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|n prima jum`tate a lunii aprilie, la Bucu -
re[ti a avut loc Conferin]a Na]ional` a A.P.D.P.

ORDINEA DE ZI a fost urm`toarea:
1. RAPORTUL CONSILIULUI NA}IONAL 
PRIVIND ACTIVITATEA DESF~{URAT~ 
PE ANUL 2009;
2. RAPORTUL ACTIVIT~}II
ECONO MICE PE ANUL 2009;
3. RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI
PE ANUL 2009;
4. APROBAREA PROGRAMULUI
DE ACTIVITATE PE ANUL 2010;
5. APROBAREA BUGETULUI DE
VE NI TURI {I CHELTUIELI PE ANUL 2010;
6. ACORDAREA PREMIILOR INSTITUITE 
DE A.P.D.P.;
7. DISCU}II.
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1990-2010 - 20 de ani de la \nfiin]are

Conferin]a Na]ional` a A.P.D.P.

Raportul Consiliului Na]ional APDP [i al Comitetului
Na]ional Român AIPCR pentru anul 2009

Asocia]ia Profesional` de Drumuri [i Poduri din România a luat
fiin]` în 1990, anul acesta împlinind 20 ani de existen]` cu multe
realiz`ri [i împliniri.

Grupul de ini]iativ` care a reu[it s` reuneasc` drumarii din ]ar`
merit` toat` considera]ia celor ce iubesc meseria de drumar. Membrii
fondatori ai A.P.D.P. sunt:

ATHANASOVICI Vladimir, BALCAN Viorel, BOICU Mihai,
CACUCI Dumitru, CEGU{ Petru, COJOCARU Voicu, DOROBAN}U
Stelian, GHEORGHE Ion, IONESCU Titus [i PRICOP Mihai Radu.

În jurul acestor inimo[i ini]iatori, s-au al`turat 77 de persoane
reprezentând 64 de unit`]i din ]ar`, pentru a constitui o asocia]ie
profesional`, apolitic`, de utilitate public`, neguvernamental`,
autonom`, cu personalitate juridic`.

Prima Conferin]` Na]ional` a asocia]iei a avut loc la 27 martie
1991, când au fost prezentate cele 9 filiale: Banat, Bra[ov, Dobrogea,
Hunedoara, Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania [i Vâlcea.

A.P.D.P. România a fost legalizat` de Judec`toria sectorului 1
Bucure[ti prin sentin]a nr. 1568 din 4 iunie 1990.

Consiliul Na]ional A.P.D.P. s-a întrunit în anul 2009 de 3 ori, la
B`ile Felix, Ia[i [i C`lim`ne[ti, iar Biroul Permanent s-a întrunit de 9 ori,
analizând problemele curente ale Asocia]iei.

Consiliul Na]ional a analizat în [edin]ele desf`[urate probleme ale
A.P.D.P., cum sunt:

• situa]ia financiar`;
• realizarea unui sistem de preg`tire profesional` continu` în

cadrul A.P.D.P.:

* ac]iunea poate avea loc pe baz` de chestionare distribuite prin
filiale [i apoi colectate [i centralizate. * în prima etap` se va face
colectarea de subiecte [i gradul de acoperire cu oameni pentru acele
subiecte [i apoi se va face un buget estimativ de cheltuieli pentru
aceast` ac]iune; * angajarea unei persoane, pe o perioad` determinat`,
care s` se ocupe de aceast` ac]iune; * verificarea posibilit`]ii de a
accesa fonduri externe pentru realizarea cursurilor de preg`tire
profesional` continu`; * dl. prof. Anton [i dl. prof. Petrescu se ocup`
de realizarea chestionarelor.

• organizarea celui de-al XIII-lea Congres Na]ional de Drumuri [i
Poduri, care va avea loc la Poiana Bra[ov, în septembrie 2010:

* s-a realizat Circulara 2, care urmeaz` s` fie finalizat` la începutul
lunii aprilie 2010; * s-au transmis contracte de sponsorizare la societ`]i
de proiectare, consultan]` sau execu]ie din ]ar` pentru a sprijini aceast`
ac]iune important`; * s-au primit 116 rezumate pentru lucr`ri, urmând
ca pân` la data de 15 aprilie 2010 s` se primeasc` lucr`rile in extenso.

România are în componen]` 18 comitete tehnice repartizate în 4
capitole principale, organizate în cadrul A.P.D.P. pe principiul AIPCR,
care au constituit al`turi de alte mijloace, modele de dezbatere a
problemelor [i a progresului tehnic.

În cadrul [edin]ei de Consiliu Na]ional au fost ale[i pe perioada
2008-2011 pre[edin]i ai Comitetelor Tehnice [i care au format
colective de lucru. Numele pre[edin]ilor CT a fost transmis la
Secretariatul General AIPCR, de c`tre A.P.D.P. în calitate de Comitet
Na]ional Român al AIPCR.

În iunie 2009 la Glasgow [i octombrie 2009 la Incheon s-a
desf`[urat [edin]a Comitetului Executiv [i a Comitetelor Na]ionale
AIPCR, unde a participat din partea A.P.D.P. România dl
vicepre[edinte Gheorghe LUCACI.
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Se constat` c` num`rul membrilor individuali a înregistrat o
sc`dere drastic`, în timp ce num`rul membrilor colectivi a crescut u[or
fa]` de anul anterior.

Multe filiale teritoriale nici nu au o eviden]` clar` a membrilor
individuali, situa]ie ce ar trebui remediat` cât mai curând posibil.

În ceea ce prive[te atestarea tehnic` s-a constatat o îmbun`t`]ire a
comisiilor teritoriale [i dorim ca aceste comisii s` fie permanent într-o
exigen]` continu` pentru a evita pe viitor multe situa]ii nepl`cute.

Începând cu data de 2 iulie 2009, atestarea a trecut la Filiala
Bucure[ti, componen]a comisiei de atestare r`mânând aceea[i. Astfel,
A.P.D.P. Central va fi degrevat de anumite cheltuieli pentru
organizarea de simpozioane, deplas`ri în str`in`tate [.a. La [edin]a de
Consiliu Na]ional din 2 iulie 2009 s-a aprobat un nou model de
certificate de atestare, care au fost distribuite celor 4 filiale care acord`
atestare tehnic`. S-au adus modific`ri Regulamentului de atestare, astfel
c` societ`]ile din jude]ul Bra[ov [i Sibiu se vor atesta la Filiala

Transilvania.
În anul 2009 au fost atestate ([i reatestate) 318 societ`]i, astfel: la

Ia[i – 45 societ`]i, la Cluj Napoca – 59 societ`]i, la Timi[oara – 53
societ`]i, iar la Bucure[ti – 161 societ`]i (din care 126 firme noi [i 192
cu prelungire valabilitate atestare tehnic`). Cererile solicitan]ilor au fost
înso]ite de un dosar al societ`]ii, con]inând toate piesele [i anexele
necesare. Toate comisiile de atestare practic` verificarea pe teren a
societ`]ilor care solicit` atestare tehnic`.

Conform hot`rârii Consiliului Na]ional, solicitan]ii de atestare
trebuie s` fie membri A.P.D.P. 

Activitatea comisiilor este consemnat` în procesele verbale ale
[edin]elor, în care sunt men]ionate observa]iile, întreb`rile [i
propunerile care s-au f`cut. Comisiile au lucrat în prezen]a tuturor
membrilor.

Programul de activit`]i pe anul 2009 a fost realizat \n totalitate.

HOT~RÂREA Conferin]ei Na]ionale A.P.D.P.
Premii - 2010

În conformitate cu art. 15 din statutul A.P.D.P. Conferin]a Na]ional`
a fost statutar constituit` fiind prezen]i  122 delega]i din cei 150 ale[i
la conferin]ele teritoriale.

În urma prezent`rii materialelor, a discu]iilor [i a votului deschis s-
au hot`rât urm`toarele:

• Se aprob` raportul de activitate pe anul 2009, rezultatele
economico-financiare pe anul 2009, raportul comisiei de cenzori [i
desc`rcarea de gestiune a Consiliului Na]ional, programul de activit`]i
pe anul 2010 [i bugetul de venituri [i cheltuieli pe anul 2010 

• Pentru anul 2009 se acord` urm`toarele premii, aprobate de
Consiliul Na]ional:

* PREMIUL “ANGHEL SALIGNY” 
- pentru membri individuali
- dr.ing. Victor POPA – filiala Bucure[ti

* PREMIUL “ELIE RADU” 
- pentru membri individuali
- ing. Vasile C~NU}~ – filiala Bucure[ti
- pentru membri colectivi
- SC PATH’S Rout Timi[oara – filiala Banat

* PREMIUL “ION IONESCU” 
- pentru membri individuali
- prof.dr.ing. Radu B~NCIL~ – filiala Banat

* PREMIUL “TIBERIU EREMIA” 
- pentru membri individuali
- ing. Dumitru DUCARU – filiala Bra[ov

* PREMIUL “LAURENTIU NICOAR~” 
- pentru membri individuali
- ing. Gheorghe Mirel – filiala Banat
- pentru membri colectivi
- S.D.N. Bistri]a – filiala Transilvania

• Începând cu data de 15 aprilie 2010 se poate viziona pe site-ul
A.P.D.P. Circulara nr. 2 cu detalii privind cel de-al XIII-lea Congres
Na]ional de Drumuri [i Poduri, Poiana Bra[ov, 15-17 septembrie 2010.

• La începutul lunii mai 2010 se va afi[a pe site-ul A.P.D.P. Caietul
de sarcini pentru angajarea unei persoane care s` se ocupe de realizarea
unui sistem de preg`tire profesional` continu`.

• Abonamentul la revista Transportation Research Record va fi primit
în perioada septembrie – decembrie 2010 (50 numere). Cuprinsul lor va
fi scanat [i postat pe internet, iar persoanele interesate de anumite
subiecte vor primi o copie a articolelor; • Se completeaz` progra mul de
activit`]i pe anul 2010 cu urm`toarele ac]iuni:

- Aniversarea a 90 de ani de activitate ai D.R.D.P. Ia[i. Organizatori:
D.R.D.P. Ia[i [i Filiala A.P.D.P. Moldova. Data: 26 februarie 2010.

- [edin]a de lucru interna]ional` a CT AIPCR D.3 Poduri rutiere.
Organizator: CT D.3 [i Filiala A.P.D.P. Bucure[ti. Data: 4-6 octombrie
2010. 

Filialele [i Biroul Permanent vor duce la îndeplinire prezenta Hot`râre.
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Manifest`ri Locul de desf`[urare Termen

Luna februarie 2010

1. Aniversarea a 90 de ani de activitate ai D.R.D.P.
Ia[i. Organizatori: D.R.D.P. Ia[i [i Filiala A.P.D.P.
Moldova

Ia[i – filiala Moldova
Nivel na]ional

26 februarie 2010

Luna mai 2010

1. Simpozionul “Tehnologii [i materiale noi în
construc]ia [i între]inerea drumurilor [i podurilor”,
edi]ia a VI-a

Cluj Napoca – filiala Transilvania
Nivel na]ional

mai 2010

Luna iunie 2010

1. {edin]a Consiliului Na]ional A.P.D.P., la care se va
celebra împlinirea a 20 ani de existen]` a A.P.D.P.

Bucure[ti – filiala Bucure[ti [i A.P.D.P.
Central
Nivel teritorial

4 iunie 2010

2. {edin]a comitetelor tehnice ale AIPCR din cadrul TS
D „Calitatea infrastructurilor rutiere”

Timi[oara – filiala Banat
Nivel na]ional

14-15 iunie 2010

3. Mas` rotund` cu tema „Iarna 2009 -2010 în
România. Obiectivele Congresului de iarn` din
Canada 2010”

Ia[i – filiala Moldova
Nivel teritorial

iunie 2010

4. Vizita tehnic` în vederea prezent`rii solu]iilor
tehnice pentru p`mânturi armate la Ocolitoarea
Municipiului Sibiu

Sibiu – filiala Bra[ov
Nivel teritorial

iunie 2010

Luna septembrie 2010

1. Cel de-al XIII-lea Congres Na]ional de Drumuri [i
Poduri

Poiana Bra[ov – filiala Bra[ov [i
A.P.D.P. Central
Nivel interna]ional

15-17 septembrie 2010

2. Vizit` tehnic` în vederea prezent`rii unor lucr`ri
deosebite privind Modernizarea DN 67C Benge[ti –
Sebe[ km 0+000 – 148+414, în execu]ia SC Romstrade

Rm. Vâlcea – Filiala Vâlcea septembrie 2010

Luna octombrie 2010

1. {edin]a de lucru interna]ional` a CT AIPCR D.3
Poduri rutiere

Bucure[ti – filiala Bucure[ti
Nivel interna]ional

4-6 octombrie 2010

2. Simpozionul ”Studii [i cercet`ri privind realizarea
unor mixturi asfaltice performante” – edi]ia a III-a

Bucure[ti – filiala Bucure[ti
Nivel teritorial

octombrie 2010

3. Mas` rotund` privind conceptul de realizare al
variantelor ocolitoare pentru municipiile Ia[i [i
Suceava

Ia[i – filiala Moldova
Nivel teritorial

octombrie 2010

Luna noiembrie 2010

2. Organizarea în colaborare cu AGIR – Filiala Timi[,
Fac. de construc]ii [i D.R.D.P. Timi[oara a unei
dezbateri cu tema „Calitatea în proiectarea, execu]ia [i
exploatarea lucr`rilor de drumuri [i poduri”

Timi[oara – Filiala Banat 
Nivel teritorial

noiembrie 2010

3. A VII-a edi]ie a simpozionului „Siguran]a circula]iei
în actualitate – Particip`m la trafic, suntem
responsabili”, în colaborare cu UTCN sec]ia CFDP

Cluj Napoca – filiala Transilvania
Nivel na]ional

noiembrie 2010

PROGRAMUL  DE  ACTIVITATE al Asocia]iei Profesionale de Drumuri [i Poduri din România pe anul 2010
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„Construi]i drumuri 
mai bune de jos \n sus“…

Un grup de exper]i au afirmat de
curând, la un seminar al Asocia]iei Pro-
duc`torilor de Asfalt din Ontario, c` o
punere \n oper` eficient` începe cu mult
înainte de turnarea propriu-zis` a asfal -
tului fierbinte.

„Aparent, cu cât este mai mare
grosimea stratului de asfalt, cu atât este
mai bine pentru fiabilitatea [i calitatea
drumurilor“, este opinia unui recunoscut
expert din cadrul Ministerului Transpor -
turilor din Ontario (MTO). Proiectarea are
o importan]` deosebit`, afirma de curând
Chris Raymond, {eful Departamentului
Bitum din cadrul MTO, la o întâlnire a
industria[ilor. „Dac` nu v` permite]i un
proiect bun, nu cheltui]i banii pe un
proiect prost, ar fi doar o irosire necuge-
tat` a acestora“, a explicat specialistul.
Chris Raymond, implicat în ela borarea
stan dardului pentru stratul asfaltic su pe -
rior, din cadrul MTO, sus]ine c` grosimea
stratului de asfalt este deosebit de im -
portant` [i a solicitat respectarea acestei
op]iuni, astfel încât drumurile s` fie mai
bune [i mai durabile. El a mai adaug` c`,
din p`cate, din cauza cos turilor ridicate,
agen]iile opteaz` pentru un strat minim.
Asfaltul se uzeaz` la suprafa]`, dar se
distruge ireversibil de jos în sus.

Bugetele tot mai limitate [i num`rul
din ce în ce mai mare de kilometri care
trebuie asfalta]i îi oblig` pe investitori s`
fac` economii. Dar acest lucru îi va costa
scump pe termen lung, deoarece dru mu -
ri le vor ceda cu mult înainte de termen.

La acest seminar al Asocia]iei Produ -
c`torilor de Asfalt din Ontario, în cadrul
unei conven]ii, directorul tehnic al Aso cia -
]iei, Sandy Brown, a explicat faptul c` uti-
lizarea mai multor materiale, ceea ce
\nseamn` un strat mai gros, de exemplu,
de 50 mm în loc de 40 mm, nu m`re[te cu

25% cos turile, a[a cum gre[it \nc` se mai
consider`. Cheltuielile de produc]ie, orga-
nizarea de [antier [i proiectul \n sine vor fi
realizate o singur` dat`, ceea ce \nseamn`
interven]ii mai pu]ine [i, implicit,
economie, fiabilitate [i eficien]` crescute.
El mai spune c` grosimea optim` a
stratului de asfalt depinde de traficul care
se va desf`[ura pe drumul respectiv [i de
materialul care a fost stabilit. Un strat mai
sub]ire face economii de asfalt [i de fon -
duri, dar conduce, mai târziu, la costuri
mai mari de între]inere [i reabilitare.

Dale Decker, pre[edintele companiei
Dale S Decker LLC, expert consultant, a
stabilit cinci pa[i pentru o asfaltare mai
bun`, men]ionând c` majoritatea pro ble -
melor întâlnite în analizarea tehnologiei
de construc]ie se refer` la lucruri simple
care sunt f`cute gre[it înc` de la începutul
procesului.

Decker spune c`, în final, cele mai
importante sunt bunele practici, iar în
recomand`rile lui, primul pas îl constituie
un proiect care are la baz` calitatea [i
func]ia ulterioar` a drumului, specifica -
]iile ce definesc lucr`rile, inspec]iile
pentru asigurarea unei construc]ii con -
forme cu proiectul, tehnologia construc -
]iilor, execu]ia [i între]inerea. A mai
ad`ugat c` proiectan]ii de drumuri ar
trebui s` ia în considera]ie standardele de
proiectare cu toate solu]iile tehnice
cunoscute, nu doar cele care au mai fost
folosite înainte. „De exemplu, asfaltarea
continu` este folosit` în întreaga lume de
ani de zile, dar în SUA procedeul a
\nceput s` fie folosit recent.” Asigurarea
c` lucr`rile sunt realizate corect este, de
asemenea, foarte impor tant`.

Cine sunt inspectorii? Sunt califica]i?
Oare nu erau ieri sus]in`tori ai companiei
concurente, iar ast`zi sunt inspectori rutieri?

Exist` o tendin]` continu` a pro prie -

tarilor de a semna un „contract pe pro -
dusul finit”, în care contractorul are
libertatea de a stabili cum s` construiasc`
drumul, atât timp cât întrune[te speci -
fica]iile. Dar contractorii ar trebui s`
contribuie mai mult la responsabilit`]i [i
s` fie parteneri cu proprietarii pentru a
con[tientiza importan]a tehnologiei, nu s`
adopte vechea postur` de adversar.

Ultimul pas este cel în care se gre[e[te
cel mai des. „Între]inerea [i reabilitarea
sunt problemele care m` preocup` cel
mai mult,” a mai spus Decker. „Con -
struim unul dintre primele 10 sisteme de
transport din lume, dar, în prezent, trei
p`trimi din podurile noastre sunt nesigure
din punctul de vedere al structurii, iar
autostr`zile sunt în aceea[i situa]ie pentru
c` nu le-am între]inut.”

Vince Aurilo, director al Serviciului de
Tehnologie a asfalt`rii la DBA Engi -
neering, care a afirmat c` parteneriatele
între proprietar [i con tractor vor trebui s`
fie din ce în ce mai importante. Redu -
cerea abaterilor de la specifica]ii pentru
amestecul de materiale, inspec]ia atent`
[i mostrele, utilizarea echipamen tului
corespunz`tor a[a cum trebuie de c`tre
muncitori califica]i [i competen]i, toate
acestea reprezint` modul cel mai sigur de
a întruni standardele [i de a realiza o
asfaltare eficient` [i durabil`.

„Oprirea [i pornirea ma[inii de asfaltat
sau lovirea unui reper pentru c` nu este
folosit` o platform` oscilant`, de exem plu,
conduc la incidente nedorite [i afecteaz`
grosimea stratului de asfalt. Concluzia
dezbaterii a fost aceea de a se opta pentru
o asfaltare care s` respecte principiile [i
regulile tehnice [i economice pentru ca
drumurile s` reziste cât mai mult. (C.M.)

(„Daily Commercial News -  
and construction record“, 

aprilie 2010, Canada)



Bdul Decebal nr. 9, Bl S13, sc 3,
etaj 1, ap 45, Sector 3
030963, Bucuresti
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Recens`mântul 
de circula]ie 2010

Ing. Livia  DUMITRESCU, 
CESTRIN {eful Sec]iei Inginerie Trafic

Înregistrarea circula]iei rutiere se efec -
tueaz` periodic, o dat` la  cinci (5) ani, [i
are ca scop determinarea reparti]iei [i
evolu]iei în timp a traficului de vehicule
de marf` [i persoane pe re]eaua de dru -
muri publice interurbane din ]ara noastr`
[i stabilirea gradului de solicitare din
trafic a acesteia.

Efectuarea înregistr`rii circula]iei
rutiere se face pe baza metodei specifice
de investigare a traficului din ]ara noastr`,
care are în vedere [i recomand`rile
Comisiei Economice pentru Europa a
Organiza]iei Na]iunilor Unite.

Înregistrarea circula]iei se realizeaz`,
în scopul determin`rii cât mai exacte a
celor mai importante caracteristici ale
traficului: intensitatea [i componen]a.

Cunoa[terea caracteristicilor traficului
pe re]eaua rutier` este absolut necesar`
pentru fundamentarea [i proiectarea
investi]iilor rutiere [i a lucr`rilor de:
între]inere [i reparare a drumurilor,
fundamentarea m`surilor de organizare a
circula]iei rutiere [i urm`rirea dinamicii
de evolu]ie a traficului pe re]eaua rutier`,
precum [i elaborarea de studii pentru:
evaluarea calit`]ii aerului prin estimarea
emisiilor din traficul rutier [i a impactului
asupra mediului.

Prin Ordinul Ministrului Trans portu -
rilor si Infrastructurii nr. 959/17.09.2009
s-au aprobat INSTRUC}IUNI PENTRU
EFECTUAREA ÎNREGISTR~RII CIRCU -
LA }IEI RUTIERE PE DRUMURILE PU -
BLICE, valabile pentru anul 2010,
ela bo rate de c`tre CESTRIN [i aprobate

de C.N.A.D.N.R.
Instruc]iunile cuprind urm`toarele

capitole [i anexe:

Capitolul I. Generalit`]i
Capitolul II. Metoda de înregistrare a

circula]iei
Capitolul III. Modul de efectuare a

înregistr`rilor manuale de circula]ie
Capitolul IV. Înregistrarea automat`

a circula]iei
Capitolul V. Obliga]ii [i responsa bi lit`]i

ce revin personalului tehnic al uni t`]ilor
de drumuri în leg`tur` cu e fec  tuarea în -
re gistr`rii manuale a circula]iei rutiere pe
drumurile publice.

Anexa nr. 1 - Principalele tipuri  de
ve hicule care intr` în componen]a gru -
pelor de vehicule înregistrate;

Anexa nr. 2 - Calendarul pentru
înregistrarea circula]iei rutiere din anul
2010;

Anexa nr. 3 - Formularul de înre gis -
trare;

Anexa nr. 4.1. - Raport recapitulativ
zilnic pentru drumuri de interes na]ional;

Anexa nr. 4.2. - Raport recapitulativ
zilnic pentru drumuri de interes jude]ean
[i drumuri comunale – 14 ore;

Anexa nr. 4.3. - Raport recapitulativ
zilnic pentru drumuri de interes jude]ean
[i drumuri comunale – 24 ore;

Anexa nr. 5 - Clasificarea jude]elor;
Anexa nr. 6 - Calendarul pentru trans -

miterea raportului recapitulativ  zilnic. 

Instruc]iunile au fost distribuite la
Direc]iile Regionale de Drumuri si Poduri
precum si la Consiliile Jude]ene în cadrul
instruirii ce s-a efectuat de c`tre CESTRIN
[i C.N.A.D.N.R.- Direc]ia Tehnic`

Înregistrarea circula]iei pe re]eaua de

drumuri publice interurbane se realizeaz`
folosind o metod` combinat`: manual [i
automat. 

Aceast` metod` prevede efectuarea
de: 

• înregistr`ri automate de circula]ie
cu caracter permanent, folosind contori
de trafic, de tip totalizator, înregistrator [i
clasificator, care acoper` circa 55% din
re]eaua de drumuri na]ionale;

• înregistr`ri manuale de circula]ie,
efectuate o dat` la  cinci (5) ani, pe baza
unui plan de sondaj, care acoper` re]eaua
de drumuri publice interurbane cuprins`
în recens`mânt.

PRINCIPALELE TIPURI 
DE VEHICULE CARE INTR~ 

ÎN COMPONEN}A GRUPELOR
DE VEHICULE ÎNREGISTRATE

1. Biciclete [i motociclete:
a) biciclet` simpl`;
b) biciclet` cu motor;
c) motociclet` solo;
d) motoret`;
e) scuter;
2. Autoturisme: 
a) toate autoturismele, inclusiv cele de

teren, cu/f`r` remorc`.
3. Microbuze, autospeciale:
a) microbuz de transport persoane cu

cel mult 8+1 locuri, inclusiv con du c` -
torul auto, cu/f`r` remorc`.

4. Autocamionete [i autospeciale cu
MTMA de cel mult 3,5 tone:

a) autocamionet`, cu/f`r` remorc`
b) autospeciale cu MTMA pân` la 3,5

tone, cu/f`r` remorc`.
5. Autocamioane [i derivate cu 2 axe:
a) autocamion cu 2 axe;
b) autobasculant` cu 2 axe;
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c) autofurgon cu 2 axe;
d) autocistern` cu 2 axe;
e) alte autovehicule cu [asiu de auto -

camion cu 2 axe [i MTMA mai mare de
3,5 tone;

6. Autocamioane [i derivate cu 3 axe
sau 4 axe:

a) autocamioane si derivate cu 3 axe
sau 4 axe;

b) autobasculant` cu 3 axe sau 4 axe;
c) autoremorcher cu 3 axe sau 4 axe;
d) automacara cu 3 axe sau 4 axe;
e) alte vehicule cu [asiu de autoca mi -

on cu 3 sau 4 axe [i MTMA mai mare de
3,5 tone

7. Autovehicule articulate (tip TIR), ve -
hi cule cu peste 4 axe, remorchere cu trailer:

a) autotractor cu semiremorc` sau pe -
riodic

b) autoremorcher cu trailer;
c) autoremorcher cu mai mult de 4 axe;
d) automacara cu mai mult de 4 axe;
e) alte vehicule cu mai mult de 4 axe;

8. Autobuze:
a) autobuz;
b) autocar.
9. Tractoare cu/f`r` remorc` [i vehi -

cule speciale:
a) tractor universal cu/f`r` remorc`;
b) tractor agricol cu/f`r` remorc`;
c) utilaj agricol;
d) utilaj de construc]ii (buldozer, auto -

greder etc.).
10. Autocamioane cu remorc` (Tren

rutier):
a) autocamioane cu 2 - 4 axe, cu re -

morc`.
11. Vehicule cu trac]iune animal`:
Înregistr`rile manuale de circula]ie se

efectueaz` în toate posturile de înregis-
trare, în 10 zile, dup` urm`torul calendar:

|n luna august, în scopul determin`rii
curen]ilor de trafic, paralel cu recens` -
mân tul general de circula]ie se va orga -
niza [i un sondaj de circula]ie pe re]eaua

de drumuri na]ionale, numit “Ancheta de
circula]ie Origine – Destina]ie”, care se
efectueaz` în 3 zile, dup` cum urmeaz`:

• 04.08 [i 18.08.2010 în posturile
interioare [i

• 25.08.2010 în posturile exterioare –
PCTF – [i alte posturi interioare.

Anchetele de circula]ie O – D se
efectueaz` o singura zi (miercuri) din
zilele men]ionate mai sus, în fiecare post
pe o durat` de 8 ore, între orele 8 – 12 [i
14-18, în func]ie de posibilit`]ile de or ga -
nizare.

Datele ob]inute din anchetele O – D,
corelate [i completate cu recens`mântul
de circula]ie, permit punerea în eviden]`
a curen]ilor de trafic [i a fluxurilor de
circula]ie ce se realizeaz` pe re]eaua
rutier` din teritoriul de studiu, element
indispensabil în analiza modului de des -
f`[urare a traficului rutier actual [i pentru
elaborarea prognozei acestuia.  �

Nr.
crt.

Data
Ziua din
s`pt`mân`

Drumuri de interes
na]ional

Drumuri de interes jude]ean
[i drumuri comunale

durata înregistr`rii
zilnice (ore)

intervalul
orar

durata înregistr`rii
zilnice (ore)

intervalul
orar

1 12 aprilie Luni 8 8-12; 14-18 14 6-20

2 20 aprilie Mar]i 8 8-12; 14-18 14 6-20

3 16 mai Duminic` 8 8-12; 14-18 14 6-20

4 20 mai Joi 24 6-6 24 6-6

5 8 august Duminic` 8 8-12; 14-18 14 6-20

6 11 august Miercuri 8 8-12; 14-18 14 6-20

7 14 august Sâmb`t` 8 8-12; 14-18 14 6-20

8 8 octombrie Vineri 8 8-12; 14-18 14 6-20

9 10 noiembrie Miercuri 8 8-12; 14-18 14 6-20

10 13 noiembrie Sâmb`t` 8 8-12; 14-18 14 6-20
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Ing. Minerva CRI{AN,
Secretar {tiin]ific al APDP Transilvania

La Cluj-Napoca, în data de 6 mai, a avut loc edi]ia a IX-a a
Sesiunii Na]ionale de Comunic`ri {tiin]ifice Studen]e[ti, organizat`
de Asocia]ia Profesionala de Drumuri [i Poduri, Filiala Transilvania,
în colaborare cu Universitatea Tehnic` din Cluj-Napoca,
Facultatea de Construc]ii, la care s-au implicat [i organiza]iile
studen]e[ti OSUT – Asocia]ia Tehnic` [i ASCI – Asocia]ia
Studen]ilor Constructori [i Instalatori.

Sesiunea s-a desf`[urat pe sec]iuni cu specializ`rile: Drumuri,
Poduri, C`i Ferate; M`sur`tori Terestre [i cadastru; Instala]ii;
Master/Doctorat; Arhitectur`; Cadastru –USMV.

Au participat 90 de studen]i din patru universit`]ii: Uni versitatea
Tehnic` de Construc]ii Cluj-Napoca, Universitatea Tehnic` de
Construc]ii Bucure[ti, Universitatea „Politehnic`” Timi[oara [i
Universitatea  „Transilvania” din Bra[ov, cu 27 de lucr`ri, sus]inute
de studen]ii anului I, II, III, IV [i masteranzi-doctoranzi.

Lucr`rile au fost deosebit de interesante. Au fost premiate 12

lucr`ri, cu Premiul I, II, III [i Men]iuni. 
Lucr`rile au fost inscrip]ionate pe suport magnetic cu ISBN nr.

978 –973 –662 –560 –2 Editura U.T. Press Cluj-Napoca.
Premiul I a fost acordat studentului Alin SCROB, Facultatea de

Construc]ii Cluj Napoca (\ndrum. prof. dr. ing. Petru MOGA).

Sesiune [tiin]ific` 
studen]easc`
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Monitorizarea structurii rutiere
a drumurilor din Portugalia

João Espírito Santo (Ing. civil)

Directorul Departamentului de Monitorizare a Structurii Rutiere

din cadrul firmei NORVIA S.A.

Monitorizarea structurii rutiere reprezint` un procedeu funda -

mental pentru determinarea st`rii structurale [i func]ionale a acestor

infrastructuri, permi]ând evaluarea st`rii sale actuale, stabilirea

evolu]iei sale [i planificarea interven]iilor necesare pentru asigurarea

condi]iilor de servicii necesare utilizatorilor. 

În Portugalia, monitorizarea structurii rutiere începe cu recep]ia

provizorie a lucr`rilor din partea autorit`]ii rutiere. Caietul de Sarcini

al Proiectelor impune o evaluare func]ional` [i structural` a drumurilor

în vederea verific`rii îndeplinirii specifica]iilor contractuale. Parametrii

ob]inu]i în urma acestei sesiuni de test`ri denumit` caracterizarea final`

a structurii rutiere, vor reprezenta punctul zero de exploatare a
drumului prin intermediul unei baze de date care sus]ine un Sistem de
Gestionare a structurii drumurilor. 

Prin intermediul firmelor care o constituie, Norvia [i Cenor,
CENORVIA prezint` o vast` experien]` în elaborarea, controlul calit`]ii
în faza de execu]ie [i monitorizarea exploat`rii structurii rutiere. 

Pentru monitorizarea structurii rutiere se utilizeaz` cea mai recent`
tehnologie necesar` pentru caracterizarea structural` [i func]ional` a
acestuia, respectiv: Deflectometru de Impact (FWD), Profilometru Laser
(Neregularitate Longitudinal` – IRI), Texturometru Laser (macrotextur`),
Grip-tester (Gradul de fric]iune transversal`); Astra Light (inspectarea
pavajului, inventariere rutier` cu ajutorul tehnologiei video). 

Evaluarea capacit`]ii de sarcin` cu ajutorul deflectometrului de
impact (FWD) reprezint` în prezent un instrument indispensabil în ceea
ce prive[te m`surarea, îmbun`t`]irea [i gestionarea structurii rutiere.

Deflectometrul de impact (FWD -
Falling Weight Deflectometer) este un
echipament de testare a sarcinii aplicate
de o anumit` solicitare pe suprafa]a
drumului [i înregistreaz` în diferite
puncte mi[c`rile verticale în sensul
aprecierii capacit`]ii structurale a dru -
mului testat.  

FWD înregistreaz` test`rile realizate
secven]ial pe o unitate informatic`, cu
referin]` local` în coordonate GPS.

Mi[c`rile verticale înregistrate permit
evaluarea caracteristicilor de defor ma -
bilitate a diferitelor straturi [i în conse -
cin]` proiectarea r`spunsului structurii la
solicit`rile la care este supus`. 
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În prezent exist` o preocupare din ce în ce mai mare în ceea ce
prive[te evaluarea periodic` a caracteristicilor func]ionale ale structurii
rutiere, având în vedere impactul pe care îl au acestea asupra
condi]iilor de confort [i siguran]` a utilizatorilor de drumuri. 

În acest caz, se disting trei caracteristici ale structurii rutiere, care
trebuie controlate: Neregularitatea Longitudinal`, Macrotextura [i
Gradul de Fric]iune. 

Profilometrul Laser este format dintr-un sistem de înalt`
performan]` care, la o vitez` de 100km/h, permite evaluarea
Neregularit`]ii Longitudinale [i Macrotexturii structurii rutiere. 

În spatele vehiculului este instalat` câte o unitate de m`surare la
fiecare extremitate. Fiecare unitate de m`surare este format` dintr-un
laser de înalt` precizie [i un accelerometru (pentru a compensa
mi[carea transversal` a vehiculului). Unitatea de la extremitatea
dreapt` con]ine un laser suplimentar pentru evaluarea texturii. 

Neregularitatea Longitudinal` a pavajului este ob]inut` cu ajutorul
unui parametru denumit IRI (International Roughness Index) care
încearc` s` reproduc` confortul circula]iei unui utilizator. Indicele
men]ionat are ca unitate de m`sur` m/km, constituind valoarea
mi[c`rilor acumulate pe suspensia unui vehicul, pe unitatea de distan]`
parcurs`. 

Evaluarea macrotexturii drumurilor a început s` prezinte interes
datorit` influen]ei sale asupra unor factori precum zgomotul, drenajul
suprafe]ei sau chiar fric]iunea.

Evaluarea gradului de fric]iune are în prezent o mare importan]` în
sfera siguran]ei rutiere. Studiile actuale demonstreaz` c` valorilor mici
ale gradului de fric]iune al drumurilor li se asociaz` în general o rat`
ridicat` a accidentelor. 

Grip-Tester este instrumentul de m`surare a gradului de fric]iune
cel mai utilizat în prezent, deoarece asociaz` versatilitatea cu o înalt`
fiabilitate a datelor înregistrate. 

Testul const` în înregistrarea fric]iunii dintre pavaj [i o roat`
standard (la o vitez` de 50km/h) pe tronsoane de 10m. Roata pe care
se realizeaz` m`sur`toarea este par]ial blocat`, sub aceasta fiind
proiectat` o pelicul` de ap` cu o grosime de 0,5mm.

Acest test este executat în contact permanent cu un sistem de
înregistrare a coordonatelor GPS, ceea ce permite integrarea ulterioar`
în orice Sistem de Informa]ii Geografice (GIS).

Odat` realizat` m`sur`toarea, datele ob]inute pot fi transformate
în unit`]i SCRIM.

Utilizarea metodelor de inventariere rutier` reprezint` în prezent o
activitate principal` în sectorul exploat`rii infrastructurilor rutiere

datorit` vastei sale sfere de aplicare: ridicare vizual` continu` a
deterior`rii suprafe]ei drumului, proiecte de îmbun`t`]ire (inventarierea
drenajului, semnalizare, lucr`ri de art`, pavaj, etc), gestionarea
procesului de arhivare [i exportare a datelor pentru sistemele SIG. 

Acest sistem de colectare a datelor const` în parcurgerea
drumurilor testate cu vitez` redus` în timp ce respectivii indici sunt
înregistra]i de operatorul test`rii. 

Datele introduse de operator sunt asociate automat kilometrajului
drumului [i coordonatelor GPS, de c`tre echipamentul de testare.  �
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Ion {INCA
Foto: Emil JIPA

Acum 57 de ani, în deta[amentul
inginerilor constructori din România [i-a
f`cut debutul un tân`r cu originea natal` pe
Valea Trotu[ului, Domnul Chiriac AV~ -
DANEI. Avea la baz` [apte ani de studii
universitare, doi la Facultatea de Construc]ii
a Politehnicii din Timi[oara [i cinci ani la
Facultatea de Construc]ii a Institutului de
Ingineri pentru C`i de Comunica]ii din
Moscova. “Ultima [coal`” a absolvit-o cu o
diplom` de merit [i medalia “Celui mai bun
absolvent M.I.I.T. seria 1948 – 1953”.
Perfec]ionarea în aceast` frumoas` profesie
a mai însemnat un stadiu de specializare în
domeniul proiect`rii [i construc]iei de
autostr`zi, efectuat în anul 1967, în Italia, la
Roma [i la Milano (burs` ONU) [i înc` un
stadiu, în anul 1973, de specializare în
proiectarea [i construc]ia c`ilor navigabile
interioare, efectuat în trei ]`ri din Europa
Occidental`: Belgia, Olanda [i R.F.

Germania. Se cuvine s` fie eviden]iate [i
cursurile de înalt` ]inut` [tiin]ific`
organizate în ]ara noastr` la CEPECA, sub
egida B`ncii Mondiale, care au avut ca
obiect “Planificarea proiectelor în trans -
porturi” [i “Perfec]ionarea transporturilor”.

A[adar, [i-a început cariera de inginer
constructor la 1 septembrie 1953, la
Întreprinderea de Construc]ii C`i Ferate
Bucure[ti, apar]in`toare de Ministerul C`ilor
Ferate, iar de la 1 ianuarie 1954, [ef al
[antierului nr. 1 Bucure[ti al I.C.C.F. din
Direc]ia General` de Construc]ii. În aceast`
calitate a condus execu]ia unor obiective de
construc]ii civile [i industriale, cu o prezen]`
marcant` în patrimoniul Capitalei: Hotelul
“Astoria”, Grupul [colar C.F.R., Depoul
“Grivi]a”. Ca o performan]` deosebit`, dl.
inginer AV~DANEI remarc` faptul c`
pl`cile de travertin, gresie [i granit montate
pe fa]ada cl`diri Ministerului Transporturilor
(palatul CFR), au rezistat “convulsiilor” a trei
cutremure, f`r` s` se clinteasc` de la locul
fixat de constructori.

În perioada cuprins` între septembrie
1956 [i decembrie 1958 a îndeplinit func]ia
de [ef al Sec]iei de Studii Geotehnice [i
Funda]ii, iar în anul 1959 a devenit
Directorul tehnic al Institutului de Proiect`ri
Transporturi (IPT) din Ministerul Trans por -
turilor Rutiere, Navale [i Aeriene. În aceast`
calitate a condus [i a participat direct la
elaborarea studiilor de teren, la precizarea
parametrilor de proiectare [i a condi]iilor de
fundare pentru lucr`rile de art`, inclusiv
proiectarea lucr`rilor de consolidare [i
sus]inere pentru reconstruc]ia [i moder -
nizarea a peste 1.000 km de drumuri. Rugat
s` exemplifice dintre acestea, ne-a enu -
merat: D.N. 1 C, Dej – Hideaga – Baia
Mare; D.N. 11 Bra[ov – Oituz – Bac`u; mo -
dernizarea D.N. 17 A Sadova – Ciumârna –
R`d`u]i; D.N. 17 Câmpulung Moldovenesc
– Gura Humorului – Suceava; D.N. 2 Mo]ca
– F`lticeni – Suceava; D.N. 13 Bra[ov –
Sighi[oara (apreciat de c`tre speciali[ti [i
usageri ca una dintre cele mai frumoase [i
bine f`cute artere rutiere na]ionale). A
întocmit proiectele pentru stabilizarea

13

Ing. Chiriac AV~DANEI

Un merituos exemplu
pentru genera]iile tinere

Podul rutier pe D.N. 39 peste Canalul Dun`re Marea Neagr`, la Agigea
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versan]ilor alunec`tori de pe D.N. 67
Drobeta-Turnu Severin – Târgu Jiu – Horezu
– Râmnicu Vâlcea, precum [i a traseului
Râmnicu Vâlcea – Tigveni – Curtea de Arge[
– Câmpulung Muscel. Î[i aminte[te cu
emo]ie de construc]ia segmentului de peste
70 km din D.N. 15, “desenat” pe conturul
lacului de acumulare de la Bicaz, de la
Izvorul Muntelui la Potoci – Hangu – Valea
Vârlanului – Poiana Teiului – C`lug`reni –
Bistricioara – Dur`u, unde, pentru cunoa[ -
terea terenului, a str`b`tut cu piciorul, de
mai multe ori, versan]ii Mun]ilor Stâni[oarei
[i Ceahl`ului, privind de la în`l]ime n` -
valnicul râu Bistri]a, care spumega la
adâncimi ame]itoare. Tot în acea perioad` a
lucrat la stabilirea condi]iilor de fundare a
peste 20 de poduri peste râurile Moldova,
Siret, Trotu[, Mure[, Jiu, Ialomi]a. A condus
[i coordonat elaborarea studiilor [i a
proiectelor pentru consolidarea falezelor
Constan]a Nord [i Constan]a Sud, unde a
folosit metoda modific`rii substan]iale a
caracteristicilor geotehnice ale argilelor cu
umflare [i contrac]ie mari, prin ardere.
Odat` cu unificarea celor trei ministere:

M.T.R.N.A., M.C.F. [i M.Tc. [i înfiin]area
Direc]iei Generale a Construc]iilor din
M.T.Tc. cu 32 întreprinderi exterioare, a
activat în aceast` Direc]ie General` ([eful
serviciului tehnic, [eful Laboratorului
Central [i tehnolog), calitate în care a
coordonat [i participat direct la elaborarea
normelor tehnice, a instruc]iunilor de
execu]ie [i a normelor de deviz specifice
infrastructurii transporturilor (drumuri,
poduri, c`i ferate, telecomunica]ii, elec -
trificare etc.) care sunt folosite, cu unele
îmbun`t`]iri [i în prezent.

O etap` distinct`, înscris` cu sublinieri
în activitatea Domnului inginer Chiriac
AV~DANEI o reprezint` anii 1966
(ianuarie) – 1973 (iulie), când a îndeplinit
func]ia de inginer [ef al Sectorului de
Drumuri  [i Autostr`zi din IPTANA, (director
de Divizie). A condus, îndrumat [i asigurat
studiile tehnico-economice, proiectele
tehnice [i de execu]ie pentru reconstruc]ia
[i modernizarea a peste 2.000 km drumuri
na]ionale [i cca. 850 km de drumuri noi. Ne
spunea, cu un u[or umor moldovenesc, c`
a fost un specialist autorizat al peste zece

travers`ri de masive muntoase: D.N. 18
Baia Mare – Baia Sprie – Pasul Gutâi (cca.
1.100 m), Sighetul Marma]iei – Bor[a; D.N.
17 Bistri]a – Mure[enii Bârg`ului - Pasul
Tihu]a (1.200 m) - Vatra Dornei; D.N. 15
Topli]a – Borsec (1.105 m) – Bistricioara –
culmea Petru Vod` (900 m); Vatra Dornei –
Cheile Zigreni - Toance - Galu pe valea
Bistri]ei – Târgu Neam]; D.N. 10 Întorsura
Buz`ului – Nehoiu – Buz`u; D.N. 1 A
V`lenii de Munte – Cheia – Pasul Bratocea
(1.263 m) – S`cele (Bra[ov); D.N. 71
Pucioasa – Fieni – Sinaia; D.N. 73 Câm -
pulung – Mateia[ – Ruc`r – Bran; D.N. 66
Târgu Jiu – Petro[ani (defileul Jiului); D.N. 7
C traversarea Mun]ilor F`g`ra[; D.N. 73
Schitu Gole[ti – Curtea de Arge[ – Râmnicu
Vâlcea; D.N. 7 A Brezoi – Voineasa – Vidra
– Obâr[ia Lotrului; traversarea Mun]ilor
Mehedin]i, între Baia de Aram` [i Valea
Cernei, a Mun]ilor Locvei din Valea Nerei
în Valea Dun`rii; D.N. 75 B`i]a – Câmpeni
[i multe altele. A condus elaborarea
proiectelor [i a urm`rit execu]ia lucr`rilor la
Autostrada Bucure[ti – Pite[ti; a coordonat
întocmirea studiilor tehnico-economice

Podul mixt de cale ferat` [i [osea, peste cap amonte al Ecluzei Cernavod`
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pentru autostr`zile Bucure[ti – Ploie[ti –
Comarnic [i Comarnic – Bra[ov; Bucure[ti –
Litoral; pentru drumurile cu patru benzi de
circula]ie Bucure[ti – Ploie[ti; Constan]a –
Mangalia; Piatra Neam] – S`vine[ti; Craiova
– I[alni]a; Kog`lniceanu – Constan]a;
Basarabi – Constan]a [i altele.

Domnului inginer Chiriac AV~DANEI i-
a revenit misiunea de a conduce colectivul
care a elaborat “Studiul general privind
dezvoltarea re]elei de autostr`zi din
România pe care l-a prezentat la Conferin]a
Na]ional` de Drumuri – Sinaia 1968 [i a
întocmit “Studiul privind eficien]a eco -
nomic` a construc]iei de autostr`zi în
România pe care l-a sus]inut la Simpozionul
Politehnicii din Timi[oara – iunie 1970.

Din anul 1973 a fost [eful Proiectului
Complex pentru Canalul Dun`re – Marea
Neagr`, cu gradul de director tehnic al
IPTANA. Din anul 1982 a avut acelea[i
atribu]ii [i pentru proiectul Canalului Poarta
Alb` – Midia, N`vodari, iar din anul 1984 [i
al Canalului Dun`re – Bucure[ti. În calitatea
sa de [ef al proiectelor pentru canalele
navigabile a ini]iat, coordonat [i asigurat
adoptarea celor mai indicate solu]ii tehnice
de c`tre colectivele de proiectare din cele
36 de institute de proiectare de specialitate
din ]ar` antrenate în elaborarea docu men -

ta]iilor pentru canalele navigabile.
Îi revine meritul de a fi asigurat adop -

tarea unor solu]ii moderne [i de a fi urm`rit,
pe teren, lucr`rile pentru excava]ii, diguri,
lucr`ri de sus]inere, consolidare [i ap`rare a
malurilor, lucr`rile de construc]ii de ex -
ploatare [i între]inere a canalelor navigabile,
a sta]iilor de pompare, a hidrocentralelor de
la nodurile hidrotehnice, construc]ia a [apte
porturi pe canalele navigabile din Do bro -
gea. În aceea[i ordine de idei, a eviden]ierii
realiz`rilor personale, se cuvine s` fie
ad`ugate [i podurile construite pe drumurile
pentru interven]ii de urgen]`, între]inere [i
exploatare din lungul canalelor navigabile,
care m`soar` 3.600 m, precum [i cele opt
poduri unicat construite peste canalele
navigabile la Cernavod`, Medgidia, Basa -
rabi, Agigea, Poarta Alb` [i Ovidiu.

Am re]inut c` toate proiectele elaborate
pentru Canalul Dun`re Marea - Neagr` au
fost expertizate de c`tre speciali[tii din
R.F.G. [i din Belgia, în perioada 1974 -
1976, iar în perioada 1979 - 1980 [i de c`tre
exper]i ai B`ncii Mondiale. De ad`ugat c`
lucr`rile speciali[tilor români, condu[i de
c`tre Domnul inginer Chiriac AV~DANEI,
au fost apreciate ca fiind foarte bine
întocmite, cu solu]ii corecte, la nivelul
tehnicii actuale.

În ultimii 20 de ani, dânsul îndepline[te
func]ia de consilier al Directorului general
al S.C. IPTANA – S.A. În acela[i timp a
coordonat [i a condus [i Serviciul Tehnic [i
de Asigurare a Calit`]ii. Persoan` laborioas`,
cu preocup`ri de cercetare [tiin]ific`, a
elaborat importante documenta]ii: Studiul
privind infrastructura transporturilor din
cadrul Planului Zonal de Amenajare a
teritoriului metropolitan Bucure[ti; a
elaborat regulamente de exploatare [i
între]inere pentru canalele navigabile
Dun`re Marea Neagr` [i Poarta Alb` –
Midia, N`vodari.

O prezen]` activ` [i competent` la
conferin]e, colocvii, dezbateri profesionale,
s-a manifestat prin rapoarte, referate,
interven]ii de înalt` ]inut` [i amploare
[tiin]ific`, inclusiv la Congresele A.I.P.C.R.
Tokio 1967, Praga 1971, cu orizont [i
deschidere c`tre solu]ii moderne, în deplin
consens cu cele mai noi orient`ri [i tendin]e
pe plan na]ional [i interna]ional. În aceste
coordonate apare fireasc` [i merituoasa
preocupare c`tre inventic` [i inovare.
Domnul inginer Chiriac AV~DANEI este
posesor a 16 brevete de inven]ii [i inova]ii în
domenii cum sunt ap`rarea [i protec]ia de
maluri pe c`ile navigabile interioare, pentru
sus]inerea [i consolidarea taluzurilor înalte,
cofraje c`]`r`toare, solu]ii constructive
pentru poduri de [osea; prize de ap` la
ecluze; structuri de beton armat pentru c`i
navigabile [i cheuri în porturi.

Societatea i-a fost [i îi este recu nos -
c`toare pentru contribu]ia personal`: a fost
decorat cu ordine [i medalii, între care
Ordinul Muncii [i Ordinul “Meritul [tiin -
]ific” clasa I; Diploma “Constructor al Se -
colului XX”, acordat` de c`tre Asocia]ia
Român` a Antreprenorilor de Construc]ii
din România.

O scurt` [i edificatoare caracterizare la
încheierea portretului Domnului inginer
Chiriac AV~DANEI: un inginer valoros,
nume reprezentativ în rândul speciali[tilor
din România, cu un ridicat sim] al res -
ponsabilit`]ii fa]` de profesie, extrem de
modest, merituos exemplu pentru specia -
li[tii tineri!   �
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A.P.D.P.
asociația

profesională
de drumuri

și poduri
din românia Betonul torcretat uscat

Ing. Mihai POPA, Director general DARA Construc]ii

Pentru c` în ultima perioad` dorin]a fireasc` de dezvoltare a
firmelor produc`toare de materiale de construc]ii a condus la
promovarea de produse noi, predozate [i preambalate pentru
aplicarea prin tehnologia torcret`rii uscate, agrementate tehnic în
România, consider`m util s` facem câteva preciz`ri referitoare la
caracteristicile betonului torcretat uscat cât [i asupra criteriilor de
alegere a domeniului de aplicare.

Vom folosi pentru aceasta un studiu comandat de DARA Con -
struc]ii, efectuat de UTC Bucure[ti în luna octombrie 2009.

Între lunile august [i decembrie 2009, societatea DARA Con struc -
]ii [i-a adus contribu]ia  la realizarea unui proiect mai larg, finan]at
din fonduri europene, executând integral lucr`rile de repara]ie la
podul peste râul Topolog situat pe DN 7 km 157+016.

Printre lucr`rile executate de DARA Construc]ii se num`r` [i
consolidarea eleva]iilor de la pile [i culee realizat` cu beton torcretat
uscat armat.

Consolidarea s-a f`cut conform proiectului tehnic, a procedurilor
tehnice de execu]ie DARA Construc]ii, a legisla]iei [i standardelor în
vigoare.

În tabelele de mai jos se pot vedea valorile pentru Rc 28 [i
aderen]a prin trac]iune direct` din raportul întocmit de UTC
Bucure[ti.

A[a cum se poate vedea, valorile realizate pentru Rc 28 [i ade ren -
]`, respect` întrutotul prevederile caietelor de sarcini pentru betoane
speciale.

Men]ion`m c` re]eta pentru betonul torcretat nu a folosit aditivi.
Caracteristicile fizico-mecanice, împreun` cu cele de cost [i

productivitate (cost redus de dou` pân` la trei ori fa]` de produse tip
mortar sau beton special dar productivitate sc`zut` fa]` de betonare
sau torcretare umed`) definesc domeniul de aplicabilitate al betonului
torcretat uscat [i anume consolidarea structurilor de beton armat.

Ast`zi, când travers`m o perioad` în care cuvântul de ordine
este „reducerea costurilor”, folosirea acestei tehnologii acolo unde
este posibil, poate ajuta atât proiectan]ii cât [i constructorii, la
eficientizarea acestor costuri [i la executarea unor lucr`ri superioare
calitativ. Cum dup` [tiin]a noastr`, Dara Construc]ii a r`mas printre
pu]inele societ`]i din România care folose[te aceast` tehnologie, v`
invit`m pe site-ul nostru, www.daraconstructii.ro, pentru o pre zen -
tare a lucr`rilor efectuate în România, folosind tehnologia torcre -
tului uscat.

Foto 1 - Aspectul final al torcretului uscat
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Tabelul 2 - Rezultatele testelor de aderen]`

Foto 3 - Preg`tirea suprafe]ei pentru torcretat

Tabelul 1 - Rezultatele testelor Rc 28

Foto 2 - Preg`tirea suprafe]ei pentru torcretat Foto 4 - Procesul de aplicare a torcretatului uscat
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Simpozion - Cluj Napoca 2010

Materiale [i tehnologii noi

|n zilele de 6 [i 7 mai 2010 la Cluj-Napoca în organizarea Asocia]iei
Porfesionale de Drumuri [i Poduri-Filiala Transilvania  [i în colaborare
cu Universitatea Tehnic` Cluj-Napoca, Facultatea de Construc]ii, specia -
li zarea C`i Ferate, Drumuri, Poduri CFDP, s-au desf`[urat lucr`rile Sim -
po zio nului Na]ional „Materiale [i Tehnologii Noi în Construc]ia [i
Între ]inerea Drumurilor [i Podurilor”  edi]ia a VII-a. 

Comunic`rile [i referatele prezen tate au fost înregistrate pe suport
magnetic  [i tip`rite în 100 de  culegeri. 

A participat un num`r de 100 de speciali[ti din domeniul rutier:
executan]i, proiectan]i, consultan]i, produc`tori [i distribuitori de
materiale, cât [i reprezentan]i ai unor firme specializate în siguran]a
rutier`, care au apreciat con]inutul materialelor [i nivelul [tiin]ific al
comunic`rilor [i referatelor prezentate la simpozion.

Au fost prezentate lucr`ri ale unor firme de specialitate, cum ar fi: 
• MAX CAD Bucure[ti - APLICA}IA SOFTWARE ADVANCED ROAD

DESIGN;
• Reif Construct - PUBLIC SECTOR FOUNDING AND PRIVATE

SECTOR IMPLEMENTATION OF PUBLIC ROAD INFRASTRUCTURE IN
ROMANIA;

• DRDP CLUJ - AUTOSTRADA TRANSILVANIA; 

• ELIS Pavaje S.R.L Petre[ti Alba - BLOCHE}I BLOCURI MODULARE
PREFABRICATE PENTRU ZIDURI DE SPRIJIN PE P~MÂNT ARMAT;

• FGG IMMOBILIEN SRL ARAD - SISTEME MODERNE DE ACO -
PERIRE {i INCLUDERE PENTRU PROIECTELE DE CANALIZARE.  �
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Salva]i podurile României!
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și poduri
din românia

A.P.D.P.

Sabin FLOREA

Drumul Comunal nr. 10, Aiud - Gamba[i, Pod peste râul Mure[ la Gamba[i

19

Pentru mai multe detalii, consulta]i www.poduri.ro

Vedere general` din amonte

Detaliu de suprastructur` grinzi metalice cu inim` plin`, simplu rezemate
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Drumarii din Teleorman

În luna februarie a anului 2002, în mediul
de afaceri al jude]ului Teleorman [i-a f`cut
debutul Societatea Comercial` TEL DRUM S.A.
Având capital integral privat, firma [i-a orientat
activitatea în domeniul infrastructurii rutiere, în
principal, precum [i în executarea unor lucr`ri
de exploata]ie agricol`. Echipa managerial` a
conceput cu realism [i cu spirit prospectiv
programul firmei, etapele pre g`titoare, precum
[i modalit`]ile de a face fa]` concuren]ei acerbe
care se manifest` în sectorul lucr`rilor la
drumuri. S-a pornit cu dezvoltarea capacit`]ii
de produc]ie, prin dotarea cu utilaje, cu
instala]ii de fabricare a materialelor (mixturi
asfaltice [i betoane), cu mijloace de transport,
cu adoptarea tehno logiilor agrementate tehnic,
cu aplicarea tehnologiilor performante.
Calitatea for]ei de munc`, gradul ei de preg`tire
profesional` au devenit grija de c`petenie a
managementului firmei. În aceast` ordine de
idei s-a înscris ac]iunea de calificare la locul de
munc` a 20 de structuri[ti [i a 20 de asfaltatori,
întreprins` în anul 2008, cu sprijinul Agen]iei
Jude]ene pentru Ocuparea For]ei  de Munc`. De
asemenea, au fost finalizate demersurile pentru
certificarea [i atestarea firmei în: Sistemul de

Management al Calit`]ii (ISO 9001, 2008);
Sistemul de Management de Mediu (ISO
14001, 2004); Sistemul de Management al
S`n`t`]ii [i Securit`]ii Opera]ionale (OHSAS
18001, 2004); Sistemul de Management al
Responsabilit`]ii Sociale (SA 8000, 2008);

Certificat de atestare în cadrul C.N.A.D.N.R. [i
Consiliilor Jude]ene [i Locale, eliberat de
A.P.D.P. din România.

Adoptarea organigramei firmei a fost
considerat` o condi]ie de baz` pentru desf` -
[urarea activit`]ii, evident cu scopul ob]inerii

Ing. Petre PITI{, managerul general al firmei

Pod peste râul Vedea la Mavrodin, pe DJ 703, km 159+337
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rezultatelor cu eficien]a tehnico-economic`
programat`, cu indicatori de calitate care s`
r`spund` exigen]elor bene ficiarilor. 

Acum, în anul 2010, S.C. TEL DRUM SA.
Alexandria este structurat` în patru [antiere:

• Alexandria – [ef de [antier ing. Mihai
NEAC{U;

• Ro[iorii de Vede, la conducerea c`ruia se
afl` ing. Florian LINC~;

• Turnu M`gurele – [ef ing. Florica C~R -
BUNARU;

• Olteni, condus de ing. Gheorghe GÂLEA.
Activit`]ile specifice sunt desf`[urate de

Sec]ia de Mecanizare care îl are ca [ef pe ing.
Nicolae DOBRE.

În sectorul de drumuri lucreaz` 490 de
oameni, cu meseriile specifice. Corpul tehnic,
constituit, din cadre bine preg`tite profesional,
cuprinde 57 de ingineri constructori, opt
economi[ti, trei mai[tri. Personalul TESA
num`r`, în total, 76 de persoane.

Firma are un laborator de drumuri, de
gradul II, dotat cu aparatura specific`. Sub
conducerea ing. Adriana BALOI, în aceast`
subunitate sunt elaborate re]elele pentru
fabricarea mixturilor asfaltice [i a betoanelor de
ciment, se urm`re[te fluxul tehnologic pentru
asigurarea parametrilor de calitate stabili]i în
caietele de sarcini.

Enun]`m în rândurile de mai sus realitatea
c` firma are instala]ii moderne de fabrica]ie: cea
de preparare a mixturilor cu o capacitate de 165
de tone pe or`, amplasat` în loca lita tea Nanov.
În aceea[i localitate func]ioneaz` [i o alt`
instala]ie de preparare mixturi asfal tice, tip SIM,

cu capacitatea de 120 tone pe or`. {eful sta]iei
este inginerul Marian GHEORGHE. Sta]ia de
betoane, tot de la Nanov, care produce 50 mc
pe or`, este condus` de inginerul Ilie {TIRBU.
Tot el conduce [i sta]ia de sortare, cu o
capacitate de 30 mc pe or`.

Ca s` poat` fi competitiv`, s` concureze la
licita]ii cu firme cunoscute din Capital` [i din
alte ora[e ale ]`rii, SC TEL DRUM SA.
Alexandria a cump`rat utilaje terasiere (ex -
cavatoare, autogredere, cilindrii compactori,
draglin`), utilaje pentru a[ternerea [i
compactarea mixturilor asfaltice, instala]ie tip
Scheffer pentru tratamente bituminoase, un tren
reciclator pentru stabilizarea straturilor rutiere
cu lian]i hidraulici [i bitum spumat;
autocisterne, precum [i alte utilaje specifice
(automacara, ma[in` pentru marcaje rutiere,
grupuri mobile de sudur`). Un parc auto bine
constituit din autobasculante, autodube,
autocisterne, alte mijloace de transport
persoane se afl` la dispozi]ia firmei.

Într-o recent` discu]ie, purtat` la sediul din
Alexandria, domnul inginer Florea NEDA,
directorul general adjunct al firmei, ne-a oferit
date despre activitatea desf`[urat`. Cifra de
afaceri înregistrat` în anul 2009 se ridic` la
182 655 758 de lei; profitul net a însumat 11
749 153 de lei. În timpul convorbirii noastre ni
s-a subliniat, de câteva ori, faptul c` toate
lucr`rile executate de c`tre TEL DRUM S.A..
Alexandria au fost câ[tigate prin licita]ii.
Absolut, de fiecare dat`, concuren]a a fost dur`,
în competi]ie au intrat firme [i societ`]i
puternice, cu o solid` baz` tehnic` [i de dotare,

cu profesioni[ti recunoscu]i.
L-am rugat pe interlocutorul nostru s` ne

enumere câteva dintre lucr`rile executate,
apreciate pentru nivelul tehnic [i pentru
costurile care au atârnat greu în concuren]a
ocazionat` de licita]ii.

Reabilit`ri drumuri jude]ene: valoarea total`
pentru anul 2009: 32 528 090 de lei. 

Câteva exemplific`ri: D.J. 703 limita jud.
Olt–Balaci–Sili[tea Gume[ti–Ciol`ne[ti, cu o
lungime de 29,30 km; D.J. 73 Buzescu–
Mavrodin–C`line[ti, cu o lungime de 18,50 km;
D.J. 612B, Satu Vechi–Beuca–Dobrote[ti, cu o
lungime de 15,50 km; D.J.546 Turnu M`gurele–
Slobozia Mândra–Plopii Sl`vite[ti –limita jud.
Olt, cu o lungime de 36,00 km, reciclare
par]ial`, cu ciment [i finan]at` din fonduri
externe, în vederea fluidiz`rii traficului spre
trecerea cu bacul la Turnu M`gurele –Nikopole;
D.J. 543 Prundu–Lunca, în lungime de 6,85 km,
lucrare finan]at` prin fonduri transfrontaliere.

• Între]inere drumuri jude]ene: cu o valoare
de 2 035 174 de lei;

• Reabilitare str`zi în municipiile Ale xan -
dria [i Turnu M`gurele [i în ora[ul Zimnicea, în
valoare de 9 095 224 de lei;

• Contracte cu D.R.D.P.  Bucure[ti, pentru
reabilitare [i consolidare drumuri na]ionale, în
valoare de 57 021 606 lei: D.N. 61 Ghimpa]i–
G`e[ti, cu o lungime de 18,50 km, în asociere
cu STRACO Buc; D.N. 65A Ro[iorii de Vede –
limita jud. Arge[, cu lungimea de 20,00 km;
tratamente bituminoase dublu pe D.N. km
7+573 – km 19+600;

• Între]inere drumuri na]ionale, cu o va loare

Drum Jude]ean reabilitat (DJ 703)
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de 11 830 391de lei;
• Lucr`ri de art`: Pod peste pârâul

C`lm`]uiu, la Balta S`rat`, pe D.J. 653, km
79+800, cu o lungime de 28 m, cu deschidere
de 21 m, în valoare de 1 530 127 de lei; Pod
peste pârâul Sîi, în comuna Li]a cu lungimea
total` de 18,10 m [i cu deschiderea de 12 m;
Pod peste pârâul Câinelui, la Sili[tea Gume[ti,
cu lungimea de 27,50 m, cu o deschidere de 21
m;

• Canalizare [i sta]ie de epurare, în comuna
Gratia, cu valoarea de 4 388 052 lei; 

• Alimentare cu ap`, contracte în deru lare,
în valoare de 4 139 604 lei; alimentare cu ap`
în comunele Li]a: 20,488 km; în co muna Izlaz:
55,442 km; sistem de alimentare cu ap` în
localitatea Zâmbreasca: 11,192 km, în comuna
Storob`neasa 28.620 km; alimen tare cu ap` în
comuna C`line[ti: 30,354 km; în comuna
M`gura: 23,270 km; în comuna Segarcea Vale
29,990 km.

Firma a produs: 156 811 tone de mixturi
asfaltice; 25 115 mc betoane de ciment; 12
320,50 mc balast stabilizat; 120 000 mc de
agregate extrase.

Pentru anul 2010 S.C. TEL DRUM S.A.  are
în execu]ie: reabilit`ri de drumuri jude]ene în
valoare de 50 312 261 de lei, cum sunt: D.J.
701 limita jud. Dâmbovi]a–Gratia–Poeni–
Ciol`ne[ti–Zâmbresca–Dobrote[ti:cuprinde
reabilitarea p`r]ii carosabile, execu]ia a patru
poduri noi [i reabilitarea a [apte poduri
existente cu lungimea total` de 55,45 km; D.J.
601F, Co[oteni –Albe[ti –Mavrodin, cu o

lungime de 23,50 km (cuprinde reabilitare drum
[i construirea unui pod nou la Albe[ti; D.J. 612A
Balta S`rat` –Plopii Sl`vite[ti, cu o lungime de
11,50 km.

• Lucr`ri de între]inere drumuri jude]ene în
valoare de 88 719 000 de lei;

• Lucr`ri de între]inere drumuri na]ionale în
derulare cu D.R.D.P. Bucure[ti în valoare de
104 306 00 de lei. Firma are în desf`[urare
lucr`ri de între]inere multianual` a drumurilor
na]ionale aflate în administrarea S.D.N.
Alexandria, pe o re]ea de 330 km. 

Lucr`ri de canalizare [i sta]ie de epurare în
comuna Piatra în valoare de 3 470 000 de lei.

Pân` la jum`tatea lunii mai a anului 2010,
firma avea  asigurat`, prin lucr`ri câ[tigate la
licita]ii, capacitatea de execu]ie în propor]ie de
80 la sut`. Conducerea î[i exprima speran]a c`
vor fi condi]ii pentru acoperirea capacit`]ii de
execu]ie în propor]ie de sut` la sut`.

Într-o economie de tranzi]ie, firma a
înregistrat un progres, cu rezultate pozitive
pentru salaria]ii proprii, pentru comunitatea
uman` de pe raza jude]ului Teleorman. Printr-o
exprimare metaforic`: a navigat [i în perioade
bune, de calm [i lini[te, a mai prins [i segmente
ale crizei. Evident, meritul îi revine echipei
manageriale, care a avut capacitatea de a se
orienta eficient, avantajos, pentru destinele
firmei. Perioada care urmeaz` va fi grea, foarte
grea, mai ales prin diminuarea resurselor
financiare de care ar trebui s` beneficieze
infrastructura de transport a jude]ului. Cei care
fac parte din conducere conteaz`, în primul

rând, pe experien]a dobândit`, pe
profesionalismul salaria]ilor, pe ata[amentul
acestora fa]` de firm`. 

La jum`tatea lunii mai a anului 2010,
echipa managerial` era constituit` din: ing.
Petre PITI{ manager general, un cadru tehnic
ambi]ios, curajos în decizii, chibzuit [i
cump`nit în demersurile cu implica]ii majore
pentru colectivul societ`]ii. Promi]`tor este
faptul c` nu [i-a pierdut speran]a în redresarea
climatului economico-social al ]`rii c` este
preocupat de g`sirea unor solu]ii de viitor
viabile, cu efecte rezonabile pentru firm`. Este
secondat de un om cu experien]a drumului
parcurs de la condi]ia de regie jude]ean` de
drumuri [i poduri pân` la statutul de ast`zi al
S.C. TEL DRUM S.A. Se nume[te Florea NEDA
director general adjunct, caracterizat prin spirit
analitic. Cunoa[te la perfec]ie situa]ia fiec`rui
compartiment al societ`]ii, îi [tie foarte bine pe
cei cu care colaboreaz`, are rela]ii bune cu
institu]iile jude]ului, cu societ`]ile din teritoriu,
cu autorit`]ile locale. Director adjunct cu
produc]ia  este ing. Mircea VI{A. Func]ia de di -
rec tor economic este îndeplinit` de ec. Ma -
rilena PANATOV. O func]ie mai pu]in întâlnit`
este cea de director cu licita]iile, ocupat` de ing.
Mirela COSTACHE; director comercial este ec.
Virgilia IGNA. Echipa este completat` de
managerul cu calitatea, ing. Florin NEAGA.

La plecarea din Alexandria, gazdele noastre
au exprimat ideea, cu înc`rc`tur` optimist`, c`
vom avea destule prilejuri s` afl`m numai ve[ti
bune despre firma TEL DRUM!   �

Sta]ia de mixtur` asfaltic` ecologic` din Nanov
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Condi]ii de contract

Asocia]ia Român` a Inginerilor Consultan]i are pl`cerea
de a anun]a publicarea în limba Român` a Condi]iilor de
Contract FIDIC pentru Proiectare, Execu]ie [i Servicii de
Exploatare.

Volumul cuprinzând aceste Condi]ii de Contract poate fi
procurat de la sediul Asocia]iei Române a Inginerilor
Consultan]i, Calea Grivi]ei, 136, Bucure[ti. Un exemplar
cost` echivalentul în lei a 30 de euro, la cursul zilei.

Pentru informare public`m în continuare textul clauzei 4
“Antreprenorul” din aceste Condi]ii de Contract.

4.20 Utilajele Beneficiarului [i Materialele Asigurate
Gratuit

Beneficiarul va pune la dispozi]ie, pentru a fi utilizate de
c`tre Antreprenor la execu]ia Lucr`rilor, Utilajele
Beneficiarului (dac` exist`) în conformitate cu detaliile,
modalit`]ile [i pre]urile men]ionate în Cerin]ele
Beneficiarului. Cu excep]ia altor prevederi ale Cerin]elor
Beneficiarului:

Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului,
exceptând situa]ia în care:   Antreprenorul va fi responsabil
pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului în perioada de
timp în care Personalul Antreprenorului le utilizeaz`,
conduce, coordoneaz`, se afl` în posesia acestuia sau le
controleaz`.

Cantit`]ile realizate [i sumele datorate (stabilite conform
pre]urilor men]ionate) pentru utilizarea Utilajelor
Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de c`tre
Reprezentantul Beneficiarului  în conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 20.2 [Revendic`rile Beneficiarului] [i Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu]ionare].
Antreprenorul va pl`ti aceste sume Beneficiarului.

Beneficiarul va furniza, f`r` a percepe vreun cost,
materialele asigurate gratuit (dac` exist`) în conformitate cu
detaliile men]ionate în Cerin]ele Beneficiarului. Beneficiarul
va furniza aceste materiale, cu riscul [i pe cheltuiala sa, la
termenele [i în locurile specificate în Contract. Antreprenorul
va face inspec]ia vizual` a acestor materiale [i va transmite cu
promptitudine Reprezentantului Beneficiarului o În[tiin]are
referitoare la orice lipsuri, defecte sau deficien]e ale acestora.
Dac` nu se convine altfel de c`tre cele dou` P`r]i,
Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice lips`, defect
sau deficien]`.

Ulterior inspec]iei vizuale, materialele asigurate gratuit vor

fi trecute în grija, custodia [i sub controlul Antreprenorului.
Obliga]iile Antreprenorului de a inspecta, avea grij`, p`stra
în custodie [i controla aceste materiale nu vor exonera
Beneficiarul de r`spunderea pentru lipsurile, defectele sau
deficien]ele, care nu au fost evidente la inspec]ia vizual`.

4.21Rapoarte privind Evolu]ia Execu]iei Lucr`rilor
Pe durata Perioadei de Proiectare [i Execu]ie, rapoartele

lunare privind evolu]ia execu]iei Lucr`rilor, vor fi elaborate
de c`tre Antreprenor într-un format convenit cu
Reprezentantul Beneficiarului, [i transmise Reprezentantului
Beneficiarului într-un exemplar original [i cinci copii, dac`
nu este altfel stabilit în Cerin]ele Beneficiarului. Primul raport
va acoperi perioada pân` la sfâr[itul primei luni calendaristice
consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi
prezentate lunar, în termen de 7 zile de la sfâr[itul lunii
cuprinse în raport.

Raportarea evolu]iei va continua pân` când Antreprenorul
prime[te Certificatul de Terminare a Contractului. Detalii
privind con]inutul rapoartelor evolu]iei pentru Perioada de
Proiectare [i Execu]ie [i pentru Perioada Serviciilor de
Exploatare vor fi specificate în Cerin]ele Beneficiarului.

Dac` nu este altfel stabilit sau convenit, fiecare raport va
include:

• grafice [i descrieri detaliate ale evolu]iei înregistrate,
incluzând fiecare etap` de proiectare, Documentele
Antreprenorului, achizi]ii, fabrica]ie, livr`ri pe [antier,
construc]ie, montaj, testare, Punere în Func]iune, probe
tehnologice [i prestare a Serviciilor de Exploatare.

• fotografii care s` reprezinte stadiul uzin`rii sau al
înlocuirilor [i evolu]ia lucr`rilor pe [antier;

• pentru producerea fiec`rui subansamblu principal al
Echipamentelor [i pentru Materiale, se vor prezenta: numele
produc`torului, locul de asamblare, procentul de realizare,
datele planificate [i cele realizate pentru:

– începerea asambl`rii;
– inspec]iile f`cute de Antreprenor;
– testele, [i
– transportul [i sosirea pe [antier;

• detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raport`ri
privind Personalul [i Utilajele Antreprenorului];

• copii ale documentelor de asigurare a calit`]ii,
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rezultatele testelor [i certificatele de calitate pentru Materiale;
• lista Modific`rilor [i În[tiin]`rilor transmise conform

prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendic`rile Antre pre -
norului] [i celor transmise conform prevederilor Sub-Clauzei
20.2 [Reven dic`rile Beneficiarului];

• statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii
asupra oric`ror incidente neprev`zute [i activit`]i în leg`tur`
cu aspectele de mediu [i rela]iile publice; [i

• compara]ii între evolu]ia real` a execu]iei Lucr`rilor [i
cea planificat`, prezentând detalii referitoare la orice
evenimente sau circumstan]e care pot periclita terminarea
lucr`rilor conform prevederilor Contractului [i m`surile care
se adopt` (sau necesar a fi adoptate) pentru evitarea
întârzierilor.

Cerin]ele speciale de raportare pe durata Perioadei
Serviciilor de Exploatare vor fi specificate în Cerin]ele
Beneficiarului.

4.22 Securitatea [antierului
Antreprenorul va avea responsabilitatea securit`]ii

[antierului. Dac` nu este altfel stabilit în Condi]iile Speciale:
• Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite

accesul persoanelor neautorizate pe [antier, [i
• Accesul autorizat pe [antier se va limita la Personalul

Antreprenorului, Personalul Beneficiarului [i oricare alte
persoane a c`ror identitate a fost notificat` Antreprenorului
de c`tre Beneficiar sau Reprezentantul Beneficiarului , în
calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai
Beneficiarului pe [antier.

4.23 Activit`]ile Antreprenorului pe [antier
Antreprenorul va restrânge aria de desf`[urare a activit`]ii

numai în limitele [antierului [i în alte zone anexe care pot fi
ob]inute de c`tre Antreprenor [i acceptate de c`tre
Reprezentantul Beneficiarului  ca zone de lucr`ri.
Antreprenorul va lua toate m`surile necesare pentru a p`stra
Utilajele Antreprenorului [i Personalul propriu în limitele
[antierului [i ale zonelor anexe pentru a nu afecta terenurile
adiacente.

Antreprenorul va p`stra permanent [antierul degajat de
obstacole inutile [i va transporta în depozit sau îndep`rta
orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va
cur`]a [i înl`tura de pe [antier, cu promptitudine, molozul,
orice resturi [i Lucr`rile Provizorii care nu mai sunt necesare.

Dup` emiterea Certificatului de Punere în Func]iune,
Antreprenorul va cur`]a [i îndep`rta, de pe acea parte a
[antierului [i a Lucr`rilor la care se refer` Certificatul de
Punere în Func]iune, toate Utilajele Antreprenorului, excesele
de materiale, molozul, gunoaiele [i Lucr`rile Provizorii. 

Certificatul de Terminare a Contractului nu va fi eliberat

pân` când Antreprenorul nu va îndep`rta toate Utilajele

proprii, stocurile de materiale, molozul,  resturile [i Lucr`rile

Provizorii r`mase din [antier care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul va l`sa [antierul [i Lucr`rile curate [i în

siguran]`. 

4.24 Vestigii
Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau

antichit`]ile, împreun` cu construc]iile [i alte relicve sau

elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe

[antier vor fi încredin]ate în grija [i puse sub autoritatea

Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate m`surile necesare

pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de

la înl`turarea sau deteriorarea acestor descoperiri.

Dup` descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul

va transmite cu promptitudine o În[tiin]are Reprezentantului

Bene ficiarului, care va emite instruc]iuni pentru modul de

solu]ionare. Dac` Antreprenorul înregistreaz` întârzieri sau

se produc Costuri suplimentare ca urmare a respect`rii acestor

instruc]iuni, Antreprenorul va transmite o nou` În[tiin]are

Reprezentantului Beneficiarului [i, cu condi]ia respect`rii

prevederilor Sub - Clauzei 20.1 [Revendic`rile Antre pre -

norului], va avea dreptul la:

• O prelungire a duratei de execu]ie pentru orice

întârziere, conform prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Prelungirea

Duratei de Execu]ie pentru Proiectare [i Execu]ie], dac`

terminarea Lucr`rilor este sau va fi întârziat`, [i

• plata Costurilor suplimentare produse, care vor fi incluse

în Pre]ul Contractului.

Dup` primirea noii În[tiin]`ri, Reprezentantul Bene -

ficiarului va proceda în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu]ionare] pentru a

conveni sau stabili modul de solu]ionare a acestor probleme.

4.25 Schimb`ri în Situa]ia Financiar` a
Antreprenorului

Dac` Antreprenorul ia cuno[tin]` de orice schimbare în

situa]ia sa financiar` care ar putea afecta capacitatea sa de a

termina Contractul [i de a-[i îndeplini obliga]iile conform

prevederilor Contractului, acesta va transmite imediat o

În[tiin]are Reprezentantului Beneficiarului prezentând detalii

am`nun]ite. În termen de 28 de zile de la primirea acestei

În[tiin]`ri, Beneficiarul va informa Antreprenorul despre

ac]iunile pe care inten]ioneaz` s` le întreprind` sau pe care

le solicit` Antreprenorului.

În toate cazurile, Antreprenorul va furniza Beneficiarului

anual declara]iile [i rapoartele sale financiare anuale

auditate.   �
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Manifest`ri interna]ionale

Conferin]a Interna]ional` a Podurilor, sponsorizat` de
Societatea Inginerilor din Vestul Pensilvaniei (ESWP), \n
cadrul unui parteneriat strategic cu Drumuri Americane [i
Asocia]ia Constructorilor de Transport (ARTBA).

06 - 09 Iunie 2010
Pittsburgh, Pennsylvania, SUA
• Contact: ESWP
• Tel.: +1 412 261 0710
• Fax: +1 412 261 1606
• E-mail: eswp@eswp.com
• Web: www.eswp.com

A 3-a Aren` de Cercetare a Transportului European, TRA
2010 cu tema Transportul european mai ecologic, mai sigur,
mai inteligent

07 - 10 Iunie 2010
Bruxelles, Belgia
• Contact: Agen]ia de Trafic [i Drumuri
• E-mail: info@traconference.eu
• Web: www.traconference.eu

A 11-a Conferin]` Interna]ionala privind Pavarea Asfaltului

(Asocia]ia Japonez` a Drumurilor [i Societatea Interna]ional`

pentru Pavarea Asfaltului) cu tema Siguran]a [i Mediul |ncon -

jur`tor

01 - 06 August 2010

Nagoya Aichi, Japonia

• Contact: Secretariat

• Fax: +81 3 3581 2232

• E-mail: info@isap-nagoya2010.jp

• Web: www.isap-nagoya2010.jp

A 7a Reuniune [i Expozi]ie Anual` IBTTA

12 - 15 Septembrie 2010

San Diego, California, SUA

• Contact: Asocia]ia Barierelor, Tunelurilor [i Podurilor

• Tel.: + 1 202 659 462

• E-mail: carnold@ibtta.org

• Web: ww.ibtta.org
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Pasajul rutier peste linia ferat`
Bucure[ti-Constan]a

Ing. Virgil ICLEANU, ALPINE Bau Gmbh

|n zona de nord a Capitalei se afl` în
construc]ie un nou pasaj rutier, care
traverseaz` Centura feroviar` existent` a
municipiului Bucure[ti.

Execu]ia [i proiectarea pasajului ho banat
se realizeaz` de c`tre ASO CI EREA ALPINE
BAU GMBH-FCC CONSTRUC CTION, ser -
vi ciile de consultan]` [i asisten]` tehnic`
fiind asigurate de c`tre societ`]ile Septem -
brie Consulting [i Via Design S.A.

Pasajul hobanat peste linia de cale ferat`
Bucure[ti–Constan]a are urm`toa rele carac -
te ristici tehnice principale:

• O lungime total` a pasajului de 240
m, realizat` din patru deschideri dispuse
simetric fa]` de pilonul central de sus ]inere
al pasajului (35,00+85,00+35,00);

• Pilonul de beton armat de sus]inere a
pasajului rutier are o în`l]ime de 47,50 m de

la nivelul terenului [i se reazem` prin
intermediul unor radiere din beton armat pe
pilo]ii fora]i cu diametrul de 1,50 m [i o
lungime/adâncime de 18,00 m;

• Pilonul central al pasajului este
realizat sub forma unui cadru din doi stâlpi
înclina]i spre axul longitudinal al pasajului;

• Suprastructura pasajului  este realizat`
dintr-o grind` metalic` casetat`, care
conlucreaz` cu platelajul din beton armat.
La partea superioar` a grinzii sunt dispusi
conectori rigizi, pentru a asigura con lu -
crarea  semicasetei metalice cu platelajul
din beton armat monolit;

• Sistemul de hobane al suprastruc turii
este de tip biplan înclinat în evantai, sus -
]inând fiecare cele dou` deschideri de 85,00
m ale pasajului;

• Cablurile ce realizeaz` hobanajul
structurii sunt alc`tuite din toroane din
o]eluri superioare galvanizate 1860 MPA,

Ing. Virgil ICLEANU, 
Dir. ALPINE Bau Gmbh
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introduse într-o teac` de polistiren de înalt`
densitate, ceea ce asigur` o bun` protec]ie
în timp a structurii (minim 75 de ani ciclu
de via]`);

• Fiind o construc]ie amplasat` într-o
zon` seismic`, structura a fost calculat`
pentru a face fa]` unui cutremur cu o
intensitate de 8 grade pe scara RICHTER
(zona C);

• Inainte de începerea lucr`rilor,
comportarea structurii proiectate la vânt [i
la cutremure de grad ridicat, specifice zonei
C (zona Bucure[ti), s-a realizat prin mo -
delare cu programe speciale pe calculator;

• Atât din punct de vedere al solu]iilor
tehnice adoptate, cât [i al aspectului
arhitectonic final, pasajul hobanat peste
calea ferat` Otopeni reprezint` o lucrare
modern` de inginerie rutier` , o lucrare cum
î[i dore[te orice beneficiar [i deosebit de
util` pentru utilizatorii auto;

• Pasajul hobanat Otopeni se înscrie în
cadrul realiz`rilor tehnice rutiere deosebite
din ultima perioad` (pasajul B`neasa,
pasajul Pipera Bucure[ti [i viitorul pasaj
Basarab), fiind sub acest aspect o structur`
diferit` fa]` de ceea ce s-a proiectat [i
executat în România în ultimii 30 de ani.

La proiectarea [i execu]ia acestui pasaj
hobanat, ASOCIEREA ALPINE BAU GMBH-
FCC CONSTRUCCTION a mobi lizat per -
sonal tehnic de specialitate din Spania [i din
România, în realizarea acestui tip de
proiecte, [i anume: ing. Harald BRAUN
(director coordonator), ing. Luis MANIQUE
([ef [antier), Jose GUTIEREZ (topometrie) [i
Salvador RAYA (maistru podar).

Totodat` men]ion`m participarea [i
aportul unor tineri ingineri români la exe cu -
]ia acestui proiect [i anume ing G.
CHIP~IL~ (RTE), ing. Monica TONCA (ing.
cantit`]i), ing. Marius CR~CIUN (respon -
sabil AQ/CQ), ing. Florin BONE (utilit`]i),
Eugen ZAMFIRA (maistru drum), Dan
VÂRLAN (inginer drum), to]i formând o
echip` dedicat` finaliz`rii proiectului.

Construirea noului pasaj peste calea
ferat`  în zona Otopeni va contribui sem -
nificativ la descongestionarea traficului
rutier, într-o zon` aglomerat` a Munici -
piului Bucure[ti.   �
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|mbun`t`]irea conexiunilor actuale
dintre Autostrada Bucure[ti-Constan]a
[i municipiul Bucure[ti

Ing. Gheorghe BUZULOIU,
Membru de Onoare al Academiei 

de {tiin]e Tehnice

În 1970, anul de finalizare a execu]iei
podului peste Dun`re de la Giurgeni – Vadu
Oii, s-a elaborat de c`tre IPTANA Bucure[ti
“Institutul de Proiect`ri Transporturi Auto,
Navale [i Aeriene”, Studiul Tehnico-Economic
pentru Autostrada Litoral, Bucure[ti – Con -
stan]a. În studiu era prev`zut` traversarea Du -
n`rii pe podul de la Giurgeni – Vadu Oii, de
pe D.N. 2A.

Pentru sporirea capacit`]ii de trafic a
sectorului de cale ferat` Fete[ti – Cernavod`,
în luna aprilie 1975 s-a prezentat la avizare în
MTTc “Studiul Tehnico-Economic” pentru
reconstruc]ia podurilor dun`rene de la Fete[ti
[i Cernavod` pentru o cale ferat` dubl` cu
men]inerea podurilor vechi în exploatare
pentru situa]ii speciale. În condi]iile în care la
inaugurarea în 1970 a podului peste Dun`re
de la Giurgeni s-a pus întrebarea dac` pe pod
se poate amenaja [i traversarea unei c`i
ferate? La r`spunsul dat c` podul peste Dun`re
la Giurgeni este proiectat numai pentru vehi -
cule rutiere, s-a apreciat c` problema realiz`rii
[i a unei travers`ri suplimentare a Dun`rii

pen tru cale ferat` r`mâne nerezol vat`, de  ur -
m`rit în continuare.

Urmare discu]iilor purtate la avizarea
propunerii de a se realiza în zona Fete[ti –
Cernavod` o traversare numai pentru cale
ferat`, analizând propunerea comparabil cu
aprecierile f`cute la inaugurarea podului peste
Dun`re la Giurgeni, s-a hot`rât completarea
Studiului Tehnico-Economic [i cu varianta
unei travers`ri mixte feroviare [i rutiere.

Varianta cu pod de cale ferat` [i rutier a
fost elaborat` de IPTANA la nivel de au to -
strad`.

Studiul Tehnico-Economic completat a
fost avizat [i aprobat în anul 1975 pentru
reconstruc]ia podurilor dun`rene, Fete[ti [i
Cernavod` pentru o cale ferat` dubl` [i pentru
autostrad`. Sectorul de autostrad` Fete[ti –
Cernavod` în lungime de 17 km a fost dat în
folosin]` în anii 1986–’87, odat` cu sectorul
de cale ferat`.

Dup` aderarea în 1975 a României la
Programul TEM*, în anul 1977 s-a elaborat
Studiul de Amplasament pentru autostr`zile:
Bucure[ti – Craiova, Drobeta-Turnu Severin–
Lugoj–Timi[oara–N`dlac [i Bucure[ti–Con -
stan ]a, cu traversarea Dun`rii în zona
Fe te[ti–Cernavod`. Trebuie men]ionat c`

alegerea noului traseu pentru Autostrad` s-a
datorat existen]ei în execu]ie a sectorului de
autostrad` Fete[ti–Cernavod`, sector realizat
odat` cu executarea noilor travers`ri cu
poduri pentru calea ferat`. Nerealizarea
sectorului de autostrad` Fete[ti–Cernavod` în
paralel cu traversarea feroviar` ar fi orientat
cu siguran]` traversarea Dun`rii pe podul de
la Giurgeni. Trebuie men]ionat` importan]a
deosebit` pe care o pot avea tratarea cu o
larg` perspectiv` a lucr`rilor de infrastructur`,
executarea în paralel a sectorului Fete[ti–
Cernavod` pentru cale ferat` [i autostrad`
reprezint` cel mai concludent exemplu.

Pentru racordarea autostr`zii la municipiul
Bucure[ti s-au analizat dou` variante: pe 
b-dul Ion {ulea (Camil Ressu – Theodor
Pallady actual) [i pe [oseaua Pantelimon.

Conexiunea pe [oseaua Pantelimon a fost
analizat` în dou` variante, prin Br`ne[ti pe 
D.N. 3 sau prin Cernica pe D.J. 301.

S-a ales varianta pe b-dul Ion {ulea, cu
câte trei benzi pe sens, spa]iu rezervat pentru
circula]ia tramvaielor [i trotuare foarte largi,
cu cele mai mari posibilit`]i de sporire a
capacit`]ii de trafic în viitor.

Varianta aleas` pe b-dul Ion {ulea avea
îns` [i mai mare dezavantaj, era conexat` la
Calea Dude[ti, arter` cu capacitate de trafic
mult mai redus` pe sectorul [oseaua Mihai
Bravu – Po[ta Vitan, cu parte carosabil` de
12,00 m cu dou` benzi pentru circula]ia
rutier` [i tramvai.

Urmare discu]iilor purtate cu Prim`ria
municipiului Bucure[ti [i cu proiectantul
Proiect Bucure[ti, a rezultat c` sunt posibilit`]i
de sporire a capacit`]ii de trafic pe sectorul
[os. Mihai Bravu–Po[ta Vitan la o capacitate
corespunz`toare cu a b-dului Camil Ressu [i a
b-dului Octavian Goga. Men]ion`m în acest
sens, elaborarea de c`tre Proiect Bucure[ti a
Planului Urbanistic Zonal Calea Dude[ti –
Calea Vitan prin care se elimin` zona de
strangulare a traficului de pe Calea Dude[ti la
un profil corespunz`tor cu b-dul Octavian
Goga.

Ac]iunea de sporire a capacit`]ii de trafic
a C`ii Dude[ti a început înainte de 1989, prin
reconstruc]ia [colii nr. 80 în alt amplasamentFoto 2 - Intersec]ia Po[ta Vitan Construc]ie - Dude[ti Nr. 94

A.P.D.P.
asociația

profesională
de drumuri

și poduri
din românia



Autostrăzi
2010

Nr. 83 (152)

29



Autostrăzi

30

2010

Nr. 83 (152)

[i prin dezafectarea construc]iilor existente pe
partea dreapt` pe sectorul [os. Mihai Bravu–
Depoul RATB Dude[ti. Pân` în prezent,
sporirea capacit`]ii de trafic a C`ii Dude[ti nu
s-a realizat. Prin darea în exploatare a secto -
rului Autostrada Bucure[ti–Cernavod`,
traficul a crescut în mod deosebit, în prezent
zona cuprins` între str. Liviu Rebreanu [i [os.
Mihai Bravu este practic blocat` la orele de
vârf.

Pân` în prezent, o parte din spa]iile deza -
fec tate de pe Calea Dude[ti au fost reame -
najate, au fost executate noi construc]ii, care
intr` în contradic]ie cu sporirea capacit`]ii de
trafic a C`ii Dude[ti, sunt în construc]ie imo -
bile de capacitate foarte mare în amplasa -
mente nefavorabile a fost reabilitat Depoul
RATB Dude[ti [i alte construc]ii.

De asemenea, se aprob` autoriza]ii de
construire [i în prezent (Autoriza]ia nr. 578
din 12.05.2008) pe Calea Dude[ti nr. 94
pentru un bloc cu S+P [i 4-5 etaje [i pentru
alte lucr`ri, în total` contradic]ie cu Planul
Ur ba nistic Zonal–Sistematizarea C`ii Du -
de[ti–Ca lea Vitan elaborat de Proiect Bu -
cure[ti. Fig. nr.2 – Amenajarea inter sec]iei
Po[ta Vitan.

La data de 21 mai 2009 s-a acordat
suplimentar [i aprobarea de construire nr. 618
pentru aceea[i construc]ie de pe Calea
Dude[ti nr. 94 pentru S+P+8 etaje, executate
în prezent S+P+9. Probabil un verificator mai
curajos a g`sit resurse pentru înc` trei etaje pe
structura deja executat` – Foto  2.

De asemenea, tot pe Calea Dude[ti la nr.
144+146 s-au aprobat autoriza]iile de con -
struire nr. 749 [i 750 din 22.06.2009 pentru
un imobil HOTEL EVIA cu 3S+P+10-11 etaje,
în prezent în execu]ie.

Limita excava]iei este la limita trotuarului
actual, ceea ce face de asemenea imposibil`
sistematizarea C`ii Dude[ti – Foto 3 [i 4.

De men]ionat c` autoriza]iile de con -
struire pe Calea Dude[ti au fost acordate pe
baza unor Planuri de Urbanism de Detaliu,
Calea Dude[ti fiind necuprins` în Planul
Urbanistic General al Municipiului Bucure[ti–
Etapa fina l` [i în contradic]ie cu Planul de
Urbanism Zonal elaborat de Proiect Bucure[ti
în anul 1999–Calea Dude[ti–Calea Vitan–str.
Foi[o rului.

În aceast` situa]ie se constat` o total` lips`
de audien]` [i de preocupare a organelor
administrative [i de sistematizare pentru
realizarea unor lucr`ri care s` îmbun`t`]easc`
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condi]iile actuale [i de perspectiv` pentru
desf`[urarea traficului rutier în municipiul
Bucure[ti. Lucr`rile executate sau aflate în
execu]ie pe Calea Dude[ti exclud definitiv
posibilitatea de îmbun`t`]ire a conexiunilor
cu Autostrada Bucure[ti–Constan]a [i pe
aceast` zon`.

Pentru evitarea repet`rii unor situa]ii si mi -
lare este necesar ca autoriza]iile de construire
s` se bazeze pe planuri generale de urbanism
aprobate, proiectele s` fie prezentate pentru
audien]` public` într-un spa]iu special ame -
najat cu posibilitate liber` de a fi cercetate.

Îmbun`t`]irea conexiunilor actuale cu Au -

tostrada Bucure[ti–Constan]a impune elabo -
rarea unui Plan General de Sistematizare pe
sectorul Pasaj M`r`[e[ti–Glina, corelat cu
Planul Urbanistic General al Municipiului
Bucure[ti orientat pe direc]ia principal` ce se
realizeaz` pe traseul B-dul Theodor Pallady,
bd. Camil Ressu, Calea Dude[ti [i b-dul
Octavian Goga, stabilirea unui program de
priorit`]i pentru sistematizarea intersec]iilor
principale de care depinde sporirea capacit`]ii
[i a siguran]ei în traficul rutier: b-dul 1 De -
cem brie, str. Trapezului, b-dul Nicolae Gri go -
rescu, str. M`rului, str. Liviu Rebreanu, b-dul
Rm. S`rat, Dristor, b-dul Rm. Vâlcea, [oseaua

Mihai Bravu [i b-dul Burebista, Pia]a Po[tei
Vitan.

În aceste intersec]ii se poate lua în
considerare executarea pe direc]ia principal`,
la limita zonelor rezervate pentru liniile de
tram vai, a unor pasaje superioare sau inferi -
oare, cu câte dou` benzi de circula]ie pe sens,
corelat cu topografia terenului, cu men]inerea
actualelor rela]ii pentru circula]ia rutier` [i
tramvaie.

Pentru prima etap` se poate sistematiza
sectorul cuprins între str. Dristor [i [oseaua
Mihai Bravu de pe b-dul Camil Ressu, care [i
la traficul actual genereaz` blocaje în orele de
circula]ie major` – Figura 3 – Nord rutier Mi -
hai Bravu - Dristor.

Pe [oseaua Mihai Bravu se poate executa
un pasaj inferior adiacent liniilor de tramvai
cu câte dou` benzi pe sens. Pentru o pant` de
4 % [i un gabarit liber de 5,20 m, pasajul in -
fe rior ajunge la cca. 500 m cu o parte aco -
perit` în zona central` de 85 m.

În condi]iile în care distan]a dintre [oseaua
Mihai Bravu [i str. Dristor este de cca. 270 m,
pentru realizarea unui pasaj superior pe b-dul
Camil Ressu este favorabil` solu]ia execut`rii
unui pasaj superior unic, care s` traverseze
cele dou` artere principale. Pasajul superior
cu câte dou` benzi pe sens se va amplasa
adiacent liniilor de tramvai, inclusiv rampele
de acces.

Pentru un gabarit liber de 5,20 m [i pante
de 4 % rezult` un pasaj superior cu o lungime
de 600 m cu o în`l]ime liber` în zonele de
cap`t de cca. 2,00 m [i o lungime total` de 
825 m, inclusiv rampele de acces.

La variantele cu pasaje inferioare se pot
folosi solu]ii cu pere]i mula]i [i par]ial ele men -
te prefabricate, solu]ie economic` cu pro -
ductivitate ridicat` [i la variantele cu pasaje
superioare coloane forate de tip Benoto pentru
infrastructuri [i elemente prefabricate din
beton armat precomprimat pentru suprastruc -
turi.

În condi]iile unei suprapuneri a lucr`rilor
necesare cu liniile de metrou, existente în
principal pentru infrastructuri, este necesar` o
colaborare cu METROU Bucure[ti, proiec tan -
tul general al metroului.

Este de asemenea necesar s` se ]in` seama
[i de eventualele lucr`ri de dezvoltare a me -
troului, spre exemplu o eventual` prelungire
a liniei din sta]ia Dristor II pentru închiderea
inelului actual.

Traseul liniilor actuale a tramvaielor [i

Foto 3 - Hotel Evia Dude[ti 144-146 - Escava]ii subsol

Foto 4 - Hotel Evia - Escava]ii la limita trotuarului Calea Dude[ti
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rela]iile pentru circula]ia rutier` se men]in cu
toate conexiunile actuale, cu executarea unor
bretele de acces cu câte dou` benzi de
circula]ie pe toat` lungimea pasajului inferior
[i a pasajului superior.

Pentru a favoriza traficul la cota actual` la
intersec]ia [oselei Mihai Bravu cu b-dul Camil
Ressu [i  [oseaua Dude[ti, se poate amenaja o
gira]ie cu raza de 20,0 m.

Spa]iile existente asigur` realizarea solu]iei
de sistematizare propuse în condi]iile deza -
fect`rii construc]iei vechi a [colii generale nr.
80, cl`dire care [i în situa]ia actual` obstruea -
z` întreaga intersec]ie.

Paralel cu evolu]ia traficului principal pe
Autostrada Bucure[ti–Constan]a se va putea
exe cuta, e[alonat, [i o sistematizare a celor -
lalte intersec]ii principale men]ionate.

În condi]iile în care dezvoltarea Munici -
piului Bucure[ti nu a avut la baz` un plan de
sistematizare, fiind necesar` dezafectarea unui
num`r mare de construc]ii existente pentru
majoritatea lucr`rilor de sistematizare este greu
de explicat ignorarea posibilit`]ilor de sporire
a capacit`]ii de trafic a C`ii Dude[ti care are
în prezent spa]ii libere pe 70 % din lungime,
prin aprobarea unor autoriza]ii de construire [i

execu]ia unor lucr`ri total inoportune. Dac` în
viitor se va men]ine acest mod de tratare,

Municipiul Bucure[ti nu are nici o [ans` s`
rezolve problema circula]iei rutiere.    �

Foto 5 - Vedere Bd Octavian Goga - Construc]ie Dude[ti

Nascut la data de 30.06.1934, ab-
solvent al Facultatii de Constructii Dru -
muri si Poduri promotia 1965, inginerul
Titu Corici ar fi \mplinit anul acesta 45
de ani de activitate desf`[urat` \n sec-
torul rutier. Absolvent al Liceului Fra]ii
Buze[ti din Craiova, cu media 10, a
urmat apoi {coala Tehnic` de Drumuri
[i Poduri Bucure[ti, absolvind cu merite
deosebite [i Institutul de Construc]ii Bu-
cure[ti, Facultatea CFDP.

A refuzat s` r`mân` asistent universi-
tar, \ncepându-[i activitatea ca inginer in
anul 1966. A lucrat la Grupul de [antiere
Bra[ov (1966-1967), ADP Bra[ov, [ef de
lot (1967-1973), inspector Protec]ia
Muncii Prahova 1974-1976), inginer-[ef
SDN Prahova (1976-1988), SDN Prahova,

[ef sec]ie (1988-1996), director Plastidrum
Sucursala Ploie[ti (1996-2010).

A lucrat pe cele mai importante [an -
tiere din ]ar`, precum cele de la Por]ile
de Fier, Valea Mure[ului, Valea Lotrului,
Valea Teleajenului.

Dorin]a sa din copil`rie a fost aceea
de a deveni \nv`]`tor, dar datorit` prove-
nien]ei dintr-o familie de chiaburi, a
urmat o facultate tehnic`. A fost \ns`
toat` via]a un adev`rat „\nv`]`tor“ la
Drumuri, oferind un exemplu de corec-
titudine, preg`tire profesional` [i mai
ales omenie. Dup` pensionare nu a
putut sta departe de domeniul pe care 
l-a \ndr`git atât [i a continuat s` lucreze
la firma Plastidrum pân` la sfâr[itul
vie]ii.

Om de o punctualitate proverbial`, a
format genera]ii \ntregi de speciali[ti.
Lumea drumarilor devine mai s`rac`
prin pierderea unui asemenea OM, ple-
cat pe ultimul drum, f`r` putin]a de a se
mai \ntoarce vreodat`.

Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace!

In memoriam

Titu Corici (1934 - 2010)
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PROIECTAREA PARC~RILOR
CU ADVANCED ROAD DESIGN

Nicoleta SCARLAT, Maxcad SRL

În numerele anterioare am propus
solu]ia pentru proiectarea în plan a geo -
metriei parc`rilor conform standardului
românesc cu aplica]ia AutoTrack. 

Vom prezenta mai departe un
exemplu în care a fost utilizat` solu]ia
complementar` – AutoCAD Civil 3D [i
Advanced Road Design (ARD) pentru
realizarea amenaj`rii verticale, aplicarea
[i controlarea profilului tip, stabilirea
cantit`]ilor de materiale necesare [i a
volumelor de s`p`tur` - umplutur`. 

Pentru acest exemplu a fost desem -
nat` limita dinspre drumul principal ca
fiind axul parc`rii. Propunerea acestei
pozi]ii are ca scop realizarea facil` a
leg`turii dintre cotele parc`rii [i cotele
drumului principal la nivelul benzilor de
intrare – ie[ire din parcare.

Proiectarea profilului longitudinal al
axului parc`rii trebuie s` ]in` cont de
cotele din drumul principal pe zona
comun` a benzilor de intrare-ie[ire din
parcare pe pozi]iile kilometrice corespon -
dente. 

Pentru afi[area pozi]iilor kilometrice
corespondente putem folosi op]iunea de
“Use other road” pentru editarea cât mai
eficient` a profilului longitudinal. 

De asemenea ARD permite afi[area
profilului limitei carosabile a drumului
principal – func]ia Design Constraints - [i
legarea automat` a cotelor parc`rii pe
zona comun` de aceast` constrângere –
func]ia Compute VC from existing data.

Au fost aplicate profile tip conform
zonelor diferite de structur` aplicat`
parc`rii care au fost modelate corespun -
z`tor geometriei plane stabilite, prin
utilizarea func]iilor complexe puse la
dispozi]ie de ARD în fereastra Design
Data Form. 

Fig. 1 – Definire ax parcare

Fig. 2 – Proiectarea profilului longitudinal al parc`rii
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Calculul cantit`]ilor de lucr`ri a
presupus rularea rapoartelor cu ARD care
extrag date cu privire la cantit`]ile totale
sau pe sec]iuni a volumelor de s`p`tur` –
umplutur` respectiv decapare, date cu
privire la cantit`]ile de materiale puse în
opera (volume structur` aplicat`) [i date
cu privire la lungimi de [an]uri sau
borduri aplicate.

Realizarea plan[elor finale de profile

longitudinale, plan [i profile transversale
s-a f`cut prin lansarea dialogului de “Plot
long sections” [i “Plot Cross Sections”
care permite crearea layout-urilor cu
formatul de foaie [i cartu[ul specific
proiectului, recunoa[terea [i marcarea
automat` a intersec]iilor sau afi[area
blocurilor de reprezentare a parape]ilor
sau a zidurilor de sprijin (dac` este cazul).

Pentru mai multe detalii referitoare la

aplica]ia Advanced Road Design (ARD),
v` rug`m s` contacta]i exper]ii firmei
MaxCAD, unic distribuitor al aplica]iei în
România, la tel.: 021-250.67.15, email:
office@maxcad.ro sau vizita]i:
www.maxcad.ro  

De asemenea, pentru oferte speciale
pentru cursuri de instruire [i consultan]`
v` rug`m s` ne contacta]i.   �

Fig. 3 – Aplicarea [i modelarea profilelor transversale tip

Fig. 4 – Calcul cantit`]i de lucr`ri

Fig. 5 – Plan[` profil transversal Fig. 6 – Plan[` profil longitudinal

Fig. 7 – Plan de situa]ie
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Considera]ii privind \ntre]inerea suprafe]ei
\mbr`c`min]ilor rutiere specifice
pistelor aeroportuare din România

asociația
profesională
de drumuri
și poduri
din românia

A.P.D.P.

Dr. ing. Viorel PÂRVU
Expert tehnic autorizat construc]ii

drumuri [i piste aeroportuare
Directorul Departamentului Aeroporturi

SEARCH CORPORATION

Suprafa]a unei piste aeroportuare este
necesar s` fie bine între]inut`, respectând o
serie de procedee tehnice de la care nu se
poate face nici un rabat, pentru a se preîn -
tâmpina apari]ia unor situa]ii critice care pot
complica opera]iile de rulare (aterizare /
decolare) ale aeronavelor la sol.

Lucr`rile de repara]ii sunt în general
costisitoare [i de cele mai multe ori impun
anumite restric]ii ale traficului aerian, chiar [i
în cazurile când defec]iunile ap`rute sunt
reduse. Iat` de ce este foarte important s` fie
efectuat` o între]inere preventiv` a pistelor,
lucrare ce trebuie avut` în permanen]` în
vedere de c`tre administra]iile aeroportuare.

Pistele aeroportuare din România au fost
executate cu îmbr`c`min]i rutiere din beton
de ciment Portland sub form` de dale simple
nearmate cu grosimi de 25….40 cm , l`]imi
de 3,5….5,0 m [i lungimi deasemenea
variabile de 3,5.…6,0 m. Toate pistele
aeroportuare române[ti au fost realizate cu
cimenturi bune tip Portland, care sunt
materiale de construc]ii ale c`ror propriet`]i
de adeziune [i de coeziune le confer` marea
capacitate de a lega granule de agregate
naturale de râu (nisipuri) sau de carier`
(cribluri) într-o mas` compact`.

Dup` cum se [tie cimenturile care
prezint` interes pentru prepararea betonului
în construc]ii, au proprietatea de a face priz`
[i a se înt`ri în prezen]a apei, ca urmare a
unor reac]ii chimice cu aceasta, de aceea se [i

numesc cimenturi hidraulice. Aceste cimen -
turi hidraulice au în compozi]ia lor silica]i [i
alumina]i de calciu clasificându-se la rândul
lor în:

• cimenturi naturale;
• cimenturi Portland;
• cimenturi aluminoase.
Denumirea de ciment Portland, dat` ini]ial

datorit` asem`n`rii  culorii [i calit`]ii cimen -
tului înt`rit cu piatra de Portland – un calcar
exploatat în Dorset – Anglia, s-a p`strat pân`
în zilele noastre pentru a descrie un ciment
ob]inut prin amestecarea intim` a calcarelor
cu argile, sau alte materiale care con]in silice,
alumin` [i oxizi de fier, arderea lor la o
temperatur` la care s` aib` loc clincherizarea
[i m`cinarea clincherului rezultat.

Degradarea suprafe]ei dalelor la pistele
din beton de ciment Portland se datoreaz` în
principal defectelor de proiectare sau
execu]ie, cum ar fi o cantitate insuficient` sau
prea mare de ciment , un con]inut de ap` prea
mare  în compozi]ia betonului, un tratament
incorect în timpul procesului de înt`rire,
influen]a fenomenului de înghe]-dezghe] sau
utilizarea de agregate naturale (nisipuri,
pietri[uri, cri bluri) necorespunz`toare calitativ
sau infil trarea solu]iilor chimice de degivrare
în pori, fisuri sau cr`p`turi. Dintre cele mai
uzuale forme de uzur` a suprafe]ei dalelor din
beton, se men]ioneaz`:

• Suprafe]e poroase;
• Suprefe]e exfoliate;
• {lefuirea în exces a suprafe]elor

provocat` de ac]iunea pneurilor aeronavelor;
• Fisurarea [i cr`parea dalelor pân` la

straturile inferioare;
• Spargerea muchiilor rosturilor trans ver -

sale [i longitudinale dintre dale,
• Decolmatarea rosturilor.
În locurile  unde  stratul  de  îmbr`c`minte

rutier`  deteriorat`  este foarte sub]ire [i degra -
darea se datoreaz` unui tratament incorect al
suprafe]ei dalelor în timpul execu]iei, se
recomand` fie strierea cu discuri diamantate
asamblate coaxial [i cu acela[i diametru, fie
[lefuirea acestor zone. În cazurile în care
grosimea mic` a straturilor de beton nu
creeaz` probleme [i dac` betonul de la partea
inferioar` este corespunz`tor, nu este necesar
a se efectua alt tratament pentru refacerea
suprafe]ei deteriorat` din îmbr`c`mintea din
beton.

Trebuie verificat cu toat` aten]ia, dac`
acest tip de repara]ie nu creeaz` denivel`ri
sau form`ri de zone cov`tuite în care apa
b`lte[te c`ci iarna poate forma lentile de
ghea]` cu toate consecin]ele negative asupra
siguran]ei aeronavelor ce rezult` de aici. 

În cazul în care suprafa]a dalelor are o
porozitate în exces [i alte deficien]e calitative
nu are , porii se pot umple prin etan[are cu

Piste aeroportuare
realizate cu
\mbr`c`min]i rutiere
din beton de ciment
Portland
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solu]ii de r`[in` epoxidic` sub form` lichid`;
acestea pot p`trunde în suprafa]a dalelor din
beton pân` la o adâncime de 5 mm.

Opera]ia trebuie executat` cu aten]ie
deosebit` întrucât atunci când se aplic`
etan[`ri cu r`[in` epoxidic`, este necesar s` fie
evitat` formarea de straturi de suprafa]` închise

la culoare. Existen]a unui astfel de strat în mod
sigur va împiedica evaporarea ume zelii  de pe
supra fa ]a betonului [i provoac` degradarea
timpurie a suprafe]ei astfel rea bilitat`.

De asemenea, suprafa]a dalei devine
neted` (f`r` rugozitate) [i alunecoas` în
condi]ii de umezeal`.

În situa]iile în care stratul de suprafa]` din
beton este deteriorat mai grav [i prezint`
cr`p`turi, atunci betonul degradat trebuie
îndep`rtat pân` se ajunge la betonul cores -
pun z`tor calitativ. Dup` îndep`rtarea beto -
nului degradat, suprafa]a trebuie s` fie uscat`
în totalitate, iar praful se îndep`rteaz` prin
suflare energic` cu aer. 

Noua suprafa]` astfel ob]inut` trebuie sa
fie tratat`/amorsat` în prealabil cu o solu]ie
diluat` de r`[in` sinte tic` pentru a se asigura
o aderen]` bun` între vechile [i noile straturi.
Pe partea de suprafa]` superioar` a zonei
preg`tit` se toarn` un nou strat de mortar
epoxidic ce se niveleaz` astfel încât s` se
ob]in` o grosime corespunz`toare.

Recomandabil, este s` se utilizeze un
amestec slab de mortar, pentru ca materialul
de leg`tur` s` corespund` cu caracteristicile
fizico-mecanice ale suprafe]ei dalei astfel
reparate.

Acest nou tip de mortar poate con]ine [i
nisipuri cuar]oase speciale sau materiale
ceramice. Pentru ca noua suprafa]` astfel
realizat` s` nu devin` prea neted`/ lucioas`
sortul de nisipuri din cuar] poate fi a[ternut pe
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suprafa]a înc` umed`. Rosturile dintre dalele
de beton, nu trebuiesc umplute cu acest tip de
mortar în timpul lucr`rilor de repara]ii. În
situa]iile în care suprafe]ele betonate necesit`
a fi reparate în regim de urgen]`, exist` o serie
de produse speciale pe baz` de ciment cu
propriet`]i de înt`rire rapid`, care cap`t` o
rezisten]` suficient de mare în cel mult o or`.
Cu toate acestea experien]a a ar`tat c` durata
de via]` în exploatare a acestui tip de material
este  destul de redus`.

În România, piste cu îmbr`c`min]i bitu -
mi noase a[ternute peste îmbr`c`min]ile
rutiere din beton de ciment au fost realizate
numai la Aeroporturile Interna]ionale “Henri
Coand`” Bucure[ti-Otopeni [i “Aurel
Vlaicu“ Bu cu re[ti-B`neasa.

Deteriorarea pistelor bituminoase se
dato reaz` de obicei compozi]iei gre[ite a
mixturii bitu minoase utilizat`, a impactului

carburan ]ilor, al gr`similor sau solven]ilor,
uzurii me canice sau distrugerilor cauzate de
alte produse chimice. De asemenea,
fenomenul de înghe]-dezghe] repetat destul
de frecvent  [i în România, poate d`una
atunci când solu]iile de degivrare p`trund în
îmbr`c`minte  spre straturile inferioare.
Printre alte forme de degradare a su -
prafe]elor bituminoase se poate men]iona
descompunerea asfaltului datorit` ac]iunii
agen]ilor atmosferici (razele ultra violete ,
c`ldura solar` etc.) care au drept con secin]`
înmuierea suprafe]elor bituminoase (de
culoare neagr`), deformarea (v`lurirea) [i
apari]ia bitumului în exces care poate
favoriza deraparea aeronavelor sau stropirea
fusela jului acestora de c`tre ro]i. 

Când defec]iunile astfel ap`rute sunt
minore [i se limiteaz` numai la suprafa]a
îmbr`c`min]ii bitumi noase, remedierea se
poate face doar prin pulverizarea unui
produs bituminos etan[, pe a c`rui suprafa]`
se împr`[tie [i se întinde un strat sub]ire de
nisip cuar]os sau din agregat natural
concasat care s`-i m`reasc` rugozi ta tea. În
situa]ia în care este afectat` o suprafa]` mai
mare a îmbr`c`min]ii bituminoase, întregul
strat afectat trebuie îndep`rtat prin frezare.

Dup` frezarea suprafe]ei respective,

aceas ta trebuie imediat cur`]at` cu aten]ie
înainte de a fi pulverizat un produs de
leg`tur`/ amors` tot de natur` bituminoas`.
Se toarn` apoi noul strat bituminos bine
compactat în special în zona de înfr`]ire cu
vechiul asfalt. Linia de demarca]ie dintre
vechiul asfalt [i cel nou a[ternut, trebuie s`
fie con cretizat` prin practicarea unui rost
folosind o ma[in` cu discuri diamantate
pentru asfalt [i apoi colmatat/etan[at “ la
cald” sau “la rece” cu un produs/mastic tot
de natur` bituminoas`. 

În cazurile în care  defec]iunile afec -
teaz` [i straturile inferioare ale îmbr` -
c`mintei bituminoase, lucr`rile de repara]ii
trebuie s` fie extinse [i la straturile de
funda]ie, care trebuiesc înlocuite [i bine
compactate pentru a se asigura o capacitate
portant` suficient` sub structura nou`
rutier` astfel reparat`, conform reglemen t` -
rilor tehnice în vigoare specifice infrastruc -
turii aeroportuare si bine în]eles al Caietului
de sarcini special [i spe cific lucr`rii respec -
tive elaborat de speciali[ti cu experien]` în
acest domeniu.   �

Concluzii
Piste aeroportuare
realizate cu
\mbr`c`min]i rutiere
bituminoase
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Tehnologii [i echipamente 
de consolidare a terenurilor 
prin vibrocompactare interioar`
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Consolidarea terenurilor const` în modifi carea artificial` a
caracteristicilor mecanice [i fizice ale acestora în vederea execut`rii
unor lucr`ri sau a asigur`rii stabilit`]ii. În func]ie de profunzimea de
aplicare consolidarea terenu rilor poate fi grupat` în dou` tipuri tehno -
logice: consolidare de suprafa]` [i consolidare în adâncime. Coloanele
din p`mânt sau beton executate prin vibrocompactarea interioar` a
terenurilor reprezint` una dintre metodele  de consolidare în adâncime.

În func]ie de mijloacele tehnice utilizate se pot diferen]ia [i alte
metode tehnologice de consolidare a terenurilor:

• consolidarea prin injec]ii;
• compactarea prin procedee mecanice (maiul greu [i supergreu,

maiul greu de form` special`);
• consolidarea prin drenare;
• consolidarea prin preumezire;
• consolidarea prin congelare;
• consolidarea prin electro-osmoz`;
• consolidarea prin implantarea unor in ser]ii speciale de tipul

geogrilelor sau a geo sin teticelor;
• consolidarea versantelor în vederea elimin`rii c`derilor de pietre;
• executarea unor perne din p`mânt compactat;
• consolidarea prin stabilizare “in situ” etc.

1) Metodelele de consolidare 
prin vibrocompactare  interioar`  

Consolidarea terenurilor prin vibrocom pac tarea  interioar` poate
fi realizat`, în func ]ie de caracteristicile acestora, cu trei procedee
tehnologice distincte (fig. 1, docu mentare [8]):

• Consolidarea cu coloane din p`mânt executate prin vibroflotare
(a);

• Consolidarea cu coloane din p`mânt executate prin
vibroînlocuire (b);

• Consolidarea cu coloane din beton executate prin vibroînlocuire
(c).

Consolidarea cu coloane din p`mânt exe cutate prin vibroflotare,
considerat` metoda standard, este aplicat` la terenuri granulare
necoezive, precum nisipurile [i pietri[urile. Metoda const` în
compactarea în profunzime a terenurilor slabe sau a rambleurilor ne -
compactate, ce poate fi ob]inut` prin vibrarea interioar` cu ajutorul
unui echipament de construc]ie special`, sub forma unui vibrator de
interior, ac]ionat electric sau, mai frecvent, hidrostatic. 

Vibra]iile produc fenomenul de lichefiere local`, cae  are ca efect
direct îndesarea p` mân tului pe loc (vibroîndesare), prin rearan jarea
particulelor, respectiv, formarea unui con de tasare (fig. 2a,
documentare [10]). Conul este umplut cu materialul de adaos (fig. 2b,
documentare [6]) pentru formarea corpului coloanei. Se modific` astfel

structura intern` a straturilor de p`mânt prin realizarea unor incluziuni,
cu densitatea m`rit`, constituite din dou` zone cu grade de compactare
di fe rite: coloana din materialul de adaos încon jurat` de o anvelop`
format` din materialul stratului ini]ial, compactat prin ac]iunea
vibroflotorului.

Modul de lucru, în cazul procedeului stan dard, const` din

Fig. 1
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aducerea vibratorului, cu aju to rul unei macarale, la punctul de
compactare dup` care se deruleaz` patru faze distincte:

Faza 1 – înainte de p`trunderea în teren, vibroflotorul este lansat în
plin` vitez`, cu jetul de ap` inferior deschis, ceeea ce fa ci li tea z`
penetrarea terenului (fig. 3, docu mentare [10]). Înaintea aceastei faze
sunt efectuate urm`toarele opera]ii: 

• se traseaz` [i se picheteaz` zona de compactat;
• se aduce vibroflotorul la pozi]ia indicat` de pichet, deasupra

acestuia;
• se porne[te vibroflotorul [i se deschide circuitul apei de r`cire a

motorului;
• se deschide circuitul ]evilor dispuse la baza vibroflotorului.
Faza 2 – sub influen]a greut`]ii proprii, a lans`rii [i a vibra]iilor,

vibratorul atinge rapid adâncimea prev`zut` prin proiect (fig. 4a,
documentare [3,4]). Dac` pe timpul penetr`rii apar dificult`]i la
înaintare, se ridic` vibro flotorul cu circa un metru [i apoi se las` s`
cad` rapid pentru reluarea procesului. Se men]ine vibroflotorul în
ac]iune la cot`, timp de 0,5...1 min, pentru sp`larea craterului. 

Faza 3 – se închide apa de la jeturile din vârf [i se deschide circuitul
jeturilor  supe rioare de sp`lare. Apa este injectat` din acest moment
numai prin orificiile aflate deasupra vibratorului (fig. 4b, documentare
[3,4]).  Conul de tasare, ob]inut la partea superioar` (fig. 5), u[ureaz`
punerea în lucrare a materialului de adaos în cavitatea format`.
Craterul creat în jurul vibroflotorului se umple în mod continuu (de la
suprafa]`) cu materialul granular de umplutur` – nisip sau pietri[ –, cu
ajutorul unui înc`rc`tor cu cup` frontal` (fig. 6, documentare [10]) [i
prin lop`tare. Fluxul de ap` dealungul vibratorului ajut` la transportul
materialului de adaos pân` la zona de compactare de la baza
vibratorului. Ciclul de compactare începe cu men]inerea
vibroflotorului în func]iune timp de un minut la adâncimea maxim`.

Faza 4 – vibroflotorul este retras, pe trepte succesive de circa 30
cm, conform marcajelor de pe acesta, [i se compacteaz` terenul la
fiecare etap`, timp de 0,5...1,0 minute, producându-se astfel o coloan`
compact`, din nisip sau balast, cu diametrul de 2 pân` la 4 m (fig. 4c,
documentare [3,4]).  

Dac` distan]ele interax sunt corect alese, coloanele ob]inute prin
vibroîndesare, conduc la o îndesare în mas` a p`mântului, ob]inân du-
se un masiv mai mult sau mai pu]in omo gen.

Cea mai mare eficacitate a consolid`rii se ob]ine când punctele de
vibroflotare sunt amplasate în re]ea triunghiular`, distan]a interax fiind
stabilit` experimental în func]ie de natura terenului ce urmeaz` s` fie
conso lidat, de puterea vibroflotorului [i de portan]a necesar` a fi
ob]inut`. În cazuri speciale, când punctele de vibroflotare se dispun
sub funda]ii izolate sau continue, se poate utiliza [i dispunerea dup` o
re]ea p`trat` [2]. 

Distan]a dintre punctele de realizare a vibroflot`rii este de regul`
de 1,7...2,5 m, raza de influen]` fiind de 0,90...1,25 m, revenind de
fapt un punct de consolidare la o suprafa]` de 3,0...5,0 m2. Raza de
influen]` este mai mare în p`mânturile necoezive cu granulo zitate
mare [i mai mic` în cele cu granulo zitate mic` [2]. 

Urmare experimentelor efectuate [i a analizei rezultatelor ob]inute
la astfel de lu cr`ri, rezult` c` gradul de consolidare ob]inut depinde
de trei factori principali:

• frecven]a vibra]iilor;
• puterea vibratorului, respectiv m`rimea for]ei perturbatoare;
• timpul de vibrare pentru fiecare strat de teren traversat. 

Consolidarea cu coloane din p`mânt exe cu tate prin vibroînlocuire
se aplic` în p`mân turi coezive la care efectul de îndesare pe sea ma
vibra]iilor orizontale este neînsemnat, rea[ezarea particulelor fiind
împiedicat` de for]ele de coeziune dintre particule. 

În cazul p`mânturilor coezive, vibra]iile se propag` greu, astfel c`

Fig. 2

Fig. 3
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nu se poate vorbi de o raz` de influen]`, ci de un diametru mediu al
coloanei realizate [2]. În aceste cazuri metoda de lucru prin
vibrocompactare  interioar` se nume[te vibroînlocuire [i are dou`
variante tehnologice de aplicare: procedeul uscat [i procedeul umed.
Aceste procedee folosesc principiul vibroreful`rii, reprezentând
variante ale metodei de baz`, fiind utilizate în terenuri mâloase [i
argiloase, unde coeziunea ridicat` face lichefierea imposibil`. În plus,
permea bilitatea foarte sc`zut` nu permite disiparea rapid` a
suprapresiunii intersti]iale.

Vibroînlocuirea prin procedeul uscat
Cu instala]ia de vibroflotare se ob]ine o vibroînlocuire a p`mântului

cu materialul granular de aport în p`mânturi coezive consistente, în
care pere]ii g`urii se pot men]ine la extragerea vibratorului. De regul`
vibroînlocuirea nu necesit` [i ac]iunea jetului de ap` [1]. 

Modul de lucru este urm`torul:
Faza 1 – vibratorul  este înfipt la adânci mea dorit` în uscat, f`r`

injectarea apei;
Faza 2 – dup` extragerea vibratorului, în cavitatea cilindric` se

adaug` material granular, de preferin]` piatr` spart`, pe în`l]imea de
circa 1m;

Faza 3 – vibratorul este coborât din nou [i balastul este compactat
ceea ce determin` deplasarea radial` a acestuia, prin deformarea
terenului din jur. Se introduc succesiv noi cantit`]i de material pân`
când coloana de 1 m de la baza cavit`]ii nu mai poate primi ma terial;

Faza 4 – procedeul se repet` pe urm`torul tronson de 1 m [i apoi
în continuare pân` se ajunge la suprafa]`.

Desf`[urarea procesului tehnologic este prezentat` în fig. 7,
documentare [3,4].

Calitatea coloanelor astfel ob]inute este controlat` prin puterea
electric` absorbit` în timpul compact`rii iar diametrul, la o adân cime
dat`, prin cantitatea de balast introdus`.

Stratul de la suprafa]`, compactat insufi cient de vibroflotor, poate
fi compactat ul terior cu cilindrii compactori vibratori sau cu pl`ci
compactoare vibratoare (fig. 8, docu mentare [10]).

În p`mânturi mai moi, în care pere]ii g` u rii nu se pot men]ine la
extragerea vibratorului se poate aplica o variant` îmbun`t`]it` a pro -
cedeului uscat cu introducerea materia lu lui granular prin interiorul
vibroflotorului f`r` s` fie necesar` extragerea acestuia. Schema
tehnologic` complex` a acestei variante este prezentat` în fig. 9,
documentare [3,4], pro cesul desf`[urându-se dup` cum urmeaz`:

Balastul este înc`rcat în bunc`rul de alimentare (1) cu ajutorul unui
miniînc`rc`tor. [iberul (2) controleaz` prin cânt`rire cu cântarul (4)
cantitatea de balast introdus` în recipientul de impulsionare
pneumatic` (3). Dup` închiderea [iberului, un flux de aer sub presiune
transport` balastul pân` la rezervorul (6) prin conducta (5). O valv` (7)
permite evacuarea surplusului de aer. Balastul cade sub greutatea
proprie în rezervorul de presiune (8). Presiunea de aer din interiorul
acestui rezervor asigur` c`derea balastului pân` la baza vibratorului
unde se afl` o hus` de protec]ie (9). O supap` asigur` evacuarea
aerului excedentar. Compresorul de aer [i generatorul electric sunt
amplasate pe patforma rotitoare la spatele macaralei (10). 

Vibroînlocuirea prin procedeul umed
În p`mânturi foarte moi, în care pere]ii g`urii nu s-ar putea men]ine

la extragerea vibratorului, modul de lucru este similar celui folosit în

cazul p`mânturilor necoezive. Jetul de ap` sub presiune trimis pe la
partea in ferioar` a vibratorului antreneaz` la suprafa]` particule fine
de p`mânt [i formeaz` o cavitate cilindric`, umplut` treptat cu material
granular. Diametrul coloanei formate depinde de consisten]a terenului
natural [1].

Modul de lucru este urm`torul (fig. 10, documentare [3,4]):
Faza 1 – vibratorul penetreaz` la adân cimea dorit`. Pentru ajutarea

p`trunderii se utilizeaz` jeturi abundente de ap` la vârf. În timpul
acestei faze, este produs` o cantitate mare de noroi care se ridic` la

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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suprafa]`.
Faza 2 – vibratorul este în totalitate retras. Pietri[ cu granula]ie mare

sau material con casat este desc`rcat în cavitate pe în`l]imea de 0,5 m.
Vibratorul este readus la loc [i se face compactarea. For]ele radiale
produc deplasarea materialului de adaos orizontal în terenul
înconjur`tor.

Faza 3 – dac` gradul de compactare dorit este atins, vibratorul este
retras [i ciclul descris este repetat pân` la suprafa]`. Se ob]ine astfel o
coloan` dens` de balast.

Eficacitatea coloanelor de material gra nular realizate prin
vibroînlocuire depinde în mod esen]ial de rezisten]a p`mântului din
jur. Coloanele de vibroînlocuire reprezint` inser]ii de material granular
cu caracteristici meca ni ce superioare, dar f`r` rezisten]` la trac]iune,
într-un mediu cu rezisten]` redus`. Sub soli citarea axial` generat` de
înc`rcarea terenului de fundare, coloana tinde s` se deformeze radial.
Dac` rezisten]a pasiv` a p`mântului din jur este insuficient`, se produc
deforma]ii mari, coloana se burdu[e[te, iar eficacitatea consolid`rii
terenului devine nul` (fig. 11, în care: 1 – funda]ie, 2 – coloan` de
material granular, 3 – p`mânt moale, 4 – p`mânt care nu trebuie
consolidat). În practic`, se con sider` neindicat` folosirea coloanelor
de piatr` în p`mânturi argiloase pr`foase moi, având coeziunea în stare
neaderat`, cu sub 15 kN/m2 [1]. 

Astfel, în terenuri moi a c`ror consisten]` lateral` este mic` se pot
aplica [i alte metode îmbun`t`]ite de consolidare prin vibroflotare.
Exist` posibilitatea, în func]ie de structura coloanei, s` se injecteze
suspensie de ciment în balast, pentru a-i conferi acestuia o anumit`
coeziune (fig. 12, documentare [10]). Ca o apli care special` a
procedeului vibroînlo cuirii, în cazul unor terenuri coezive, se pot
executa [i pilo]i din beton (consolidarea cu coloane din beton
executate prin vibroînlo cuire) folosind un echipament adaptat
constructiv pentru a se putea turna betonul pe m`sura retragerii
vibroflotorului (fig. 13, documentare [10]).

Consolidarea se verific` prin probe de penetrare static` sau
dinamic`, precum [i prin înc`rc`ri de prob` individuale (fig. 14, docu -
mentare [10]) sau, recomandat, pe grupe de minimum trei coloane.

2) Echipamentele tehnologice folosite
Echipamentele tehnologice de vibroflotare folosite ast`zi au, în

principiu, aceea[i struc tur`, deosebirile constructive fiind neesen]iale.
Acestea se compun din: echipamentul pur t`tor (macara sau excavator
cu echipament de macara) cu capacitatea de ridicare de 300...400 kN,
vibroflotorul (vibrolancea), grupul generator pentru alimentarea cu
energie (grup electrogen sau grup hidraulic), pompa de ap` [i circuitele
de alimentare [i de comand` (fig. 15, documentare [10]). 

Echipamentul tehnologic folosit în cazul procedeului uscat este
prezentat în fig. 16, documentare [10].

Constructiv, vibroflotorul este un tub lung relativ sub]ire care se
compune din dou` p`r]i îmbinate printr-o articula]ie sferic` special`
sau printr-o cuplare elastic` amortizoare: tronsonul de baz` cu
diametrul de 350...400 mm [i tubul de prelungire cu diametrul de
300...325 mm. 

Tronsonul de baz` are lungimea de 2...6 m [i constituie organul
activ al vibroflotorului. Acesta cuprinde generatorul de vibra]ii (vi -
brogeneratorul), care reprezint` subansamblul principal (fig. 17,
documentare [10]), ale c`rui mase excentrice sunt antrenate în
mi[carea de rota]ie, la tura]ii ce pot varia de la 0 la 3250 rot/min, de

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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un motor electric sau hidraulic. Motorul electric poate fi prev`zut cu
un sistem de r`cire cu ap`. Exist` dou` tipuri construc tive de tronsoane
de baz`, în func]ie de procedeul utilizat: umed (fig. 17 a)  sau uscat (fig.
17 b).  

La exterior, tronsonul de baz` este pre v`zut cu aripi stabilizatoare
pentru împie dicarea rotirii corpului vibratorului [i pentru men]inerea
verticalit`]ii pe timpul ciclului de p`trundere în teren. În interior sunt
dou` compartimente – în cel superior este plasat motorul de ac]ionare
care transmite mi[carea de rota]ie printr-un cuplaj mecanic, unui ax
cu excentrice plasat în compartimentul inferior. Prin rota]ia în plan
orizontal a ma selor excentrice apar for]e centrifuge neechi librate ce
pot dep`[i 150 kN sub ac]iunea c`rora se genereaz` vibra]ii. Momentul
static poate fi de 1,7...7,5 kgm în func]ie de m`rimile excentricit`]ii [i
masei excentrice (de exemplu, 2,88 kgm pentru excentricitatea de 32
mm [i masa excentric` de 90 kg). Vibra]iile circulare orizontale, cu o
frecven]` de 50...60 Hz, produse de aceste for]e au pulsa]ia
determinat` de tura]ia motorului de antrenare [i de amplitudinea
mi[c`rii libere care în aer ajunge la 3,2 cm.

Tubul de prelungire este amplasat la partea superioar` a
tronsonului de baz` [i este format din unul sau mai multe elemente. În
interiorul acestuia sunt plasate conductele hidraulice [i cablurile
electrice de alimentare, dup` caz, precum [i conductele de ap`. La
partea superioar` vibroflotorul este prev`zut cu un cap de distribu]ie. 

În cazul utiliz`rii tronsonului de baz` con ceput special pentru
procedeul uscat (fig. 17.b), tubul prelungitor este prev`zut la partea
superioar` cu o gur` de alimentare cu ma terial. În acest scop,
echipamentul dispune de un bunc`r de alimentare liftat  pe turnul de
ghidare sub forma unui schip vertical. Înc`r carea bunc`rului se face
cu un înc`rc`tor cu cup` frontal` (fig. 18, documentare [10]).  

Amplitudinea maxim` a vibroflotorului este la vârful acestuia, în
timp ce ]eava prelungitoare r`mâne aproape nimi[cat` datorit`
modului de cuplare dintre aceasta [i tronsonul de baz`  (fig. 19,
documentare [10]).

Lungimea total` a vibroflotorului poate fi de aproximativ 12...29
m iar masa acestuia de 2...4 t.

Caracteristicile tehnice ale vibroflotoarelor sunt prezentate în tabel,
documentare [8,9].

Sistemul de alimentare cu ap` pentru je turi, pentru sp`lare [i pentru
r`cirea motorului electric al vibrogeneratorului asigur` un debit de
17...23 m3/or` la presiunea de 7...10 bar.

Alegerea metodei de lucru este influen]at` de urm`torii factori:
• stratifica]ia [i caracteristicile mecanice [i fizice ale p`mântului

supus procesului de consolidare;

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Caracteristici tehnice U.M. Domenii de m`rimi

Momentul static kg.m 1,8…11,2

Puterea vibrolancei kW (CP) 113…202 (154…274)

Frecven]a vibra]iilor Hz (rot/min) 53…28 (3215…1680)

Amplitudinea vibra]iilor mm ± 6,0…10,5

For]a centrifug` kN 181…353

Puterea ma[inii de baz` kW (CP) 201…455 (273…617)



43

2010

Nr. 83 (152)Mecano-tehnică

Fig. 14

Fig. 17

Fig. 15

Fig. 18Fig. 16



2010

Nr. 83 (152) Mecano-tehnică

44

• situa]ia hidrogeologic` pe amplasament (nivelul apelor subterane
[i limitele de varia]ie a acestuia);

• sensibilitatea la umezire a terenului de fundare;
• dotarea tehnic` de care se dispune (utilaje [i echipamente de

lucru);
• natura lucr`rilor de construc]ii etc.
În cazul utiliz`rii consolid`rii terenurilor prin vibrocompactare

interioar`, structura granulometric` reprezint`, de asemenea, a[a cum
reiese din fig. 20, un factor important de care trebuie s` se ]in` seam`
la alegerea pro cedeului de lucru. Curba prezentat` în figur` are doar
un caracter informativ; pentru cazu rile reale se vor avea în vedere
recomand`rile date de fabrican]ii de echipamente tehno logice. 
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In memoriam

A mai apus o stea 
pe cerul României!

Se [tie, de[i nu totdeauna se i-a în consi de -
rare, c` puterea [i valoarea unei na]iuni depinde
de num`rul de valori umane pe care le are acea
na]iune. Po]i s` dispui de cele mai grozave
bog`]ii ale solului, subsolului, apelor, mun]ilor [i
câmpiilor pe care le st`pâne[te o na]iune, c`ci,
dac` toate acestea sunt risipite precum cenu[a
în b`taia vântului, criza [i s`r`cia va bate la u[a
]`rii. Valorile umane sunt cele care din cenu[`,
praf [i piatr` pot îmbog`]i o ]ar` [i pot mul]umi
sau chiar ferici o na]iune care o populeaz`.
Exemplul cel mai concludent este cel al
Japoniei, care dup` cel de-al doilea r`zboi
mondial s-a ridicat din cenu[` pe cele mai înalte
trepte de progres [i civiliza]ie numai prin apre -
cierea just` a valorilor umane, a poten]ialului
nem`rginit al acestor valori.

Valorile umane se caracterizeaz` prin inte -
ligen]a nativ` sclipitoare, munca neobosit`
continu`, un adânc patriotism [i o d`ruire de
sine ie[it` din comun. Cu cât o na]iune are mai
multe asemenea valori umane, cu atât va fi mai
puternic`, mai bogat`. 

O asemenea valoare uman` a ]`rii noastre a
fost [i va r`mâne academicianul Radu VOINEA
– personalitate marcant` a [tiin]ei [i tehnicii
române[ti.

N`scut [i crescut în inima Olteniei la Craio -
va, unde a absolvit cu brio liceul, a dovedit din
fraged` vârst` acea agerime olteneasc` de care
s-a bucurat în întreaga sa carier` profesional`. A
absolvit apoi cursurile Politehnicii din Bucure[ti
– Sec]ia de Construc]ii, devenind inginer
constructor la vârsta de 23 de ani. A urmat apoi
o carier` profesional` de excep]ie, parcurgând
cu tenacitate [i succes toate treptele universitare
de la asistent la profesor, ob]inând rând pe rând
titluri [tiin]ifice de la doctor inginer la
academician. Înzestrat cu calit`]i manageriale
excep]ionale, a ocupat func]ii de conducere
onorante de cel mai înalt grad, precum prorector
[i apoi rector al Institutului Politehnic din
Bucure[ti, Secretar General, dar [i Pre[edinte al
Academiei Române. A primit titlul de Profesor
Emerit (1972) [i de Om de [tiin]` Emerit (1974)
[i a devenit membru al Academiei Europene de
Art`, [tiin]e [i Litere (1987). De asemenea, i s-au
oferit ordinele Meritul [tiin]ific clasa a 2-a [i
clasa 1-a [i i s-a acordat titlul de Doctor Honoris
Causa de c`tre 12 universit`]i din România.

Academicianul Radu VOINEA a fost mem -
bru sau a condus cu m`iestrie nenum`rate co mi -
sii [i comitete tehnico-[tiin]ifice, precum
Co mi sia de Acustic` a Academiei Române,
Consiliul Superior al Înv`]`mântului, Subcomisia
de Material Rulant din Cadrul Comisiei
Guvernamentale de Recep]ie a Metroului din
Bucure[ti, etc. Activitatea sa prodigioas` este
materializat` [i în cele peste 150 de lucr`ri
tehnico-[tiin]ifice prezentate în ]ar` [i peste
hotare [i cele 24 c`r]i de specialitate publicate în
calitate de autor sau coautor.

Neobosit în întreaga-i activitate, academicia -
nul Radu VOINEA a fost [i fondatorul Academiei
de [tiin]e Tehnice din România (1997), devenind
[i pre[edinte al acestui important for. 

Toate aceste prezent`ri succinte nu pot
decât s` schi]eze bogata [i str`lucita activitate de
o via]` a academicianului Radu VOINEA
dedicat` ridic`rii prestigiului [tiin]ei [i tehnicii
din ]ara noastr`, spre binele oamenilor [i al
prop`[irii nivelului de trai al acestora.

Înzestrat cu o vast` cultur`, care i-a permis
s` predea cursuri la cel mai înalt nivel atât în
limba german` cât [i în limba englez`, [i-a
manifestat-o printr-o modestie ie[it` din comun.
Academicianul Radu VOINEA a militat cu t`rie
pentru cre[terea nivelului profesional al omului,
neprecupe]ind nici un efort în lupta pentru
îndeplinirea acestui ]el, convins fiind c` numai
aceasta este calea cea dreapt` [i sigur` pentru
îmbun`t`]irea vie]ii oamenilor. Totdeauna a fost
convins c` numai valoarea uman` poate
produce progres [i bun`stare.

Înzestrat cu un dumnezeiesc talent oratoric,
te captiva de fiecare dat` prin logica [i firescul
prezent`rii, prin sfaturile [i îndemnurile pline de
substan]`, prin m`iestria cu care î[i construia
discursul pres`rat cu citate în]elepte [i pline de
tâlc. Acesta era, de fapt, secretul principal pentru
care a fost îndr`git [i adorat de c`tre întreaga
cast` de ingineri, devenind mentorul [i modelul
de urmat al celor ce [i-au dorit s` fac` ceva
deosebit [i util în via]`.

Academicianul Radu VOINEA era convins
c` inginerii sunt cei care pot scoate ]ara din
criz`. Adesea aducea în discu]ie cuvântarea
pre[edintelui Barack Obama, care, de[i de
profesie avocat, îndemna s` se aduc` cât mai
mul]i ingineri în ]ar` pentru a scoate ]ara din

criz`. Iat` c` acum dolarul american a devenit
un pericol pentru moneda european`. 

Academicianul Radu VOINEA a fost [i va
r`mâne ve[nic în inimile noastre [i ale celor ce
vor urma dup` noi ca o adev`rat` valoare uma -
n` pentru ]ar`, prin tot ce a realizat, prin tot ce a
f`cut spre binele oamenilor [i mai ales al celor
pe care i-a îndrumat direct, prin tot ce a l`sat
posterit`]ii prin scrierile sale. 

Profesorul Hristache POPESCU – om de
mare noble]e sufleteasc` [i cu un p`trunz`tor
sim] al cunoa[terii, în cartea sa intitulat` “Per -
sonalit`]i române[ti în construc]ii” î[i încheia
astfel capitolul despre via]a [i activitatea aca -
demicianului: “Ce bine ar fi dac` ]ara ar avea
mai mul]i RADU VOINEA!”.

Academicianul Radu VOINEA a constituit o
stea c`l`uzitoare pentru inginerimea din
România. Prin desp`r]irea fizic` de corpul
neînsufle]it al Domniei Sale în ziua de 14 mai
2010 se poate spune c` a mai apus o stea pe
cerul României. Comunitatea academic`, corpul
ingineresc din România, întreaga na]iune sufer`
o grea pierdere, o pierdere ce se va resim]i
negativ în via]a comunit`]ii noastre. Figura sa
luminoas`, blânde]ea [i bun`tatea sufleteasc`,
inteligen]a sclipitoare, dragostea ne]`rmurit`
pentru ]ar` [i pentru compatrio]ii s`i, m`iestria
îndemnurilor sale mobilizatoare ne vor lipsi, dar
vor d`inui ve[nic de-alungul timpului în inimile
[i sufletele celor ce au avut sau vor avea prilejul
s`-l cunoasc` [i s` [i-l însu[easc` drept model.

DUMNEZEU S~-L ODIHNEASC~!
Cu pioas` plec`ciune,

Dr.ing. Victor POPA
Membru corespondent al Academiei de

[tiin]e Tehnice din România
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The APDP National Council Report
and the AIPCR Romanian National
Council Report for 2009

Roads & Bridges Vocational
Association (APDP) in Romania started
in 1990, and this year it celebrated 20
years old, with many accomplishments
and achievements.

The initiative group deserves road
menders’ consideration, as it succeeded
in gathering them from all over the
country. APDP charter members are:
Athanasovici Vladimir, Balcan Viorel,
Boicu Mihai, Cacuci Dumitru, Cegu[
Petru, Cojocaru Voicu, Doroban]u
Stelian, Gheorghe Ion, Ionescu Titus [i
Pricop Mihai Radu.

A perfect paving job starts long
before the hot mix arrives, a panel of
experts told an Ontario Hot Mix
Producers Association seminar recently.

Road circulation recording is made
periodically, every five (5) years. It
determines distribution and evolution
over time for freight and passengers’
vehicles traffic on national county
public road network, and it establishes
strain ratio for the network.

Circulation recording is based on a
specific method for investigating the
traffic in our country, which considers

Traffic 7

Opinions 5

Editorial 2

UN Economic Commission’s re com -
men dations for Europe.

On the 6th of May, in Cluj-Napoca
took place the 9th Edition of the
National Session of Students Scientific
Papers, organized by the Roads & Brid -
ges Vocational Association, Transyl -
vania Branch, in collaboration with
Cluj-Napoca Technical University, Con -
struction Faculty. Student’s organiza -
tions OSUT – Technical Association and
ASCI – Constructors and Fitters Student’s
Association also got involved.

The session had the following spe -
cializations: Roads, Bridges, Railways;
Land measurements and Cadastre;
Installations; Masters/PhD; Architecture;
Cadastre – USMV.

Road structure monitoring is a
fundamental process to determine
structural and functional status of the
infrastructures, allowing current state
evaluation, development establishing and
necessary operations planning to ensure
working conditions that users need.  

In Portugal, road structure moni toring
begins with Road Authority accepting
works temporary delivery. Projects’
conditions of contract set out a functional
and structural evaluation of the roads to
verify contract’s speci fications implemen -
tation. Parameters got out of this testing,
called Final Appreciation, would be the
starting point in road operating through a
database containing Roads’ Structure
Management System.

57 years ago, a young man hailing
from Trotu  Valley started at Building

Engineers Brigade in Romania, Mister
Chiriac AV DANEI. He studied for
seven years at the university, two years
at Construction Faculty in Timi oara
Polytechnics and five years at Con -
struction Faculty in Moscow Engineers
Institute for Communication Pathway.
He graduated the last school with
certificate of merit and the Best MIIT
Graduate medal, 1948-1953 series. To
be well trained for this beautiful job, he
attended a specialization program in
Highways Designing and Building in
1967 in Rome and Milan, Italy (UN
scholarship) and another training
program in 1973, Inland Waterways
Designing and Building, carried out in:
Belgium, Netherlands and ex-Federal
Republic of Germany. The academic
classes, organized in our country at
CEPECA, supported by World Bank,
must be underlined. Their subject was
Transport projects planning and
Transports development.

During the last period, the natural
development desire of the construction
materials suppliers led to new products
promoting, that are pre charged and pre
wrapped using the technology to apply
concrete under pressure, technology
that is technical agreed in Romania. It is
useful to give some definitions about dry
applied concrete features and about
criteria to pick field of application.
We will use a study commanded by
DARA Constructions, carried out at UTC
Bucharest in October 2009.

The Roads & Bridges Vocational
Association, Transylvania Branch, in
collaboration with Cluj-Napoca Tech -
nical University, Construction Faculty,

Events 18

Technical solutions 16

Profile 13

Roads worldwide 10

Events 9
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AutoCAD Civil 3D and Advanced Road

Design (ARD) for vertical settlement,

standard profile application and

verifying, establishing the materials

quantities needed and digging – filling

volume.

The runway surface must be

properly maintained, according to

several technical procedures that can

not be neglected. This way, critical

situations that can make a mess of

aircraft rolling operations (landing /

taking off) may be prevented.

Repairing works are generally costly

and many times enforce air traffic

restrictions, even when defects are mi -

nimal. That is way runways preventive

maintenance is very important, and this

works must be carried out by airport

management.

Soil consolidation consists in artifi -

cially alter soil mechanical and physical

features to carry out works or ensure

stability. Depending on depth, soil

consolidation can be grouped in two

technological categories: surface conso -

lidation and depth consolidation. One

of the methods used for depth conso -

lidation is with earthen or concrete

columns put by internal vibratory

settling of the soil.   �

Airports 35

Mechanics and
technics 38

Railways, Roads, Bridges specialization,
organized the 9th Edition of the „New
Materials and Technologies for Roads
and Bridges Construction and Main -
tenance” National Session, on the 6th
and 7th of May, in Cluj-Napoca.

Reports and papers presented were
recorded on CD and printed in a
selection with 100 copies.

100 specialists were present from
many sectors: builders, designers,
consultants, materials producers and
suppliers and special firms‘
representatives for road safety. They
appreciated the papers and scientific
level of reports presented at this session.

In February 2002, TEL DRUM Ltd.
Trading Company went into business in
Teleorman County. Having only private
capital, the company’s main field of
activity is road infrastructure, and
agricultural operations. The managerial
team conceived a realistic and inno -
vative company program, preliminary
phases, and methods to cope with harsh
competition that exists in the road works
sector. The first step was to develop
production capacity through different
riggings, such as: equipments, installa -
tions to produce materials (asphaltic
mixes and concrete), transportation,
technology adopting that are technical
agreed, performing technologies
application. Qualified manpower and its
level of vocational training became the
main concern of firm’s management.

Consultant Engineer Association in
Romania is thrilled to announce the
publishing of the FIDIC Contract
Conditions for Designing, Construction
and Operation Services, translated in

Romanian.
The volume containing these Con -

tract Conditions can be bought from
Con sultant Engineer Association in
Romania headquarters, 136th Grivitei
St., Bucharest, for  30, at price of day.
We publish the 4th specification “The
Contractor” from Contract Conditions.

A new road over bridge is being built
in the North of the capital, passing by
the belt railway existing in Bucharest.

The over bridge is fixed with bracing
wires. Its designing and building are
carried out by ALPINE BAU GMBH-FCC
CONSTRUCTION Association, and the
consulting and engineering are provided
by Septembrie Consulting and Via
Design Ltd. Companies.

The over bridge over Bucharest –
Constan]a railway line has the following
main technical features

In 1970, when Giurgeni – Vadu Oii
Bridge over the Danube was finished,
IPTANA Bucharest, the Institute for
Road, Naval and Air Transportation
Designing, draw up the technical and
economical study for Seaside Highway
Bucharest – Constan]a. This study
indicated that the crossing over the
Danube should be at Giurgeni – Vadu
Oii Bridge, on DN 2A.

In the last issues we proposed a
solution for plan designing of parking
geometry according to Romanian stan -
dard using AutoTrack application.

We present further on an example
using complementary solution

Informatics 33

Highways 28

Premiere 26

FIDIC 23
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Târn`copul cu... computer

Asfaltatori [i becheri

Prof. Costel MARIN

|ntr-o scrisoare adresat` marelui om
politic [i patriot Pan Halipa (ministru al
Lucr`rilor Publice \n anii 1927-1930),
picherii din zona Torontal Timi[ solicitau,
\n mod oficial, schimbarea denumirii de
picheri \n cea de lucr`tori la drumuri. Mo-
tivul, \n zona Banatului, cuvântul picher era
confundat deseori cu cel de „becher“, ceea
ce \nsemna un personaj, s` spunem, mai
mult sau mai pu]in nonconformist. Adresa
c`tre ministrul Lucr`rilor Publice din acea
vreme exist` [i acum \n arhive [i nu
reprezint` o simpl` joac`, ci un document
serios redactat \n ap`rarea blazonului
meseriei de drumar. Se mai \ntâmpl` a[a
ceva ast`zi? Cu siguran]`, nu, [i nici nu
exist` semne ca cineva s` ia vreo atitudine.

Pe aproape toate posturile de televi ziune
[i \n presa scris` se vorbe[te cu o u[urin]` de
nedescris despre „asfaltatori“ [i ispr`vile lor
tehnice [i mercantile. S` ne \n]elegem clar:
cu tot respectul, asfaltatorul este acel
lucr`tor la drumuri care nu administreaz`,
nu realizeaz` proiecte [i nici nu particip` la
licita]ii. Munca lui e poate printre cele mai

dure [i, o spunem cu triste]e, din cauza no -
xelor [i a altor condi]ii extreme, pu]ini din-
tre ace[ti oameni mai ajung la pensie. S`
mai amin tim [i de faptul c` aceast` meserie
nu se \nva]` dup` ureche? Pe vremea odio-
sului regim, liceele de construc]ii aveau
clase speciale de asfaltatori, oameni [coli]i
pentru aceast` meserie. Acum? Nimic!…

Lucrurile \ns` nu se opresc aici. |ntr-un
studiu publicat de revista american` „Better
roads“ privind situa]ia podurilor din SUA,
am constatat faptul c` to]i cei care formu-
lau opinii referitoare la infrastructur` aveau
studii temeinice de specialitate. {tiu oare
mul]i dintre contemporanii no[tri c` a fi ab-
solvent de C`i Ferate Drumuri [i Poduri nu
e tot una cu a fi inginer de transporturi, au-
tovehicule rutiere sau cine [tie ce altceva? 

Suntem, din p`cate, o ]ar` \n care as-
faltatorii [i becherii convie]uiesc nefericit
sub acela[i cer, iar despre drumarii
adev`ra]i se vorbe[te numai de r`u. De
fapt, dac` ne raport`m la sensul fie [i
metaforic al defini]iei mediatice a asfalta-
torului - dar [i la \n]elesul pe care dic]io n-
a rele \l dau cuvântului becher - deosebiri
mari par a nu prea exista!

Mai mul]i cititori ai revistei noastre, im-
presiona]i de aceast` fotografie publicat` \n
num`rul trecut, ne-au \ntrebat ce reprezint`
[i unde se afl` exponatul. Imaginea repre -
zint` modul \n care se realiza compactarea
drumurilor \n anul 1800, [i se afl` la singurul
Muzeu al Drumurilor, \n Germania, la Ger-
mersheim, pe Rin. |n Europa, de exemplu,
exist` \nc` trei muzee tehnice care au spa]ii
destinate drumurilor, \ns` numai acest
muzeu german este dedicat \n totalitate aces-
tui domeniu.

Muzeul a fost fondat \n 1989, ca urmare
a ini]iativei private a unor constructori de
drumuri. |n prezent, muzeul are o suprafa]`
expus` de 5.000 de metri p`tra]i, dar [i o
zon` cu exponate \n aer liber, care g`z -
duie[te numeroase echipamente, utilaje [i in-
stala]ii de mari dimensiuni.

{i la noi a existat cândva ini]iativa reali z  ̀rii
unui asemenea muzeu (inginer Ion Gheor ghe),
dar aceasta nu s-a materializat niciodat̀ . (C.M.)

Muzeul drumurilor

No comment

Deutsches Strabenmuseum - 
Horse-drawn road roler (anul 1800)






