di-
dactic` universitar` \n municipiul Cluj-
Napoca. A parcurs toate treptele ierarhiei 
profesorale. |n anul 2006, a dobåndit titlul 
de Profesor universitar. Anterior, \n anul 
1998, a ob]inut titlul [tiin]ific de Doctor 
inginer, \n specialitatea ingineriei seismice 
[i a siguran]ei construc]iilor, din domeniul 
ingineriei civile. |n 1997, a ob]inut, la Rot-
terdam, \n Olanda, o diplom`, cu men]iune 
special`, \n Managementul urban.

Din anul 2004, Doamna Prof. univ. 
dr. ing. Carmen Doina CHIRA a \ndepli-
nit func]ia de Prodecan al Facult`]ii de 
Construc]ii, cu responsabilit`]i \n domeniul 
cercet`rii - dezvolt`rii.

Activitatea dånsei a fost caracterizat` 
printr- un extraordinar spirit de ini]iativ`,cu 
o personalitate creativ`, ra]ional`, tena-
ce [i onest`. A fost o fire sociabil`, cu 
o extraordinar` capacitate de sintez` [i 
evaluare. Aceste calit`]i au fost probate [i 
\n func]ia de director de contract pentru 
26 de contracte de cercetare, dintr-un total 
de 56, la care a participat nemijlocit, din-
tre care o parte ob]inute prin competi]ie 
interna]ional`. Rezultatele cercet`rilor fi-
nalizate au fost prezentate [i publicate 
\n volumele manifest`rilor [tiin]ifice, de 
importan]` european` [i mondial`, care au 
avut loc \n localit`]i precum: Vilnius.Bruge 
[i Rotterdam, Paris, Budapesta, Montreal, 
Torino, Durban, Chi[in`u, Buenos Aires.

Ca un semn al recunoa[terii remarca-
bilelor activit`]i a f`cut parte din asocia]ii 
profesionale importante: Asocia]ia Mon-
dial` de Drumuri AIPCR-PIARC; Asocia]ia 
Profesional` de Drumuri [i Poduri din 
Romånia (membru al Consiliului Na]ional); 

Asocia]ia Urbani[tilor din Cluj-Napoca 
(membru fondator); Organiza]ia Romån` 
pentru Implementarea Sistemelor Inteligen-
te de Transport (membru fondator); Re]eaua 
Na]ional` de Siguran]` Rutier` (membru 
fondator). 

A avut o bogat` activitate publicistic`: 
cinci c`r]i, 53 de articole, dintre care 14 \n 
str`in`tate.

Doamna Prof. univ. dr. ing. Carmen Doi-
na CHIRA a fost un pedagog de excep]ie, 
apreciat` de genera]ii \ntregi de absolven]i 
ai Sec]iei C`i Ferate, Drumuri [i Poduri din 
cadrul Facult`]ii de Construc]ii. 

|n centrul universitar de pe malurile 
Some[ului Mic, Doamna Prof. Carmen 
Doina CHIRA a fost cunoscut` ca fiind 
ini]iatoare [i organizatoare a sesiunilor 
[tiin]ifice studen]e[ti, a simpozioanelor cu 
participare interna]ional`, \n mod deosebit  
a celor \n domeniul siguran]ei circula]iei 
(Cele intitulate : „Particip`m la trafic, sun-
tem responsabili” bucuråndu-se de noto-
rietate).

|n aceea[i ordine de idei se cuvine s` 
fie evi den ]iat` ini]ierea [i organizarea Se-
siunii Na]ionale ale Comunic`rii {tiin]ifice 
Studen]e[ti - cu participare interna]ional`, 
\n colaborare cu Universitatea Tehnic` de 
Construc]ii din Cluj-Napoca, care a ajuns 
la cea de-a opta edi]ie.

A fost preocupat` de viitorul absol-
ven ]ilor, ini]iind [i organizånd „Tårgurile 
locurilor de munc`”. A contribuit decisiv 
la organizarea cursurilor de perfec]ionare 
a laboran]ilor din domeniul construc]iilor. 
A organizat vizite pe [antiere, a prezentat 
firme \n scopul dezvolt`rii posibilit`]ilor 
pentru \ncadrarea, \n condi]ii atractive, 
dup` absolvire, a proaspe]ilor absolven]i 
- ingineri \n construc]ii.

Reiese din aceste scurte prezent`ri im-
plicarea activ` a Doamnei Profesor dr. ing. 
Carmen Doina CHIRA [i \n activitatea Filia-
lei TRANSILVANIA a Asocia]iei Profesiona-
le de Drumuri [i Poduri din Romånia.

Ca o recunoa[tere a activit`]ii depuse, 
a meritelor personale a fost distins` \n anul 
2008, cu Premiul pentru \nv`]`månt „Ion 

Ionescu”,  acordat de c`tre A.P.D.P. |n cali-
tatea dånsei de om de [tiin]`, cadru didac-
tic universitar, precum [i de cet`]ean al mu-
nicipiului, Doamna Prof. univ. dr. ing. Car-
men Doina CHIRA a colaborat cu Prim`ria 
municipal` prin contracte directe, prin con-
sultan]` de specialitate. Acestea au avut ca 
obiect: Reorganizarea circula]iei \n unele 
intersec]ii, cu scopul reducerii polu`rii [i 
fluidiz`rii traficului; Utilizarea spa]iilor de 
parcare, studii de trafic, semaforiz`ri.

|i revine meritul  de a se fi implicat \n 
activitatea de modernizare [i dezvoltare 
a facult`]ii, \n implementarea tehnicilor 
novatoare de predare [i \mbog`]ire a ba-
zei materiale, a laboratoarelor facult`]ii. A 
avut o participare remarcabil` la elabora-
rea documenta]iei pentru cele dou` noi 
specializ`ri, \nfiin]ate \n cadrul facult`]ii: 
M`sur`tori terestre [i cadastru, precum [i 
Inginerie urban` [i dezvoltare regional`.

Lumea universitar` a apreciat-o ca pe 
un profesor eminent, cu un suflet mare [i 
generos, exigent` [i dreapt`, bun coleg.

Plecånd \n Eternitate, las` un imens gol, 
o dureroas` absen]`.

Odihne[te-te \n pace,
Doamn` Carmen Doina CHIRA!

S`-]i fie memoria luminoas`!

g

Prof. univ. dr. ing.
Carmen Doina CHIRA

Prof. dr. ing. Carmen Doina CHIRA

In memoriam
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Alina OPREA
- Reprezentant pentru Romånia

al D.R.B.F. -

Prima Conferin]` Regional` organizat` 
de Dispute Resolution Board Foundation 
DRBF (Funda]ia Comisiilor de Solu]ionare 
a Disputelor) [i DRBF EurAsia va avea loc 
\n Bucure[ti, \n 30 [i 31 octombrie 2009, la 
Hotel Hilton Athene Palace ! 

Evenimentul va include o zi de training 
\n limba englez`, \n 30.10.2009 [i o zi de 
conferin]` \n limba englez`, cu traducere 
simultan` \n limba romån`, \n 31.10.2009, 
cu urm`toarele teme:

Vineri, 30 octombrie 2009, 8.00 - 18.00 
1 zi training (\n limba englez`):
• Tehnici de prevenire a disputelor
•  Cea mai eficient` utilizare a comisiilor 

de dispute

• Prezentare \n fa]a comisiilor de dispute
• Audierea de c`tre comisia de dispute - simulare
• |ntreb`ri [i r`spunsuri

Såmbat`, 31 octombrie 2009, 8.00 - 18.00: o zi de conferin]` (\n limba englez`, cu 
traducere \n limba romån`) cu temele:
•  Contracte echilibrate. Rolul Inginerului, Beneficiarului, Antreprenorului \n prevenirea 

disputelor
•  Utilizarea comisiilor de dispute… De ce? Cea mai bun` utilizare/utilizarea nepotrivit` a 

comisiilor de dispute
• Prezentare \n fa]a comisiilor de dispute. Cum se face? Ce trebuie evitat? Sfaturi
• Experien]a diferitelor ]`ri [i utilizarea cu succes a comisiilor de dispute.

Vor participa reprezentan]i ai institu]iilor publice care deruleaz` contracte de construc]ii, 
ca [i ai firmelor de construc]ii [i de consultan]`, avoca]i din Romånia, din ]`rile din jur [i din 
\ntreaga lume, reprezentan]i ai institu]iilor financiare na]ionale [i interna]ionale, precum [i 
to]i cei interesa]i de domeniul disputelor din domeniul construc]iilor.

Inregistrarea participan]ilor [i mai multe detalii despre programul evenimentului se 
g`sesc pe web site-ul DRBF (drb.org) [i pe web site-ul DRBF EurAsia (dabdrb.googlepages.
com)  sau direct la  http://guest.cvent.com/EVENTS/Info/Summary.aspx?e=615f0f07-4a03-
42d7-806f-966b6b6203b2

g

Bucure[ti, 30 - 31 octombrie 2009

Prima Conferin]` Regional` D.R.B.F.

Eveniment
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|ntålnire Radu BERCEANU - 
reprezentan]ii consor]iului Vinci-
Aktor

Ministrul Transporturilor [i Infrastruc-
turii, Radu BERCEANU, s-a \ntålnit, \n 
prima parte a lunii septembrie 2009, la se-
diul MTI, cu reprezentan]ii firmelor Vinci 
Concessions SAS, Aktor Concessions S.A., 
Vinci Construction Grand Projets SAS [i 
Aktor SA.

Cele patru firme reprezint` consor]iul 
cå[tig`tor al proiectului care se va realiza \n 
concesiune pentru proiectarea, finan]area, 
construc]ia [i operarea Autostr`zii Comar-
nic-Bra[ov.

Ministrul Transporturilor [i Infrastruc-
turii, Radu BERCEANU, a precizat c` MTI 
[i CNADNR au disponibilitatea s` formeze 
grupuri de lucru \n domeniile financiar, teh-
nic [i juridic, astfel \ncåt semnarea efectiv` 
a contractului de concesiune s` poat` fi 
f`cut` cåt mai curånd posibil, o dat` esti-
mat` fiind sfår[itul lunii septembrie.

Pån` \n prezent au fost parcurse etapele 
procedurale pentru desemnarea ofertan-

tului cå[tig`tor al licita]iei pentru proiec-
tarea, finan]area, construc]ia [i operarea 
Autostr`zii Comarnic-Bra[ov. Ulterior pro-
cedura a fost contestat` de c`tre consor]iul 
condus de firma Strabag. |n urma ac]iunii 
la Curtea de Apel, plångerea firmei a fost 
respins` ca nefondat` \n [edin]a din 30 
iunie, comunicarea instan]ei cu expunerea 
de motive fiind transmis` \n data de 14 
august 2009. 

|n data de 19 august 2009 a fost \nre-
gistrat` [i societatea care va implementa 
contractul de concesiune pentru finan]area, 
proiectarea, execu]ia [i operarea Autostr`zii 
Comarnic - Bra[ov, fiind astfel \ndeplinite 
condi]iile pentru semnarea contractului de 
concesiune.     g

Mexic - Lucr`ri \ntårziate

Lucr`rile la cea de-a doua etap` a 
Mexico's Gran Canal Road Project sunt 
deja \ntårziate [i urmeaz` s` \nceap` \n 
scurt timp, de[i data de finalizare este 
programat` pentru \nceputul anului 2010. 
|ntårzierile din zona Norte Arco - Cen-

tenario, unul dintre cele mai importante 
noduri rutiere mexicane, sunt amånate [i 
\ntårziate atåt din lipsa finan]`rii cåt [i din 
cea a dificult`]ilor legate de expropierea 
terenurilor. Situa]ie care, dup` cum se [tie, 
exist` [i \n alte zone de pe glob.

Lucr`rile finalizate \n propor]ie de doar 
50% creeaz` serioase probleme de conges-
tionare a traficului.     g

Africa de Sud - Colectare taxe

Agen]ia Na]ional` de Drumuri din Afri-
ca de Sud (S.A.N.R.A.) se afl` \n faza de 
evaluare a ofertelor privind un proiect ma-
jor de extindere a sistemului de colectare 
a taxelor rutiere. Investi]ia va fi de peste 
2,82 mld. USD, banii ob]inu]i din viitoarele 
taxe urmånd a fi investi]i \n construc]ia de 
autostr`zi.     g

Știri
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Ion {inca
Foto: Emil Jipa

A \mplinit, \n septembrie 2009, 80 de 
ani [i [ase luni. 44 de ani a activat ca ingi-
ner \n infrastructura transporturilor, iar de 
11 ani este consultant la o cunoscut` firm` 
de construc]ii \n sistemul comunica]iilor. 
Se bucur` de faima de podar, cu un bilan] 
impresionant de lucr`ri de art` edificate 
pe re]eaua arterelor rutiere [i feroviare din 
]ara noastr`. 

Eroul acestor rånduri se nume[te Ionel 
NAN [i este o persoan` de notorietate 
\n pleiada constructorilor de poduri din 
]ara noastr`. L-am \ntålnit \n pitoreasca 
localitate prahovean` Cornu de Jos. Sub o 
bolt` de vi]` de vie, a dep`nat parcursul 
unei vie]i de invidiat, cu multe \mpliniri, cu 
momente de cump`n`, cu episoade care 
[i-au pus amprenta pe anii tr`i]i. Cariera de 
PODAR [i-a \nceput-o la podul Iancu Jianu 
- B`lce[ti, peste råul Olte]. Un an de zile a 
durat construc]ia acestuia, pod monolit, cu 
lungimea de 220 m, cu cinci deschideri. O 
prob` de “ucenicie” trecut` cu succes. |[i 
aminte[te c`, \n acel an, 1957, a fost cam 

secet`, vreme prielnic` pentru constructori. 
Pentru c` mai sus, \n amonte, la un alt pod, 
\n anul 1956, a fost un potop, iar råul a luat 
[i distrus toat` organizarea de [antier. 

Dup` aceea a preluat construc]ia po-
durilor Zerind [i T`u], peste Cri[ul Negru, 
distruse \n timpul celui de al II-lea r`zboi 
mondial. Ambele au fost construite cu 
suprastructuri din grinzi precomprimate. 
Au urmat alte lucr`ri de art`, construite \n 
Arge[ [i \n Oltenia: peste råul Doamnei, 
\n Retevoie[ti, \n Våls`ne[ti, peste råul 
Vålsan. 

Din acele timpuri \[i aminte[te de o lu-
crare de art`, autentic` “bijuterie” - podul 
din grinzi de lemn [i din blan` de lemn, cu 
patru deschideri a cåte 25 m, construit \n 
anul 1957, peste råul Dåmbovi]a, la Dra-
goslavele, care faciliteaz` accesul la casa 
de odihn` a Patriarhiei Romåniei.

Dup` cåteva scurte perioade, \n anul 
1963, a fost numit inginer [ef al {antierului 
din Tårgu Jiu, pentru construc]ia Drumului 
Na]ional 67, (Drobeta-Turnu Severin - Tårgu 
Jiu - Horezu - Råmnicu Vålcea), pe distan]a 
de 60 km, pe care se afl` cinci poduri. 
Atunci, a  mai condus construc]ia c`ii ferate 

Amaradia - Combinatul de ciment Bårse[ti, 
a triajului de la susnumitul combinat, hala 
I.T.A. Tårgu Jiu, a Po[tei centrale din renu-
mitul ora[ gorjan.

Au fost [i momente de \ncerc`ri. La 
combinatul de ciment [i lian]i Bårse[ti a fost 
\nlocuit zidul din beton cu o construc]ie 
lung` din coloane. Acolo, se \ntåmpla 
faptul straniu c` ce se construia ziua se 
d`råma noaptea. Parc` aducea cu legenda 
de la Curtea de Arge[. A fost adoptat` o 
metodologie tehnologic` nou`: coloane 
cu diametrul de 60 [i 80 cm, forate la 
adåncimea de 14 m. 

Au fost „plantate” peste 2000 de astfel 
de coloane. Cu munc` grea, cu eforturi 
deosebite a rezultat o lucrare solid`, „f`r` 
moarte”. 

Din septembrie 1964, a fost numit 
Directorul general al Intreprinderii de 
Construc]ii Por]ile de Fier. Misiunea \ncre-
din]at`: execu]ia lucr`rilor de drumuri [i c`i 
ferate de la hidocentrala de pe Danubiu. 
Au fost cinci ani pe care \i consider` o 
perioad` fast`. Ordinea de prioritate: calea 
ferat`, apoi drumul na]ional [i esplanada 
Or[ova. Memoria vie, precizia calculelor 
specific` inginerului ne-au reprodus cåteva 
cifre care dau dimensiunea impresionantu-
lui volum de lucr`ri executate la complexul 

Domnul inginer Ionel NAN

O reu[it` lucrare de art`: Podul de la Agigea

Omul care a cl`dit
peste o sut` de poduri

Contemporanul nostru
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infrastructurii de comunica]ii la Por]ile de 
Fier: deroc`ri de stånc` - aproximativ zece 
milioane de metri cubi; poduri [i viaducte 
- 57, desf`[urate pe o lungime de cinci 
km; mixtur` asfaltic` a[ternut` pe 16 km 
de drum na]ional; construirea a 35  km de 
cale ferat` [i a trei sta]ii feroviare; \n`l]area 
a 14 km de ziduri de sprijin; construirea 
a [apte tunele de cale ferat` [i de [osea. 
A detaliat cu elemente de concrete]e teh-
nologic`: la tunelele din zona Por]ilor de 
Fier a fost aplicat`, pentru prima dat` \n 
]ar`, execu]ia de sec]iune plin` de anco-
re [i torcret. Podul peste råul Cerna, la 
Or[ova, este primul construit \n consol`, 
din prefabricate. Au fost \nlocuite ziduri 
de sprijin prin ancore [i torcret. Am re]inut 
sublinierea, definitorie pentru activitatea de 
construc]ie, desf`[urat` \n acei ani (1964 - 
1969): \ntregul ansamblu de lucr`ri a durat 
cinci ani de zile.

Calea ferat`, pe noul amplasament, a 
fost inaugurat` cu [ase luni mai devreme! 
{i \nc` o ad`ugire: concomitent, cu ocazia 
construc]iilor de la Drobeta-Turnu Severin, 
au mai fost executate: tunelul de cale ferat` 
de la Poarta Rachitoberg [i liniile de cale 
ferat` din bazinul Motru - Rovinari.

Men]ionam mai sus, c` perioada de 
lucru la Por]ile de Fier reprezint`, pen-
tru Domnul inginer Ionel NAN, cea mai 
frumoas` etap` a activit`]ii dånsului \n 
cåmpul muncii, adic` 44 de ani de ingine-
rie \n construc]ii. Avea atunci 35 de ani, s-a 
lucrat \n dou` schimburi, a cåte zece ore.

Oamenii pe care i-a condus, \n cali-
tate de director general al Intreprinderii 
de Construc]ii Por]ile de Fier, au lucrat cu 
responsabilitate, cu con[tiin]a durabilit`]ii 
rezultatului muncii lor. |n zona acelui com-
plex de lucr`ri au fost edificate 57 de po-
duri [i viaducte, [apte tunele, dintre care 
cinci de cale ferat` [i dou` pe D.N. 7. Prin 
noul procedeu utilizat la zidurile de sprijin 
a rezultat economie de timp, de funda]ie  [i 
de betoane. 

A urmat activitatea desf`[urat` la rea-
bilitarea instala]iilor de electrificare a liniei 
ferate Bumbe[ti - Livezeni. |n patru ani, 
\ntre 1971 [i 1974 a condus construc]ia po-
latelor peste calea ferat`. Execu]ia izola]iei 
la tunelele de cale ferat` de pe linia 
Bumbe[ti - Livezeni, unde a fost experi-
mentat un procedeu empiric, dar eficient, 
prin practicarea unor g`uri orizontale, pe 
care au intrat, pe brånci, oamenii care au 
f`cut izola]ia exterioar` din carton, bitum [i 
tabl`. A fost o solu]ie impus` de condi]iile 
existente.

|nc` o perioad` de nou` ani, \ntre 1975 
[i 1984, a \ndeplinit o func]ie de mare 
r`spundere: director general adjunct al 
Centralei Canalului Dun`re - Marea Nea-
gr`. Acum, apreciaz` c` \n acel moment 
trei au fost elementele definitorii pentru ac-
tivitatea dånsului. Mai \ntåi, volumul de-a 
dreptul impresionant de lucr`ri: excavarea 
a 380 de milioane de metri cubi de stånc`. 
Construc]ia a 40 km de ziduri de sprijin; 
construirea a cinci milioane de metri cubi 

de pereu la digurile Cernavod` - Basarabi. 
Construirea ecluzelor de la Cernavod` [i 
Agigea; montarea a 15 000 de tone de 
construc]ii metalice la ecluze. Construirea 
a cinci poduri metalice peste canal, cu des-
chideri de 130 m.

O subliniere necesar`: podul hobanat 
de la Agigea, cu deschiderea de 105 m. 
Apoi construc]ia [i execu]ia drumurilor 
[i a c`ii ferate aferente; construirea a trei 
porturi: Cernavod`, Medgidia [i Basarabi. 
Este deosebit` aceast` perioad` din cariera 
dånsului pentru complexitatea lucr`rilor, 
pentru ineditul unor situa]ii \n care a trebuit 
s` g`seasc` solu]ii eficiente [i rapide.

A fost favorizat de soart`, fiindc` a avut 
o [ans` \n domeniu: a lucrat cu domnii in-
gineri Gheorghe BUZULOIU [i Constantin 
}INTEA, ambii - veritabile personalit`]i \n 
[tiin]a [i practica execut`rii podurilor. 

Am mai re]inut, din trecerea \n revist` 
a activit`]ii depuse, cei 13 ani \n care a 
condus Intreprinderea Antrepriza Drumuri 
Poduri Bucure[ti, adic` \ntre 1985 [i 1998. 
Au fost desf`[urate lucr`ri pentru reabilita-
rea D.N. 7, pe distan]a a o sut` de km \ntre 
localit`]ile Lipova [i N`dlac; reabilitarea 
D.N. 2 Bucure[ti - Urziceni, arter` rutier` 
executat` la cei mai ridica]i parametrii 
tehnici [i calitativi, care situeaz` drumul 
printre cele mai bune din ]ar`; lucr`ri 
de construc]ie la nodurile hidrotehnice 
de pe Canalul Bucure[ti - Olteni]a; Port-
Baraj-Ecluze [i hidrocentralele Bude[ti [i 
Gostinari.

A mai fost construc]ia a 2,5 km pe pista 
aeroportului Arad; construc]ia [i amenaja-
rea Dåmbovi]ei pe tronsonul Oper` - Ope-
ret`, precum [i a tuturor podurilor peste 
råul Dåmbovi]a. R`måne ca o lucrare de 
referin]` executarea barajului de acumulare 
Cornetu - Mih`ile[ti. 

A l`sat \n urma dånsului obiective im-
portante, cu dovezi de apreciere din partea 
colectivit`]i umane [i recunoa[te \n fa]a 
propriei con[tiin]e c` a tr`it demn!

g
Tunelul Baba pe D.N. 6, la Por]ile de Fier

Contemporanul nostru
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Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU
- Univ. Tehn. de Construc]ii Bucure[ti, 

Catedra Ma[ini de Construc]ii -

Principalele criterii de clasificare din 
punct de vedere tehnologic a in stala]iilor 
de preparat mixturi asfaltice sunt: conti-
nuitatea fluxului [i posibilitatea recicl`rii 
materialelor asfaltice recuperate. |n func]ie 
de continuitatea fluxului se pot diferen]ia 
dou` sisteme tehnologice, cu influen]` 
asupra productivit`]ii instala]iei [i calit`]ii 
mixturii:
-  instala]ii cu func]ionare discontinu`, \n 

[arje (fig. 1, documentare [9]);
-  instala]ii cu func]ionare continu` (fig. 2, 

documentare [4]).
Instala]iile cu func]ionare continu` pot 

fi concepute, la råndul lor, \n dou` variante 
constructive: va rianta cu usc`tor-malaxor 
[i respectiv varianta cu malaxor continuu 
independent.

|n func]ie de sensul de deplasare \n 
usc`tor a agregatelor, fa]` de sen sul de 
propagare a fl`c`rii, se pot diferen]ia dou` 
tipuri de fluxuri [i implicit de usc`toare, 
care reprezint` principalul utilaj tehnologic 
al instala]iei: fluxuri cu usc`toare \n echicu-
rent; fluxuri cu usc`toare \n contracurent.

Instala]iile de preparat mixturi asfaltice 
pot fi prev`zute cu accesoriile pentru reci-
clarea materialelor provenite din demolarea 
drumurilor vechi.

Corespunz`tor modurilor de rezolva-
re tehnologic` a continuit`]ii fluxului se 
pot aplica diferite metode de ad`ugare a 
materialelor asfaltice reciclate, \n diferite 
procente, care depind de modul de intro-
ducere a acestora \n flux. Procentajele de 
materiale reciclabile \n amestec variaz` 
mult \n func]ie de solu]ia tehnic` adoptat`, 
de natura materialelor [i condi]iile de lucru 
(temperatur`, umiditate). Metodele genera-
le utilizate sunt urm`toarele:

a) Cazul instala]iilor cu func]ionare dis-
con tinu`:
•  introducerea reciclabilelor reci direct \n 

malaxor (fig. 3a, documentare [7], maxi-
mum 10 - 15% MAR);

De la usc`torul - malaxor  simplu, la 
usc`torul-malaxor  dublu compartimentat 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Mecanotehnica
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|n acest articol se analizeaz` evolu]ia 
tehnologic` a concep]iei usc`toarelor- ma-
laxoare. Reciclarea prin aceast` metod` 
permite atingerea unei ponderi a reci-
clabilelor pån` la 35%. Alimentarea este 
f`cut` printr-un dozator “a” [i un transpor-
tor cu band` “b” direct \n tamburul unui 
usc`tor-malaxor folosindu-se un inel de 
reciclare special “c” (fig. 4). Prin inserarea 
pe transportorul cu band` a unor unit`]i 
de cånt`rire interconectate, este posibil` 
garantarea propor]iilor exacte de materiale 
virgine [i reciclabile. De asemenea, \n acest 
caz, folosirea ciurului este imposibil`.

Uscarea, \nc`lzirea [i despr`fuirea agre-
gatelor sunt opera]ii deosebit de impor-
tante, deoarece adezivitatea bitumurilor 
este nesatisf`c`toare dac` ma terialele sunt 
umede (uneori acestea prezint` [i o cantita-
te mic` de argil` aderent`). |n plus, pentru 
realizarea unei bune anrob`ri a agregatelor, 
este necesar ca acestea s` aib` o tempera-
tur` corespunz`toare. |n acest fel liantul to-
pit [i \nc`lzit la temperatura de 150-180°C, 
la contactul cu granulele de agregat, nu se 
r`ce[te [i r`måne fluid, pentru a anroba cåt 
mai uniform gra nulele.

Scopul usc`rii este deci orientat spre 
satisfacerea a trei cerin]e teh no logice, [i 
anume:
• \ndep`rtarea apei;
• \ndep`rtarea argilei aderente [i a prafului;
• \nc`lzirea agregatelor.

Simultan are loc omogenizarea ames-
tecului prin preamestecarea di verselor 
granula]ii, pentru a nu permite segregarea 
\n timpul usc`rii.

|n cazul general, usc`torul este de form` 
cilindric`, u[or \nclinat (circa 6°), executat 
din o]el [i prev`zut cu palete de diferite 
forme dispuse elicoidal, pe mai multe rån-
duri, pe toat` lungimea peretelui interior. 
Tamburul usc`tor se rote[te con ti nuu \n 
jurul axului s`u, permi]ånd \naintarea agre-
gatelor, amestecarea uni for m` a aces tora [i 
uniformizarea temperaturii. |nc`lzirea agre-
gatelor se face cu flac`r` [i gaze fierbin]i 
produse de arz`torul care este montat \n 
tamburul rotativ [i care func]ioneaz`, dup` 

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

•  introducerea reciclabilelor la piciorul 
elevatorului de materiale calde (fig. 3b, 
documentare [7], maximum 25% MAR);

•  introducerea reciclabilelor \n usc`tor prin 
inelul de reciclare (fig. 3c, documentare 
[7], maximum 35% MAR);

•  uscarea [i re\nc`lzirea reciclabilelor \ntr-
un tambur usc`tor special (fig. 3d, docu-
mentare [7], maximum 35% MAR);

•  utilizarea simultan` a dou` metode di-
ferite (metoda mixt`: MAR \n tamburul 
usc`tor + MAR reci \n malaxor).

b) Cazul instala]iilor cu func]ionare 
con tinu`:
•  introducerea reciclabilelor \n tamburul 

usc`tor care \ndepline[te [i func]ia de 
malaxor (usc`tor-malaxor fig. 4, docu-
mentare [6]);

Mecanotehnica
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cum s-a precizat anterior, \n contracurent 
sau \n echicurent. |nc`l zi rea este dat` nu 
atåt de convec]ia gazelor calde, cåt mai 
ales de radia]ia fl`c`rii.

Tirajul este asigurat cu ventilatoa-
re (exhaustoare). Paletele din in te rio rul 
usc`torului permit ridicarea agregatelor \n 
partea superioar` a acestuia, de unde sunt 
l`sate s` cad`, traversånd curentul de gaze 
calde. Ven ti la toa rele pre v` zute la tamburul 
usc`tor activeaz` tirajul. Ele au rolul de a 
u[ura uscarea [i de a efectua despr`fuirea 
agregatelor.

Dimensiunile usc`torului depind evi-
dent de capacitatea instala]iei. Ten din]ele, 
\n cazul usc`toarelor clasice, erau orientate 
spre m`rirea dia metrului usc`torului [i nu 
a lungimii lui.

Rotirea usc`torului este asigurat` de dis-
pozitive adecvate. Tempe ra tu ra agregatelor 
la ie[irea din usc`tor trebuie s` fie cuprins` 
\ntre 170° [i 190°C, deoarece \n malaxor 
se adaug` filerul rece, iar temperatura dup` 
ames te carea cu filer trebuie s` aib` valori 
\ntre 160° [i 180°C.

|n anii 1960 au fost concepute primele 
instala]ii de preparat mixturi asfaltice cu 
func]ionare continu` dotate cu usc`tor 
- malaxor. Un astfel de usc`tor - malaxor 
(fig. 5, documentare [7]) este prev`zut cu 
un tambur alc`tuit din dou` zone de lucru 
coliniare: zona de uscare [i zona de ma-
laxare. |n zona de malaxare, cu lungimea 
de minimum 2,5 m, situat` dup` inelul de 
reciclare, se face amestecarea cu bitumul, 
a agregatelor minerale, uscate [i \nc`lzite 
\n zona de uscare. Caracteristica acestui 
tip de echipament const` \n deplasarea 
agregatelor noi \n interiorul tamburului \n 
echicurent cu jetul de flac`r` [i de gaze. 
La acest tip de tambur, \n interiorul unui 
tub metalic, ce se \nvårte[te continuu \n 
jurul axei sale, se introduc pe la unul dintre 
capetele sale agregate noi. Tot \n dreptul 
aceluia[i cap`t se monteaz` [i arz`torul, 
care produce o flac`r` [i un curent de 
gaze fierbin]i, cu o temperatur` ini]ial` de 
1100°C. Datorit` \nclin`rii longitudi na le [i a 
mi[c`rii de rota]ie a tamburului, agregatele 

Fig. 7

Fig. 8
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se deplaseaz` c`tre ex tre mitatea cealalt` a acestuia. La partea me-
dian` a tamburului se introduc MAR prin inelul de reciclare (tem-
peratura materialelor virgine fiind de circa 300°C). |n ultima treime 
a tamburului sunt introduse \n amestec bitum fierbinte, la 180°C, 
[i filer rece, formåndu-se apoi, prin ames tecare, mixtura asfaltic` 
care va atinge la ie[ire o temperatur` de circa 150-160°C. Rata de 
utilizare a reciclatelor poate fi \n acest caz de pån` la 25%.

O alternativ` o reprezint` utilizarea usc`torului malaxor \n con-
tracurent (fig. 6, documentare [7]. La acest tip de tambur, agregate 
noi se introduc pe la unul dintre capetele sale. Datorit` \nclin`rii 
longitudi na le [i a mi[c`rii de rota]ie a tamburului, agregatele se 
deplaseaz` c`tre ex tre mitatea opus` a acestuia la care se monteaz` 
arz`torul, care produce o flac`r` [i un curent de gaze fierbin]i, cu o 
temperatur` ini]ial` de 1100°C.

|n spatele fl`c`rii se introduc MAR prin inelul de reciclare (tem-
peratura materialelor virgine fiind de circa 320°C). |n ultima treime 
a tamburului sunt introduse \n amestec bitum fierbinte, la 160°C, 
[i filer rece, formåndu-se apoi, prin ames tecare, mixtura asfaltic` 
care va atinge la ie[ire o temperatur` de minimum 150°C. Rata de 
utilizare a reciclatelor poate fi \n acest caz de 25 - 50%, \n func]ie 
de lungimea p`r]ii de malaxare.

Varia]ia temperaturilor materialelor implicate \n proces, pentru 
aceste dou` sisteme, este reprezentat` \n figura 7 iar principalele ca-
racteristici tehnice sunt prezentate \n tabelul 1, documentare [10].

Dup` anul 1970 s-au produs unele muta]ii \n desf`[urarea pro-
ceselor de producere a asfaltului:
•  s-au modificat condi]iile privind calitatea bitumului acesta deve-

nind inferior calitativ;
•  apar probleme ecologice deoarece filtrele cu saci se \mbåcseau 

cu uleiul volatil din gazele arse;
•  criza mondial` a petrolului a impus apari]ia recicl`rii asfaltului 

demolat sau frezat;
•  repetarea crizei \n anul 1980 [i noile concep]ii privitoare le 

protec]ia mediului au impus cre[terea procentului de materiale 
reciclate ceeea ce a creat noi probleme legate de fumul degajat [i 
de timpul mic de malaxare asigurat de usc`torul - malaxor.

|n aceste condi]ii se impunea g`sirea unor mijloace de rezolvare 
a acestor probleme tehnologice ceea ce a condus la o nou` solu]ie 
de construc]ie a instala]iilor de preparat mixturi asfaltice prin utili-
zarea unui usc`tor \n contracurent [i a unui malaxor continuu, cu 
arbore cu palete, separat (fig. 8, documentare [1]). Pe figur` s-au 
f`cut nota]iile: 1 - usc`torul; 2 - malaxorul continuu; 3 - arz`torul; 
4 - transportorul cu band` pentru alimentarea agregatelor virgine; 
5 - evacuarea agregatelor uscate [i \nc`lzite; 6 - transportorul cu 
band` pentru alimentarea MAR; 7 - alimentarea cu bitumul topit; 8 
- evacuarea mixturii; 9 - temperatura gazelor arse; 10 - temperatura 
materialelor.

Fig. 9
Tabelul 1

Tipul instala]iei de 
asfalt

Tipul 
usc`torului-malaxor

Domeniile de m`rimi ale productivit`]ii [t/or`] Propor]ia de MAR 
[%]Umiditate 2% Umiditate 5%

Supermobil`
\n echicurent 120 - 230 75 - 155 25 

360 - 630 240 - 420 35

\n contracurent
80 - 160 50 - 110 20
220 - 450 150 - 315 50

Transportabil`/
Sta]ionar`

\n echicurent 160 - 230 110 - 155 25

\n contracurent
80 - 160 50 - 110 25
220 - 450 150 - 315 50

Mecanotehnica



2009

Nr. 75 (144)

44

A.P.D.P.
asociația

profesională
de drumuri

și poduri
din românia

Acest tip de tambur a ap`rut ca o 
necesitate pentru producerea mixturilor 
asfaltice, \n condi]iile res pect`rii norme-
lor de mediu \n vigoare. Datorit` strånsei 
dependen]e dintre temperatura gazelor de 
evacuare [i gradul de poluare, au fost 
c`utate solu]ii tehnologice care s` permit` 
o reducere a temperaturii gazelor f`r` s` 
afec te ze \ns` calitatea amestecului.

La instala]iile de acest tip, \nc`rcarea 
agregatelor noi se face la un ca p`t al tam-
burului, arz`torul fiind dispus la cel`lalt 
cap`t. Astfel, agregatele se deplaseaz`, prin 
rotirea tobei, pe planul \nclinat al acesteia, 
c`tre arz`tor. Desc`rcarea agregatelor se 
face direct \n malaxor. Datorit` tem pe-
raturii ridicate la ie[irea din usc`tor (170-
190°C), este suficient` intrarea \n contact a 
acestora cu materialul reciclat [i cu bitumul 
lichid pentru asi gu rarea tem pe raturii de 
malaxare. Mixtura rezultat` va avea o cali-
tate bun`, fiind livrat` la o temperatur` de 
160-180°C.

De[i produsele reciclate [i bitumul nu 
sunt \n contact direct cu flac`ra arz`torului, 
acestea sufer` unele procese de distilare a 
frac]iunilor u[oare la intrarea \n contact cu 
materialul supra\nc`lzit, dånd na[tere astfel 
la feno me ne de poluare. Acest fenomen este 
mai intens \n cazul dep`[irii procentului de 
30% al materialului reciclat [i \n cazul unei 

umidit`]i a agregatelor mai mare de 5%. La 
acest tip de usc`tor se ob]ine o temperatur` 
a gazelor evacuate mult mai sc`zut`: circa 
115°C, \n cazul folosirii filtrelor umede [i 
100°C, \n ca zul folosirii drept combustibil 
a gazelor naturale \n locul p`curii. C`ldura 
ne ce sar` topirii asfaltului reciclat provine 
100% de la agregatele noi su pra \n c`lzite, 
fa]` de usc`toarele \n echicurent, \n cazul 
c`rora c`ldura necesar` topirii asfaltului 
reciclat provine 90% de la agregatele noi [i 
10% de la ga ze le fierbin]i.

Ca alte dezavantaje ale acestui tip de 
echipament se pot lua \n con si derare atåt 
fenomenele de formare a unei cruste la 
nivelul materialului re ci clat, atunci cånd 
se dore[te sporirea gradului de \nc`rcare 
a acestuia \n sis tem, cåt [i cele legate de o 
supra\nc`lzire a carcasei tamburului de us-
care datorit` ne ce sit`]ii asigur`rii unui spor 
de temperatur` la nivelul agregatelor noi.

Aceast` tehnologie permitea utilizarea 
unui procent de 10% materiale asfaltice 
reciclate (MAR).

Problema recicl`rii unei cantit`]i [i mai 
mari de materiale asfaltice recuperate (\n 
propor]ie de peste 50%) a condus \n anii 
1990 la g`sirea unei noi solu]ii constructive. 
Aceasta a condus la conceperea tamburu-
lui usc`tor/malaxor, dublu compartimentat, 
cunoscut sub numele deja consacrat “DO-
UBLE BARREL” (fig. 9, documentare [3]).

Tamburul usc`tor/malaxor dublu com-
partimentat combin` func]iile unui usc`tor 
cu cele ale unui malaxor cu proces conti-
nuu, ambele \ntr-un sistem compact [i efi-
cient, datorit` utiliz`rii solu]iei constructive 

sub forma a dou` compartimente cilindrice 
coaxiale. Usc`torul - malaxor “DOUBLE 
BARREL” a fost prezentat pe larg \n [2] [i nu 
vom reveni asupra acestor aspecte.

g
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Flash • Flash • Flash • Flash • Flash • Flash • Flash • Flash • Flash • Flash

Ing. Alina IAMANDEI

Miercuri, 26 august 2009, \n Sala “Seminarii {tiin]ifice” a 
Universit`]ii Tehnice de Construc]ii din Bucure[ti, s-a desf`[urat o 
interesant` mas` rotund`. |n organizarea Catedrei de Drumuri [i 
C`i Ferate [i a Filialei Bucure[ti a A.P.D.P. evenimentul [tiin]ific a 
dezb`tut temele de larg interes [i oportun` actualitate: “Noi direc]ii 
superpave de selectare a materialelor asfaltice pentru drumuri” [i 
“Procesul de cercetare [tiin]ific` la universit`]ile americane”. Aceast` 

manifestare a fost ocazionat` de vizita la facultatea bucure[tean` 
f`cut` de c`tre dl. Mihai O. M~R~{TEANU profesor doctor, asociat 
al Universit`]ii MINNESOTA din S.U.A.

Expozeul invitatului,  precum [i interven]iile gazdelor au con-
ferit dezbaterii un bogat con]inut informativ, cu puncte de vedere 
originale [i cu referiri la practicile din ]ara noastr`. |ntr-unul din vi-
itoarele numere ale Revistei “DRUMURI PODURI” vom reproduce 
capitole din sus]inerea distinsului oaspete.

g

Manifest`ri [tiin]ifice

Mas` rotund` la facultatea bucure[tean`
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Noul buldozer
KOMATSU D65-16

Komatsu Europe s`rb`tore[te lansarea 
pe pia]` a noului model de buldozer D65-
16. Acest nou utilaj de construc]ii a fost 
ini]ial prezentat publicului cu ocazia eveni-
mentului Intermat, organizat \n luna aprilie 
a acestui an la Paris. Noul buldozer D65-16, 
mult a[teptat de publicul european,  vine \n 
trei configura]ii standard: EX, WX, PX.

Cu ocazia lans`rii acestui nou buldo-
zer Komatsu D65-16, Komatsu Europe va 
organiza Conferin]a de Presa de la Fran-
kfurt, Germania, in toamna acestui an 28 
- 29 septembrie. Participantii la eveniment 
au ocazia \n premier` s` testeze noile 
buldozere D65EX-16 echipate cu o nou` 
lam` \mbun`t`]it`, Sigma Dozer, [i noile 
D65WX-16 cu lam` INPAT. 

Acest nou buldozer Komatsu de 21 t, 
disponibil \n trei configura]ii standard (EX-
WX-PX), are un consum de combustibil 

foarte redus [i productivitate excelent`, 
cuplate cu deja legendara fiabilitate care 
caracterizeaz` buldozerele Komatsu. O 

alegere perfect` pentru preg`tirea terenuri-
lor, pentru diverse activit`]i pe [antiere sau 
pentru construc]iile de cl`diri.     g

Utilaje • Echipamente
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Editorial 2
We received some good news: this 

autumn, the Romanian Government, the 
Ministry of Regional Development and 
Housing as well as the State Inspectorate 
for Constructions will propose for debate to 
the Romanian Parliament a draft law in the 
field of constructions aiming at changing 
for the better the legal framework created 
by Law no. 10/1995 regarding the quality 
in constructions.

Taking into consideration the participa-
tion of the State Inspectorate for Construc-
tions in the elaboration of this project and 
also taking into account the efforts of this 
institution to revise the current law (ela-
borated in fact by its own representatives) 
through some unsuccessful proposals - the 
last one being the draft of the so-called 
“Constructions’ Code”, a bunch of stipula-
tions more or less useful, involving a lot of 
red paper, and piled together in a forced 
manner - fortunately not approved, I come 
again with my suggestions to offer some 
help to those who may be involved in this 
matter. 

C.N.A.D.N.R 4
The National Company of Highways 

and National Roads in Romania S.A. has 
signed in the first half of 2009 the contracts 
for the construction of Cernavod` - Med-
gidia and Medgidia - Constan]a highways. 
Also, four highway execution contracts are 
currently in process for the following pro-
jects: Arad - Timi[oara Highway, Bucharest 
- Moara Vl`siei highway sector, Moara 
Vl`siei - Ploie[ti sector and Transylvania 
Highway. At the same time the Company 
also assigned the works and services con-
cession contract for the design, financing, 
construction, operation and maintenance 
of Comarnic - Bra[ov highway.

Part of the rehabilitation program for the 
national roads, with reimbursable and non-
reimbursable financing, there is a number 
of twenty three ongoing contracts. 

Bridges 6
The bridge under analysis is located on 

the National Road 66A, Livezeni-Cåmpu 
lui Neag, it starts at km 2+178 and cros-
ses Jiu river at Aninoasa. The bridge was 
finalized in 1968 and was designed for the 
E load class in compliance with the Roma-
nian standards. 

Environment 14
The integration of the art works in 

the environment represents a permanent 
concern of those involved in the road ac-
tivities.

Art works mean in the specialized lite-
rature bridges, viaducts, tunnels, supporting 
walls. For the achievement of the art works, 
several specialized fields are currently brin-
ging their contribution, so that the final re-
sult may seem a natural product. The work 
generally presents the way of integrating 
the art works in the environment (bridges, 
viaducts, tunnels, supporting walls).

In the architecture and engineering 
books, the bridges are included, together 
with the supporting walls and tunnels, in 
the category of art works.

Any art work must seem spontaneo-
us as a natural product, achieved by an 
artist same as the nature itself is creating 
such works. Therefore, the art works that 
are achieved in the natural environment, 
must be integrated in it, without bringing 
any aggression to the environment while 
naturally representing a continuation, an 
extension of it.

Hydrotechnics 18
Water being an essential element for 

life, ever since the beginnings of the human 
activities on this planet, there have been 
various concerns of such kind as those 
subsequently included in the field of waters 
management. Thus in the primitive society, 
besides the main concerns for ensuring 
food, housing, clothing, there was also the 
attention given to obtaining the water, a 
proof in this respect being the great number 
of human houses located near the waters. 
Ever since the ancient times there have 
been many complex activities in the limits 
of the existing technologies for the achie-

vement of some water management works, 
for instance in the Assyrian Chaldean, 
Egyptian, Arabian Moresque, Indian, Chi-
nese, Persian civilizations ending up with 
those remarkable from the technical point 
of view from the Roman Empire.

Worldwide Roads 22
Costanera Norte is an urban highway 

built in its greatest part under the form of 
a tunnel by the Ministry of Public Works 
in Chile (MOP), in the city of Santiago de 
Chile. This investment was achieved for 
increasing the metropolitan mobility in the 
region and stopping the problems related to 
traffic congestion.

Anniversaries 24
The South Sector of “Transf`g`r`[an” 

(D.N. 7C) measures 116.808 km. It starts in 
Bascov (on D.N. 7, km 119+230) and ends 
its geographical position at the exit from 
Capra-Bålea tunnel, under Paltinu mounta-
in of F`g`ra[ Mountain Chain, at an altitude 
of 2,042 m. It crosses along Arge[ river, 
the beautiful villages rich in fruit-growing 
orchards of Meri[ani, B`icule[ti, the former 
principality residence of the Basarabs - the 
city of Curtea de Arge[, with its precious 
architectural creation of the legendary Ma-
nole, it crosses Valea Ia[ului, Albe[tii de 
Arge[, Corbenii - the place of the forced 
residence dictated by the adventurer Carol 
to the brave fighter, with a tragical destiny, 
Ion Antonescu, it crosses the last mountain 
place - Arefu and reaches the majestic hy-
drotechnical construction from Vidraru. It 
by-passes on the right the storage lake with 
the same name, and after that following 
the paths and tracks crossed for centuries 
by the mountain shepherds, it reaches and 
meets the North Sector, at the boundary 
with Sibiu county.

F.I.D.I.C. 28
In September 2008, the International 

Federation of Consulting Engineers (FIDIC) 
published the volume containing the Con-
tract Conditions for the Design, Execution 
and Operation Services. This represents 
the last publication from the group of Con-
tracting Conditions published by FIDIC and 
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Tools • Equipments 45
Komatsu Europe is celebrating the laun-

ch on the market of a new bulldozer model 
D65-16. This new construction equipment 
was initially presented to the public on the 
occasion of Intermat event, organized in 
April this year in Paris. The new bulldozer 
D65-16, long waited for by the European 
public, comes in three standard configura-
tions: EX, WX, PX.

On the occasion of launching this new 
bulldozer Komatsu D65-16, Komatsu Eu-
rope will organize the Press Conference in 
Frankfurt, Germany, this autumn between 
28 - 29 September. The participants in the 
event will have the opportunity to test for 
the first time the new bulldozers D65EX-16 
equipped with a new improved blade, Sig-
ma Dozer, as well as the new D65WX-16 
with INPAT blade.

Miscellaneous 48
18 years ago, in the hot days of July, 

when many of our compatriots were spen-
ding their holidays, a small group of road 
specialists who tied their lives to the roads 
and bridges managed to offer a new printed 
face for the thoughts, hopes, wishes and 
dreams related to the presentation of the 
work results of the road specialists.

 In July 1991 the first number of 
the magazine of the specialists working in 
the road and bridge sector was published. 
The editors of the magazine named ‘’Dru-
muri’’ (Roads) had in mind to debate certa-
in problems the road sector was facing, to 
present the activity of the road specialists 
in our country, to send news from abroad, 
to tell about the achievements of the road 
specialists, to draw the attention on the la-
test events, to offer to managers some new 
ideas about the road sector, to provide a 
special place for the researchers and uni-
versity professors, in order to present to all 
those who may be concerned the results of 
their work. 

g

involves the big projects including, besides 
the design and execution activities that of 
the operation as well. These conditions 
may be used for concession contracts and 
Public-Private Partnerships.

The Romanian Association of Consul-
ting Engineers (ARIC) obtained from FIDIC 
the licence for translating these Contract 
Conditions for the Design, Execution and 
Operation Services and starting with this 
number, “DRUMURI PODURI” magazine 
will serially publish the translation in the 
Romanian language.

ARIC wishes to thank in advance to 
all those who will make proposals for the 
improvement of the text in the Romanian 
language.

Information
Technology 32

Road Design - Fast design of standard 
elements by predefinition and application 
of some standard cross profiles. The cross 
profiles may be modified according to each 
situation - highways, express roads, rehabi-
litations, asphalt carpets, - with over-enlar-
gements and over-hightenings automatical-
ly calculated as per STAS 863-85.

MaxCAD International concluded in 
August a partnership with Savoy Compu-
ting Services Ltd from Great Britain thus 
becoming the sole distributor of AutoTrack 
software applications for Romania and Re-
public of Moldova. The company will 
provide technical support for all AutoTrack 
versions, as well as a series of training 
courses.

Event 36
The first Regional Conference organized 

by the Dispute Resolution Board Foundati-
on DRBF and DRBF EurAsia will take place 
in Bucharest, on 30 and 31 October 2009, 
at Hilton Athene Palace Hotel !

Our contemporan 38
In September 2009, he was 80 years 

and six months old. 44 years he worked as 
an engineer in the transports infrastructure, 
and for 11 years he has been a consultant 
with a well-known construction company 

in the communications system. He is a fa-
mous bridge specialist, with an impressive 
group of art works built on the road and 
railway network in our country.

The hero of these lines is named Ionel 
NAN and he is a notorious person among 
the bridge constructors in our country. I 
met him in the beautiful place of Cornu de 
Jos in Prahova county. Under a vine arch, 
he told about an impressive lifetime, with 
many accomplishments, as well as hard 
times, with moments that marked the years 
that passed. He started his career as a brid-
ge specialist at Iancu Jianu bridge - B`lce[ti, 
across Olte] river. Its construction lasted for 
one year, a monolith bridge, with a length 
of 220 m, with five openings. This was an 
apprenticeship test successfully passed. He 
remembers that in that year, 1957, it was a 
little draughty, a weather that is good for the 
constructors. Because upstream, at another 
bridge, in the year 1956, there was a flood, 
and the river took away and destroyed all 
the organization on the building site.

Mechanotechnics 40
The main classification criteria from the 

technological point of view for the asphalt 
mixtures preparation installations are: the 
flow continuation and possibility to recycle 
the recovered asphalt materials. Depending 
on the flow continuation, two technolo-
gical systems may be mentioned, with an 
impact on the installation productivity and 
mixture quality: discontinuous load ope-
ration installations; continuous operation 
installations.

The continuous operation installations 
may be further conceived as two construc-
ting alternatives: the alternative with dryer-
mixer and the alternative with independent 
continuous mixer.

Depending on the movement way of 
the aggregates in the dryer, as compared 
to the flame propagation way, two types of 
flows can be mentioned, and therefore two 
types of dryers, which represent the main 
technological equipment of the installation: 
parallel flow dryers; counter flow dryers.

The asphalt mixtures preparation instal-
lations may be provided with accessories 
for recycling the materials coming from the 
old roads demolition.
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Acum 18 ani, \n zilele fierbin]i ale 
lunii iulie, atunci cånd mul]i compatrio]i 
de-ai no[tri \[i petreceau concediul de 
odihn`, un mic grup de drumari care 
[i-au legat via]a de drumuri [i poduri a 
reu[it s` ofere gåndurilor, speran]elor, 
n`zuin]elor, viselor, pentru prezentarea 
rezultatelor muncii drumarilor o hain` 
nou`, tip`rit`.

|n iulie 1991 a ap`rut primul num`r 
al revistei speciali[tilor care lucreaz` \n 
sectorul de drumuri [i poduri. Realiza-
torii revistei intitulate „Drumuri” [i-au 
propus dezbaterea unor probleme cu 
care se confrunt` sectorul rutier, s` 
prezinte activitatea drumarilor din ]ar`, 
s` transmit` ve[ti de peste hotare, s` re-
lateze despre realiz`rile drumarilor, s` 
atrag` aten]ia asupra nout`]ilor ap`rute, 
s` ofere managerilor idei privind sec-
torul rutier, s` pun` la dispozi]ie un 
spa]iu cercet`torilor, cadrelor univer-
sitare pentru a prezenta celor intresa]i 
rezultatele muncii lor. R`sfoind nume-
rele revistei, constat`m c` multe dintre 
problemele care ne-au fr`måntat atunci 
ast`zi sunt ni[te „nimicuri”, probleme 
de rutin`, altele \ns` au r`mas \n actu-
alitate [i \n zilele noastre. Au ap`rut [i 
multe abord`ri, provoc`ri noi. Lumea 
este \n continu` mi[care, iar noi, dru-
marii asigur`m suportul acestei mi[c`ri. 
Societatea, cu mobilitatea-i crescånd`, 
are tot mai multe cerin]e, tot mai multe 
a[tept`ri.

Au zburat anii, iar mica noastr` 
revist`, care la \nceput avea doar 16 pa-
gini [i o condi]ie grafic` modest`, dup` 
ce a trecut [i de „bolile copil`riei”, a 
ajuns la vårsta majoratului. |ncepånd 
cu anul 2003 apare \ntr-o ]inut` gra-
fic` nou`, de nivel european, cu un 
con]inut tot mai variat [i mai bogat. Pe 
cele 52 de pagini, fiecare cititor poate 
g`si cel pu]in un articol care s`-l inte-
reseze \n mod deosebit.

|n aceste rånduri nu am vrut s` fac 
bilan]ul celor 18 ani. Doresc doar s` ne 
oprim o clip` \n goana noastr` cotidi-
an` [i s` ne aducem aminte, c` revista 
noastr` a \mplinit frumoasa vårst` a 
majoratului. Am vrut doar s`-i doresc 
tradi]ionalul „La mul]i ani!”

{i, pentru c` la un asemenea eve-
niment nu se obi[nuie[te s` se vin` cu 
måna goal`, m-am gåndit la un mic 
cadou. Cei care m` cunosc [tiu c` de 
peste 25 de ani cercetez istoria drumu-
rilor [i podurilor din Banat, c`utånd 
documente privind activitatea druma-
rilor [i podarilor din acest col] de ]ar`. 
|n aceast` activitate (to]i cercet`torii o 
pot confirma) monografiile, colec]iile 
de ziare [i reviste constituie adev`rate 
mine de aur. Numerele mai vechi ale 
revistei noastre, [i ele, fac parte din 
categoria istorie. Istoria drumurilor din 
Romånia. Dar unde le mai putem g`si? 
Eventual \n pu]inele colec]ii publice sau 
particulare. M-am gåndit deci, ca de 
ziua de na[tere, pe lång` un buchet de 
flori s` oferim revistei ([i nou` \n[ine) 
un mic cadou, \n form` de DVD, 
care s` con]in` toate numerele ap`rute 
pån` \n zilele noastre. |n acest scop 
am „sacrificat” (pentru o mai bun` [i 
rapid` scanare trebuia s` t`iem cotorul 

revistelor) colec]ia mea [i am f`cut rost 
de numerele lips`. Mul]umesc colegilor 
care mi-au oferit ajutor. |n scurt timp 
am avut toate revistele preg`tite pentru 
scanare, iar peste cåteva zile teancul 
de reviste a fost „\mpachetat” \ntr-un 
singur DVD.

Pe aceast` cale doresc s`-i aduc 
mul]umiri domnului director al D.R.D.P. 
Timi[oara, dr. ing. Ioan MALI}A, pentru 
sprijinul acordat. Scan`rile au fost efec-
tuate de c`tre tån`rul coleg, ing. C`t`lin 
ARAPU.

|nchei urånd \ntregului colectiv 
care asigur` apari]ia revistei [i autorilor 
articolelor mult` s`n`tate, iar Revis-
tei „DRUMURI PODURI” „La Mul]i 
Ani!”.
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