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Comitetul de iniţiativă

Comitetul de iniţiativă pentru constituirea Asociaţiei Profesio-

nale de Drumuri şi Poduri din România a fost format, \n anul 1990, 

din 10 membri: mihai BoiCu, vladimir athanasoviCi, 

stelian doroBanţu, titus ionesCu, voicu CojoCaru, ioan

GheorGhe, viorel BalCan,  dumitru CaCuCi, Petru CeGuş 

şi mihai radu PriCoP, a convocat în data de 28 aprilie 1990 o

consfătuire cu următoarele obiective: • Propuneri pentru statutul

asociaţiei; • alegerea consiliului central provizoriu.

În jurul acestor inimoşi iniţiatori, s-au alăturat 77 persoane repre-

zentând 64 unităţi din ţară, pentru a constitui o asociaţie profesio-

nală apolitică, de utilitate publică, neguvernamentală, autonomă, cu

personalitate juridică.

Consiliul central provizoriu

Dr. ing. Mihai BoiCu – director general al Direcţiei Drumurilor din

M.T.; Prof. dr. ing. Stelian DoRoBAnţu – institutul de Construcţii Bucu-

reşti; Dr. ing. Mihai ilieSCu – Facultatea de Construcţii Cluj-napoca;

Dr. ing. Marius TuRCu – inCeRTRAnS; ing. Sabin FloReA – iPTAnA

S.A.; ing. Gheorghe Gheţu – i.A.D.P. Bucureşti; ing. Mihai DAviD –

A.D.P. Braşov; ing. Coriolan BuzAşiu – şef secţie oradea; ing. ioan

GheoRGhe – şef secţie Piteşti; ing. neculai TăuTu – director D.R.D.P.

iaşi; ing. Petru CeGuş – director în cadrul Direcţiei Drumurilor din

M.T.; ing. vladimir AThAnASoviCi – director în cadrul Ministerului eco-

nomiei naţionale; ing. Titus ioneSCu – director D.J.D.P. hunedoa-

ra; ing. Mihai Radu PRiCoP – director D.J.D.P. Suceava; ing. viorel

BAlCAn – director D.J.D.P. Brăila; ing. ştefan CSilAG – inginer şef

D.J.D.P. Bistriţa năsăud; ing. Gheorghe oCRoTeAlă – director D.J.D.P.

vâlcea; ing. Grigore GoMoiu – director D.J.D.P. Arad; ing. Gheorghe

RAiCu – Direcţia Domeniului Public a municipiului Bucureşti.

Comisia de cenzori

ec. voicu CoJoCARu – contabil şef D.J.D.P. hunedoara; ec. 

Gheorghiţa GălAn – şef serv. Financiar în cadrul Direcţiei Drumurilor

din M.T.; ec. valentin oPReA – contabil şef la Direcţia drumuri şi po-

duri Bucureşti.

Biroul Permanent

Prof. dr. ing. Stelian DoRoBAnţu – preşedinte; ing. Petru CeGuş

– vicepreşedinte; ing. Sabin FloReA – vicepreşedinte; ing. Gheorghe

oCRoTeAlă – vicepreşedinte; ing. vladimir AThAnASoviCi – secre-

tar general.

membrii de onoare

ing. Teodor BluMenFelD; Prof. dr. ing. iulian Alexiu; ing. eugen

BRATu; ing. Gheorghe Buzuloiu; Prof. dr. ing. Andrei CARACoSTeA;

Prof. dr. ing. Gheorghe Călin; Prof. dr. ing. ion STănCuleSCu; ing.

Gheorghe ChiRiţeSCu.

În cadrul acestei şedinţe a fost stabilit statutul Asociaţiei şi Pro-

gramul cu sarcinile pe perioada imediat următoare, iar după închi-

derea lucrărilor s-au oferit participanţilor trei filme pe teme pro-

fesionale. Secretariatul a fost asigurat de un grup format din: Milucă

CARP, Cornel şTeFAn şi Angela voevoD. Menţionăm că s-a dorit

nominalizarea a cât mai multor persoane care au pus bazele pornirii

la drum a A.P.D.P. România. Documentele aprobate la şedinţa din 28

aprilie 1990 au fost înaintate la Judecătoria sectorului 1 Bucureşti şi,

în data de 4 iunie 1990, a fost emisă sentinţa nr. 1568 privind în-

fiinţarea A.P.D.P. România.

AnUl 1991
Conferinţa naţională a A.P.D.P. România s-a desf`[urat la Bucu-

reşti, în data de 27 martie 1991, cu participarea a 135 de persoane

reprezentând 72 de unităţi din ţară.

la această Conferinţă s-a anunţat constituirea celor nou` filiale

teritoriale: muntenia, oltenia, vâlcea, Banat, transilvania,

Braşov, hunedoara, moldova şi dobrogea.

S-a trecut în revistă modul de realizare a Programului de activitate

al Consiliului provizoriu şi s-au făcut propuneri de îmbunătăţire a

statutului.

„Via vita”
Un sfert de secol de A.P.D.P.

|n anul 1935 se \nfiin]a, printr-o hot`râre a Tribunalului Ilfov, prima asocia]ie a drumarilor [i podarilor din ]ara noastr` [i anume Aso-

cia]ia Picherilor [i Cantonierilor din România. Aceasta a func]ionat pân` \n anul 1940 [i avea filiale [i \n teritoriile române[ti din afara gra-

ni]elor actuale [i anume la Cern`u]i, Chi[in`u, Cahul etc. Pentru prima [i ultima oar`, prin aceast` hot`râre, drumarii erau recunoscu]i ca

func]ionari publici [i respecta]i ca atare. R`zboiul [i perioada de dup` acesta nu au mai permis decât structuri administrative oficiale ale aces-

tei profesii, pân` \n anul 1990, când un grup de profesioni[ti inimo[i ia ini]iativa \nfiin]`rii unei asocia]ii profesionale a drumarilor [i poda-

rilor, care s`-i reprezinte [i s` le asigure drepturile. De remarcat c`, \n perioada 1934-1939, apare pentru prima oar` [i „Revista Drumurilor”,

ca reprezentant al „personalului mediu” din drumuri, publica]ie ce va reap`rea, din anul 1991 [i pân` \n prezent. Sunt pagini de adev`rat`

istorie, unele pline de romantism, altele reflectând dificult`]ile inerente tranzi]iei, pagini \n care se reg`sesc laolalt` chipuri [i idei, reflectând

devotamentul [i pasiunea pentru o profesie sublim exprimat` \n dictonul „via vita”.
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noul Consiliu naţional

Mihai BoiCu – director general A.n.D.; vladimir AThAnASoviCi

– director Min. Muncii; Petru CeGuş – director Direcţia drumuri

A.n.D.; Stelian DoRoBAnţu – prof. universitar institutul de Con-

strucţii Bucureşti; laurenţiu STeleA – şef serv. Drumuri A.n.D.; 

Gheorghe RAiCu – director Direcţia Domeniului Public a municipiu-

lui Bucureşti; Sabin FloReA – director tehnic iPTAnA S.A.; horia 

zARoJAnu – prof. univ. Fac. de Construcţii iaşi; Mihai ilieSCu – conf.

univ. Fac. de Construcţii Cluj-napoca; Mircea veliCA – cercetător şti-

inţific iCPTT Timişoara; viorel PAu – director adj. D.R.D.P. Bucureşti;

Marin TRuiCă – şef birou tehnic D.R.D.P. Craiova; nicolae neDelCu

– ing. şef D.R.D.P. Braşov; Alexandru ARvinTe – director D.R.D.P.

Constanţa; ioan CoSTineA – şef secţie Rm. vâlcea; Gelu SiMinA –

inginer D.J.D.P. hunedoara; Titus ioneSCu – director D.J.D.P. hu-

nedoara; Mihai Radu PRiCoP – director D.J.D.P. Suceava; ioan 

GheoRGhe – şef secţie Piteşti; nicolae GRiGoRAş – general maior

M.A.n.; nicolae DuMiTRAnA – col. locţiitor Depart. Circulaţie Bucu-

reşti; laurenţiu niCoARă – prof. univ. Fac. de Construcţii Timişoara;

Marius TuRCu – şef secţie cercetări iCPTT Bucureşti; neculai TăuTu

– director D.R.D.P. iaşi; Gheorghe Gheţu – director A.C.D.P. 

Bucureşti.

Comisia de cenzori - 1991

ec. Mihai ţiRiAChiu – Direcţia Drumurilor din M.T.; ec. elisabeta

hAnDRA – iPTAnA S.A.; ec. valentin oPReA – contabil şef la Direcţia

drumuri şi poduri Bucureşti.

membrii de onoare

ing. Teodor BluMenFelD; ing. eugen BRATu; ing. Gheorghe

Buzuloiu; Prof. dr. ing. ion STănCuleSCu; ing. Gheorghe 

ChiRiţeSCu.

Biroul Permanent

Dr. ing. Mihai BoiCu – preşedinte; ing. vladimir AThAnASoviCi

– prim-vicepreşedinte; ing. Petru CeGuş – vicepreşedinte; Prof. dr.

ing. Stelian DoRoBAnţu – vicepreşedinte; ing. Gheorghe RAiCu –

membru; ing. Sabin FloReA – membru; ing. laurenţiu STeleA –

secretar. 

S-a aprobat Programul de activitate al Consiliului naţional al

A.P.D.P. pe anul 1991 şi a comisiilor pe probleme specifice sectorului

rutier.

Comisii tehnice

• Comisia pentru protecţia şi perfecţionarea profesională a mem-

brilor asociaţi – ing. Mihai RoşioReAnu – preşedinte; 

• Comisa lucrări de artă – ing. Radu Petre ionel – preşedinte; 

• Comisia „comportarea in situ” a lucrărilor inginereşti – ing.

Alexandru PAşniCu – preşedinte; 

• Comisia de drumuri – ing. laurenţiu niCoARă – preşedinte; 

• Comisia trafic şi siguranţa circulaţiei – ing. Milucă CARP – pre-

şedinte; 

• Comisia de cercetare, informatică şi eficienţă economică – ing.

Petre DuMiTRu – preşedinte; 

• Comisia de protecţia mediului înconjurător – ing. Gheorghe

TuDoR – preşedinte.

Publica]ii

De remarcat că în luna iulie 1991 a apărut primul număr al Revis-

tei „drumuri”, avându-l ca redactor şef pe domnul Constantin

(titi) GeorGesCu. Redactori: laurenţiu STeleA, ioan DRuţă,

Georgeta RÎCiu. În numărul 2 din septembrie 1991, dl. Titi

GeoRGeSCu scria în editorial: „Mărturisim sincer că avalanşa de bo-

bârnace primite, ne-a luat prin surprindere şi ne-a dezechilibrat un

moment, făcându-ne să ne gândim la abandonarea revistei. Dar în

cele din urmă, ne-am decis: mergem înainte, în ciuda vicisitudinilor

obiective şi, mai ales, a celor provocate. Ne vom strădui s-o facem din

ce în ce mai interesantă şi mai atractivă, astfel încât, într-un viitor nu

prea îndepărtat, s-o putem aduce la un nivel cât mai apropiat de cel

al Travaux-ului. Dacă vom găsi şi noi sponsori de talia colegei noas-

tre.” În anul 1991 au apărut numerele 1 … 3 ale Revistei „Drumuri”.

Congresul mondial al drumurilor

Primul Congres Mondial al Drumurilor a avut loc la 12 octom-

brie 1908 la Paris, cu participarea a 1.600 delegaţi din 28 ţări, prin-

tre care şi România. la 29 aprilie 1909 a luat fiinţă Asociaţia in-

ternaţională Permanentă a Congreselor de Drumuri (AiPCR), cu sediul

la Paris.

ţara noastră se numără printre ţările fondatoare ale AiPCR şi a

participat prin delegaţii săi la toate congresele mondiale. Cel de-al

xix-lea Congres s-a desfăşurat în perioada 22-28 septembrie 1991,

la Marrakech (Maroc).

la acest congres au fost reprezentate 95 de ţări, prin peste 3.000

de delegaţi, ceea ce constituie un record de participare. Delegaţia ofi-

cială a ţării noastre a fost condusă de dl. dr. ing. Mihai BoiCu, direc-

torul general al Administraţiei naţionale a Drumurilor. Din delegaţie au

făcut parte persoanele care au întocmit rapoartele naţionale pe te-

mele principale abordate în cadrul congresului, şi anume: politici ru-

tiere (dr. ing. Mihai BoICu), construcţie şi întreţinere (prof. dr. ing.

Stelian DoRoBANţu), exploatare şi gestiune (prof. dr. ing. Laurenţiu

NICoARă), siguranţă (dr. ing. Vasile MuNTeANu).”

Comisia de siguranţa circulaţiei A.P.D.P., împreună cu A.n.D., De-

partamentul Poliţiei din Ministerul de interne şi MlPAT au organizat un

Simpozion naţional privind siguranţa circulaţiei rutiere, la Reşiţa, \n

septembrie 1991.

AnUl 1992
Conferinţa naţională a avut loc la Bucureşti, în data de 31 mar-

tie 1992, având un număr de 156 delegaţi de la toate filialele, din cei

117 aleşi.

Dintre problemele discutate, se disting următoarele propuneri:

• Dl. nicolae oiţă - Filiala Banat: măsuri pentru ca Asociaţia să

aibă dreptul de a acorda atestări profesionale;

• Dl. viorel PAu - Filiala Muntenia: înfiinţarea unei rubrici în cadrul

revistei „Drumuri Poduri” cu noutăţi în domeniul legislaţiei; sigla

A.P.D.P. România a fost realizată de Filiala Muntenia;

• Dl. Mihai ilieSCu - Filiala Transilvania: realizarea unei videoteci

cu filme care să prezinte tehnologii noi în domeniu şi probleme din

ţară; reactualizarea standardelor în domeniul drumurilor; menţio-

nează că filiala are un număr de 622 persoane fizice înscrise;

• Dl. ion MăRGineAnu - Filiala Braşov: menţionează că are un

număr de 200 membri cotizanţi;

• Dl. Mihai BelţiC - Filiala Muntenia: reamenajarea grădinii Bi-

sericii Sf. Gheorghe, pentru a se pune în valoare borna km 0 al dru-

murilor naţionale;

• Dl. Mircea veliCA - Filiala Banat: organizarea unor dezbateri

privind strategia dezvoltării sectorului de drumuri cu specialişti de no-

torietate; instrucţiuni la nivelul filialelor privind realizarea băncii de

date rutiere; realizarea regulamentului de funcţionare şi aplicare a

statutului Asociaţiei;
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• Dl. Constantin GeoRGeSCu - editura „Trefla”: la fiecare filială să

existe un corespondent al revistei, în revistă să fie prezentate modul

de efectuare a licitaţiilor, informaţii din revistele de specialitate din

străinătate, realizarea reclamelor comerciale prin trasee turistice;

• Se aprobă efectuarea a două schimbări în componenţa Consi-

liului naţional: primirea d-lui mr. Petre BuRCeA – i.G.P. Direcţia 

Circulaţie şi a d-lui Petre DuMiTRu – A.n.D., în locul d-lui gen. mr.

nicolae GRiGoRAş şi a dlui col. nicolae DuMiTRAnA;

• S-a înmânat filialelor caseta video cu filmul „România Drumuri

‘91”, prezentat la Congresul Mondial de Drumuri de la Marrakech.

activităţi tehnice şi ştiinţifice 

la nivel naţional

• Consfătuire pe tema „verificarea aptitudinilor pentru exploatarea

podurilor de şosea” – Costineşti, filiala Dobrogea; • Conferinţa inter-

naţională „Autostrada, atribut al civilizaţiei”, organizată sub egida

Asociaţiei inginerilor Constructori din România, Comisia de poduri şi

drumuri şi A.P.D.P. România – iaşi.

activităţi tehnice şi ştiinţifice 

la nivel teritorial

• Conferinţa cu tema „Drumurile şi drumarii judeţului vâlcea” –

Rm. vâlcea, Filiala vâlcea; • Reuniunea drumarilor de la Filiala Do-

brogea şi Moldova cu invitarea specialiştilor din Rep. Moldova şi Bul-

garia – Constanţa, Filiala Dobrogea; • Simpozion cu tema „Retratarea

la rece a mixturilor asfaltice” cu sprijinul firmei ColAS – Bucureşti,

Filiala Muntenia; • Seminar cu tema „Proiectarea cu ajutorul calcula-

torului a căilor de comunicaţii” cu participarea firmei MoSS din Anglia

– Bucureşti, Filiala Muntenia; • Simpozion cu tema „Autostrăzile în

italia”, în organizarea S.D.n. Piteşti şi Asociaţia Dante Aligheri –

Piteşti, Filiala Muntenia; • Conferinţa internaţională rutieră „Au-

tostrada, atribut al civilizaţiei”, în organizarea A.P.D.P. România şi a

Comisiei de Drumuri, Poduri şi Autostrăzi din cadrul Asociaţiei in-

ginerilor Constructori din România – iaşi.

alte activităţi 

• {ah – Tulcea, Filiala Dobrogea / tabără de pictură şi grafică pen-

tru copiii drumarilor cu vârsta de 12-14 ani – Piscul negru, Filiala

Muntenia; • organizarea de cursuri de perfecţionare pentru pregă-

tirea profesională a personalului pe diverse specialităţi din sectorul

rutier: laborant încercări fizico-mecanice la Filiala Banat, din octom-

brie 1992; • editarea şi difuzarea Îndrumătorului pentru laboratorul

de drumuri, 2000 exemplare, şi a convolutului „Autostrada atribut al

civilizaţiei”.

de re]inut

În luna martie 1992 s-a angajat la Secretariatul A.P.D.P. Cen-

tral ing. Artemiza GRiGoRAş; • \n data de 20 noiembrie 1992, s-

a constituit Filiala a.P.d.P. suceava – ştefan cel mare; • Dele-

gaţi A.P.D.P. la cel de-al 5-lea Congres „european euroasphalt”,

organizat de către Asociaţia europeană a Îmbrăcăminţilor Asfaltice 

la haga, olanda, 14-18 septembrie 1992; • Delegaţi A.P.D.P. la Se-

minarul internaţional privind transferul de tehnologie în domeniul 

drumurilor în ţările din centrul şi estul europei, desfăşurat sub egida

oCDe (organizaţia pentru Cooperare economică şi Dezvoltare), la 

Budapesta, în 12-14 octombrie 1992; • |n data de 3 mai 1992, s-a

stins din viaţă ing. Silviu – Silvestru PoPA, şeful Secţiei de Drumuri

naţionale Galaţi; • |n anul 1992 au apărut numerele 4 … 8 ale Re-

vistei „Drumuri Poduri”. Revista şi-a schimbat denumirea; • nu-

m`r membri la data de 31.03.1992: Filiala vâlcea – 189 persoane, 

3 unităţi / Filiala oltenia – 190 persoane, 12 unităţi / Filiala Banat –

310 persoane, 16 unităţi / Filiala hunedoara – 100 persoane, 5 unităţi

/ Filiala Braşov – 198 persoane, 11 unităţi / Filiala Transilvania – 622

persoane, 17 unităţi / Filiala Moldova – 340 persoane, 13 unităţi / Fi-

liala Dobrogea – 216 persoane, 8 unităţi / Filiala Muntenia – 340 per-

soane, 25 unităţi / Filiala Suceava – 151 persoane, 3 unităţi.

AnUl 1993
Conferinţa naţională a avut loc la Bucureşti în data de 27 aprilie

1993, având un număr de 120 delegaţi de la toate filialele.

noul Birou Permanent

Dr. ing. Mihai BoiCu – preşedinte; ing. vladimir AThAnASoviCi

– prim-vicepreşedinte; ing. Petru CeGuş – vicepreşedinte; Prof. dr.

ing. Stelian DoRoBAnţu – vicepreşedinte; ing. Gheorghe RAiCu –

membru; ing. Sabin FloReA – membru; Dr. ing. laurenţiu STeleA –

secretar.

Din discu]iile purtate, a fost re]inut` propunerea d-lui ioan 

GheoRGhe privind construirea unei biserici a drumarilor, a unui

muzeu al drumurilor [i organizarea unei tabere pentru copiii de dru-

mari. 

În cadrul A.P.D.P. România s-au organizat comisii pe specialităţi

după modelul celor existente la AiPCR.

Comisii tehnice

C 1 Caracteristici de suprafaţă – irimia vASile / C 3 Schimburi

tehnologice şi de suprafaţă – ioan DRuţă / C 4 Drumuri interurbane

– vasile MunTeAnu / C 6 Întreţinere şi gestiune – Petre DuMiTRu /

C 7 Drumuri din beton – viorel PâRvu / C 8 Drumuri suple – Stelian

DoRoBAnţu / C 9 Probleme economice şi financiare – Aurel 

PeTReSCu / C 10 Drumuri în mediul urban – Mircea veliCA / C 11

Poduri rutiere şi lucrări de artă – Alexandru PAşniCu / C 12 Tera-

samente, drenaje, straturi de formă – Radu AnDRei / C 13 Sigu-

ranţa circulaţiei – Petru CeGuş / C 14 Mediul înconjurător – horia

zARoJAnu / G 1 Congresele AiPCR pentru viabilitate pe timp de iar-

nă – laurenţiu STeleA / G 3 Control şi gestiune modernă a circulaţiei

– Manole şeRBuleA / G 4 Probleme privind traficul greu – Mircea

niColAu / t Comisia de terminologie – ioan DRuţă.

evenimente

În data de 19 martie 1993 s-a constituit Filiala a.P.d.P.

Bacău.

Membrii A.P.D.P. au participat la Conferinţa cu tema „Reconstruc-

ţia reţelei de drumuri şi rolul învăţământului”, care a avut loc la Bucu-

reşti, în perioada 21-22 aprilie 1993, stabilindu-se participarea

României la proiectul euRohoT TeMPuS.

Participare la cel de-al xii-lea Congres Mondial al i.R.F.;

Participare la Conferinţa internaţională „Programul strategic de

cercetare rutieră (ShRP)”.

Pre[edin]i filiale

Filiala vâlcea – ioan CoSTineA; Filiala oltenia – Marin 

TRuiCă; Filiala Banat – Mircea veliCA; Filiala hunedoara – Gelu

SiMinA; Filiala Braşov – nicolae neDelCu; Filiala transilvania –

Mihai ilieSCu; Filiala moldova – horia zARoJAnu; Filiala do-

brogea – Alexandru ARvinTe; Filiala muntenia – ştefan PeTRe;

Filiala suceava – Mihai Radu PRiCoP; Filiala Bacău – Mihai 

SeCARă. 
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AnUl 1994

Conferinţa naţională a avut loc la Bucureşti în data de 21 aprilie

1994.

Probleme discutate:

- Dl. Mihai BoiCu, preşedinte A.P.D.P. - propune elaborarea unui

Manual pentru lucrătorii de drumuri, elaborarea unui Buletin infor-

mativ şi a unui Buletin legislativ;

- Dl. nicolae neDelCu, de la Filiala Braşov - propune realizarea

unei cereri tipizate pentru membrii A.P.D.P., persoane juridice; orga-

nizarea unei mese rotunde cu parlamentarii de profil pentru susţi-

nerea legii Fondului Drumurilor; apropierea studenţilor de A.P.D.P.

prin invitarea lor la acţiunile Asociaţiei;

- Dl. ioan CoSTineA, de la Filiala vâlcea - propune realizarea unor

caiete de sarcini speciale pentru îmbrăcăminţile pe poduri şi revizia

podurilor;

- S-a aprobat modificarea Statutului pentru alegerea a 19-31

membri în Consiliul naţional. Au fost aleşi doi noi membri în Consiliul

naţional: Dănilă BuCşA – A.n.D. şi Dan BoRCeA – Administraţia

Străzilor;

- S-a transmis la fiecare filială Regulamentul privind acordarea

premiilor A.P.D.P.

la data de 21 decembrie 1994, Administraţia naţională a Dru-

murilor a emis hotărârea Consiliului de administraţie, în care stipu-

lează că se aprobă ca societăţile care participă la licitaţiile organizate

de A.n.D. să fie posesoare ale unei atestări acordate de A.P.D.P.

Filiale

num`rul de membri la data de 21.04.1994: Filiala vâlcea – 186

persoane, 6 unităţi; Filiala oltenia – 450 persoane, 12 unităţi; Fi-

liala Banat – 310 persoane, 14 unităţi; Filiala hunedoara – 100

persoane, 5 unităţi; Filiala Braşov – 198 persoane, 12 unităţi; Fi-

liala transilvania – 564 persoane, 19 unităţi; Filiala moldova – 360

persoane, 13 unităţi; Filiala dobrogea – 216 persoane, 10 unităţi;

Filiala muntenia – 340 persoane, 25 unităţi; Filiala suceava – 137

persoane, 2 unităţi; Filiala Bacău – 53 persoane, 1 unitate.

AnUl 1995
Conferinţa naţională a avut loc la Bucureşti, în data de 30 mar-

tie 1995, având un număr de 104 delegaţi de la toate filialele. 

Probleme discutate:

- Dl. Mihai BoiCu, preşedinte A.P.D.P. - propune înfiinţarea unor

filiale mai mici, filiale judeţene şi organizarea unui sediu al Asociaţiei

în cadrul fiecărei filiale;

- Dl. Mihai Radu PRiCoP, de la Filiala Suceava - „nu există o poli-

tică comună a drumurilor, administrarea acestora făcându-se de către

A.N.D., Consiliile judeţene şi primării”;

- Dl. nicolae neDelCu, de la Filiala Braşov - propune să avem o

asociaţie tehnică, fără implicare în problemele politice;

- Se aprobă modificări ale Statutului, cu un Consiliu naţional for-

mat din 31 persoane, iar Biroul Permanent format din 9 persoane.

Au avut loc o serie de importante activit`]i tehnice [i [tiin]ifice,

atåt la nivel na]ional, cåt [i teritorial.

alte activităţi 

• {ah – Filiala Bacău, Filiala Suceava; • tabăra de pictură şi grafică

– Filiala Muntenia; • înot – Filiala Banat; • fotbal – Filiala Transilvania.

Au fost organizate cursuri de calificare în meserii specifice soli-

citate de sectorul rutier: Filiala Banat a pregătit o nouă serie de 

laboranţi.

În anul 1995, a.P.d.P. a încheiat un contract de consultan-

ţă cu a.n.d. sub titlul „Coordonarea dezvoltării unitare a în-

tregii reţele de drumuri din românia”.

noul Birou Permanent ales la Conferinţa naţională

Dr. ing. Mihai BoiCu – preşedinte; ing. vladimir AThAnASoviCi

– prim-vicepreşedinte; ing. Petru CeGuş – vicepreşedinte; ing. Sabin

FloReA – vicepreşedinte; ing. Dănilă BuCşA – membru; Prof. dr. ing.

Stelian DoRoBAnţu – membru; ing. Gheorghe RAiCu – membru;

ing. viorel PAu – membru; Dr. ing. laurenţiu STeleA – secretar. 

la şedinţa de Birou Permanent din 29 mai 1995 este modificată

componenţa membrilor săi, datorită decesului d-lui AThAnASoviCi.

Astfel, dl. prof. dr. ing. Stelian DoRoBAnţu este ales în funcţia de

prim-vicepreşedinte, iar dl. Petre şTeFAn este numit membru în

Biroul Permanent. Se aprobă în şedinţa de Consiliu naţional, din 30

iunie 1995.

la şedinţa sa din 4 octombrie 1995, Biroul Permanent a ales ca

preşedinte al A.P.D.P. România pe dl. ing. Dănilă BuCşA, iar dl. dr.

ing. Mihai BoiCu a fost numit prim-vicepreşedinte. Dl. prof. dr. ing.

Stelian DoRoBAnţu este ales în funcţia de vicepreşedinte. Se aprobă

în şedinţa de Consiliu naţional din 4 octombrie 1995.

Pre[edin]i filiale

Filiala vâlcea – ioan CoSTineA – preşedinte; Filiala oltenia –

Marin TRuiCă; Filiala Banat – Mircea veliCA; Filiala hunedoara –

Gelu SiMinA; Filiala Braşov – nicolae neDelCu; Filiala transil-

vania – Mihai ilieSCu; Filiala moldova – horia zarojanu; Filiala

dobrogea – Alexandru ARvinTe; Filiala muntenia – ştefan PeTRe;

Filiala suceava – Mihai Radu PRiCoP; Filiala Bacău – Mihai 

SeCARă.

Filiale

num`r de membri la data de 30.03.1995: Filiala vâlcea – 164

persoane, 6 unităţi; Filiala oltenia – 390 persoane, 8 unităţi; Filiala

Banat – 310 persoane, 14 unităţi; Filiala hunedoara – 100 per-

soane, 5 unităţi; Filiala Braşov – 158 persoane, 8 unităţi; Filiala

transilvania – 747 persoane, 17 unităţi; Filiala moldova – 308 per-

soane, 16 unităţi; Filiala dobrogea – 163 persoane, 12 unităţi; Fi-

liala muntenia – 220 persoane, 38 unităţi; Filiala suceava – 124

persoane, 2 unităţi; Filiala Bacău – 66 persoane, 3 unităţi.

AnUl 1996
Conferinţa naţională a avut loc la Bucureşti, în data de 28 mar-

tie 1996, având un număr de 86 delegaţi de la toate filialele. 

Probleme discutate:

- Dl. laurenţiu niCoARă, de la Filiala Banat - menţionează Comi-
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sia de Terminologie, care lucrează cu rezultate foarte bune, având şi

sprijinul A.n.D.; 

- Dl. ibram AiDân, de la Filiala Dobrogea - propune atragerea

constructorilor în activităţile A.P.D.P.;

- Dl. neculai TăuTu, de la Filiala Moldova - propune ca foaia

volantă „Curierul rutier” să apară în cadrul revistei „Drumuri Poduri”

şi care să conţină informaţii scurte şi la obiect; revista să aibă un preţ

diferit pentru persoane fizice şi pentru persoane juridice; propune ca

cele trei filiale din zona Moldovei să se unească;

- Dl. liviu PoPoviCi, de la Filiala Bacău - propune ca „ziua dru-

marului” să fie sărbătorită pe 5 august, legată de legea rurală pro-

mulgată de domnitorul A. i . Cuza;

- Dl. Dănilă BuCşA, de la A.n.D. - menţionează că standardele

româneşti trebuie să fie armonizate cu cele europene; implicarea 

cadrelor didactice, a unor personalităţi în drumuri, care prin publi-

carea unor articole în presa centrală, radio ar putea influenţa fac-

torii politici de decizie; sprijinirea facultăţilor de drumuri prin crea-

rea de condiţii mai bune (dotarea cu orice se poate), excursii finan-

ţate de A.P.D.P. pentru practica studenţilor, care nu ştiu cum arată

şantierele de drumuri şi analizarea conţinutului cursurilor de în-

văţământ.

activităţi tehnice şi ştiinţifice la nivel naţional

- Seminar cu participare internaţională, având tema „viabilitatea

pe timp de iarnă” – Sovata, Filiala Braşov;

- Simpozion organizat cu prilejul împlinirii a 25 ani de la darea în

folosinţă a podului Giurgeni – vadu oii – Constanţa, Filiala Dobrogea;

- Seminar cu participare internaţională privind acţiunea zgomo-

tului asupra clădirilor din zona drumului şi posibilităţi de remediere,

cu participarea reprezentanţilor şcolii de poduri şi şosele din Franţa

– Cluj-napoca, Filiala Transilvania.

important

În martie 1996, se înfiinţează Comisia de atestare formată din:

Mihai BoiCu, iulian Dănilă, Petre şTeFAn, ibram AiDân, Stelian

DoRoBAnţu, Petre şTeFAn, Artemiza GRiGoRAş. Regulamentul de

funcţionare al comisiei şi conţinutul dosarului care trebuie supus co-

misiei au fost definitivate, astfel încât în luna mai 1996 s-a analizat

primul dosar al unei firme: S.C. FeRuPo Bucureşti. În decursul anu-

lui s-au atestat 15 unităţi şi au existat dou` respingeri.

la şedinţa de Birou Permanent, din data de 11 iunie 1996, se

hotărăşte ca denumirea Conferin]ei na]ionale să devin` cea de

Congres naţional de drumuri şi Poduri.

AnUl 1997
Conferinţa naţională a avut loc la Bistriţa năsăud, în data de 28

martie 1997, având un număr de 111 delegaţi de la toate filialele.

invitaţi: ministru secretar de stat al Transporturilor, ministrul Mediu-

lui, prefectul jud. Bistriţa, preşedintele Consiliului judeţean.

Probleme discutate:

- Dl. laurenţiu niCoARă, de la Filiala Banat - problema drumurilor

din pământ, propunând ca A.P.D.P. să se implice în aceasta prin con-

tactarea MlPAT; pregătirea la toate nivelurile în ceea ce priveşte cali-

tatea lucrărilor; să se găsească la toate unităţile instrucţiunile pentru

execuţia drumurilor (construcţie şi întreţinere);

- Dl. ioan GRăDinARu, de la Filiala Moldova - propune publicarea

în revistă a titlurilor de teze de doctorat; pregătirea cadrelor medii

nu mai există, de aceea trebuie reînfiinţată; o mai mare transparenţă

în plecările de specializare, pentru a exista o concurenţă mai mare; o

legătură mai strânsă între învăţământul superior şi execuţia lucrărilor

de drumuri;

- Dl. ioan CoSTineA, de la Filiala vâlcea - propune ca toţi con-

structorii de drumuri să fie atestaţi; constituirea băncii de date cu

privire la tehnologiile de lucru aplicate la lucrările de drumuri;

- Dl. Dănilă BuCşA, de la A.n.D. - propune atragerea tuturor con-

structorilor din teritoriu.

Conferin]a Na]ional` A.P.D.P., Bistri]a (1997)

activităţi tehnice şi ştiinţifice la nivel naţional

- Masă rotundă privind „Tendinţe actuale în utilizarea agregatelor

naturale la lucrările de drumuri” – Cluj-napoca, Filiala Transilvania;

- A ii-a Conferinţă naţională cu tema „Drumul şi mediul încon-

jurător” – Băile herculane, Filiala Banat;

- Masă rotundă cu tema „40 ani de încercări accelerate a struc-

turilor rutiere la scară naturală”, cu participarea dlui prof. John 

Metcalf, de la universitatea de Stat din louisiana u.S.A. – iaşi, Filiala

Moldova;

- Reuniunea plenară de lucru a comitetului tehnic AiPCR C 7 Dru-

muri din beton – Bucureşti, 12-13 mai 1997;

Consiliul na]ional

Consiliul naţional ales: ioan AlexA, Alexandru ARvinTe, Mihai

BoiCu, Dănilă BuCşA, Petru CeGuş, Cristian Călin, liviu CiuPe,

ioan CoSTineA, ştefan CSilloG, Stelian DoRoBAnţu, Titus 

FiliMon, Sabin FloReA, ioan GheoRGhe, Mihai ilieSCu, Titus

ioneSCu, Gheorghe luCACi, nicolae neDelCu, laurenţiu niCoARă,

Alexandru PAşniCu, viorel PAu, nicolae Păun, Mircea PoP, Mihai

Radu PRiCoP, Gheorghe RAiCu, Mihai SeCARă, laurenţiu STeleA,

Petre şTeFAn, neculai TăuTu, Marin TRuiCă, nicolae vASileSCu,

nicolae vlAD.

Biroul Permanent

Bucşa Dănilă, preşedinte, Boicu Mihai, prim-vicepreşedinte,

Dorobanţu Stelian, vicepreşedinte, Ceguş Petru, vicepreşedinte, Flo-

rea Sabin, membru, Raicu Gheorghe, membru, Pau viorel, membru,

ştefan Petre, membru, Stelea laurenţiu, secretar.

important

• Începând cu 1 ianuarie 1997, A.P.D.P. devine membru cu drep-

turi depline în Federaţia Rutieră internaţională şi se fac demersuri

pentru a deveni membri ai Asociaţiei europene de Asfalt – e.A.P.A.;

• De asemenea A.P.D.P. România s-a înscris ca membru colectiv

în Asociaţia Generală a inginerilor din România, care este singura aso-
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ciaţie admisă din România de a acorda titlul euRinG inginerilor

români;

• Conform hotărârii Conferinţei naţionale, în aprilie 1997 se înfi-

inţează Filiala Bucureşti având un număr de 32 unităţi cuprinzând 362

membri, preşedinte ştefan Petre, iar restul unităţilor vor activa sub

denumirea de Filiala Muntenia cu 12 unităţi şi 44 membri, preşedinte

ioan GheoRGhe.

Pre[edin]i filiale

Filiala vâlcea – ioan CoSTineA; Filiala oltenia – Marin 

TRuiCă; Filiala Banat – Gheorghe luCACi; Filiala hunedoara –

Gelu SiMinA; Filiala Braşov – nicolae neDelCu; Filiala transil-

vania – Mihai ilieSCu; Filiala moldova – horia zARoJAnu; Fili-

ala dobrogea – Alexandru ARvinTe; Filiala muntenia – ioan 

GheoRGhe; Filiala Bucureşti – ştefan PeTRe; Filiala suceava –

Mihai Radu PRiCoP; Filiala Bacău – Mihai SeCARă. 

Filiale

num`r de membri la data de 28.03.1997: Filiala vâlcea – 291

persoane, 6 unităţi; Filiala oltenia – 420 persoane, 11 unităţi; Fi-

liala Banat – 514 persoane, 18 unităţi; Filiala hunedoara – 120

persoane, 5 unităţi; Filiala Braşov – 160 persoane, 14 unităţi; Fi-

liala transilvania – 935 persoane, 20 unităţi; Filiala moldova – 336

persoane, 19 unităţi; Filiala dobrogea – 165 persoane, 12 unităţi;

Filiala muntenia – 406 persoane, 48 unităţi; Filiala suceava – 115

persoane, 3 unităţi; Filiala Bacău – 96 persoane, 4 unităţi.

AnUl 1998

Congresul Na]ional de Drumuri, Ia[i (1998)

Conferinţa naţională a avut loc la Bucureşti, în data de 26 mar-

tie 1998, având un număr de 88 delegaţi de la toate filialele. 

Probleme discutate:

- Dl. laurenţiu niCoARă, de la Filiala Banat - propune studierea

posibilităţilor de înfiinţare a diplomei de excelenţă şi a premiului spe-

cial pentru drumarii cu merite profesionale de excepţie, care să poarte

numele lui Dimitrie ATAnASiu, Alexandru ioneSCu, Anghel SAliGny,

nicolae PRoFiRi, elie RADu etc. şi să se acorde de „ziua drumarului”,

o singură dată unei persoane, după un regulament. Pentru diploma de

excelenţă şi premiul Anghel SAliGny pentru întreaga activitate pro-

pune pe: Aurica Bilţiu, Theodor BluMenFelD, Mihai BoiCu, eugen

BRATu, Stelian DoRoBAnţu, Georgeta FoDoR, vasile MunTeAnu,

nadia PoPeSCu ş.a.;

- Dl. Gheorghe luCACi, de la Filiala Banat - propune revitalizarea

comisiilor pe specialităţi, corelată cu activităţile comitetelor tehnice

AiPCR internaţionale;

- Dl. Mihai ilieSCu, de la Filiala Transilvania - propune ca A.n.D.

să promoveze necesitatea atestării firmelor care lucrează pentru Con-

siliile judeţene.

activităţi tehnice şi ştiinţifice la nivel naţional

- Simpozionul naţional „Prezent şi viitor în reabilitarea drumurilor

şi podurilor”, urmate de dezbateri şi o vizită tehnică la lucrările de re-

abilitare pe Dn 7 orăştie – Deva – Deva, Filiala Banat şi hunedoara;

- al X-lea Congres naţional de drumuri şi Poduri – iaşi, 15-

17 septembrie 1998. Au participat 568 de participanţi şi 97 de per-

soane însoţitoare, din aceştia 37 străini din 10 ţări: Belgia, Canada,

elveţia, Franţa, Germania, italia, Marea Britanie, Rep. Moldova,

ucraina şi ungaria. Au fost 173 lucrări repartizate pe [ase teme stra-

tegice şi tipărite în trei volume de lucrări prezentate la Congres, al 

4-lea volum cu concluziile fiind tipărit ulterior. lucrările Congresului au

fost onorate de participarea dlui Traian Băsescu, ministrul Transpor-

turilor şi Wim Westerhuis, preşedintele i.R.F. Geneva.

alte activităţi

Filiala transilvania: a organizat împreună cu u.T. Cluj-napoca

cursuri postuniversitare de reabilitare şi management în domeniul

drumurilor – 16 cursanţi şi pentru cel de reabilitare a podurilor – 12

cursanţi. o altă activitate ce se poate menţiona este cea bazată pe

pregătirea tehnicienilor de drumuri prin sistemul euRohoT din cadrul

u.T.C. Bucureşti, pentru învăţământul la distanţă, unde până în

prezent au absolvit 100 de cursanţi cu diplomă. 

Filiala moldova: a organizat cu sprijinul D.R.D.P. iaşi, în perioada

aprilie-decembrie 1998, cursuri de calificare în meseria drumar cali-

ficare complexă, la S.D.n. Bacău, Bârlad, Botoşani, Focşani şi iaşi,

cursuri la care au participat 49 muncitori. 

Filiala Banat: s-a organizat în cadrul universităţii Banatul din

Timişoara o şcoală post liceală cu durata de doi ani pentru formarea

de tehnicieni pentru construcţia şi administrarea drumurilor. Mai sem-

nalăm că la Timişoara şi iaşi funcţionează şi şcoli de maiştri.

În cursul anului 1998 au fost editate şi tipărite următoarele cărţi:

„Îndrumător pentru laboratoarele de drumuri”, ediţia a 2-a, „În me-

moria drumarilor”, ediţia a 2-a, Structuri de lucrări de artă rutiere.

Începând cu data de 1 noiembrie 1998, s-au constituit comisiile

teritoriale de atestare tehnică la filialele Banat, Transilvania şi Mol-

dova, pe baza propunerilor făcute de filiale şi cu aprobarea preşedin-

telui A.P.D.P.

În data de 22 mai 1998, au fost invitaţi să participe la şedinţa

Biroului Permanent A.P.D.P., preşedinţii comisiilor pe specialităţi, pen-

tru a prezenta un raport de activitate al anului 1997 şi 1998.

Filiale

num`r de membri la data de 26.03.1998: Filiala vâlcea – 270

persoane, 7 unităţi; Filiala oltenia – 420 persoane, 12 unităţi; Fi-

liala Banat – 260 persoane, 20 unităţi; Filiala hunedoara – 108

persoane, 7 unităţi; Filiala Braşov – 140 persoane, 17 unităţi; Fi-

liala transilvania – 889 persoane, 23 unităţi; Filiala moldova –

407 persoane, 15 unităţi; Filiala dobrogea – 200 persoane, 13

unităţi; Filiala muntenia – 100 persoane, 14 unităţi; Filiala

suceava – 133 persoane, 4 unităţi; Filiala Bacău – 87 persoane, 7

unităţi; Filiala Bucureşti – 400 persoane, 37 unităţi.
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AnUl 1999

Conferin]a Na]ional` A.P.D.P., Ol`ne[ti (1999)

Conferinţa naţională a avut loc la olăneşti, în data de 25 martie

1999, având un număr de 113 delegaţi de la toate filialele. invitaţi:

preşedintele Consiliului jud. vâlcea, primarul mun. olăneşti.

Probleme discutate:

- Dl. viorel BAlCAn, de la Filiala Dobrogea - propune ca actele

normative elaborate de A.P.D.P. sau A.n.D. să se transmită la filiale,

de asemenea şi măsurile care se iau în urma şedinţelor asociaţiei;

- Dl. Gheorghe luCACi, de la Filiala Banat - Asociaţia Mondială a

Drumurilor a editat Dicţionarul tehnic rutier în 12 limbi şi se propune

elaborarea unei versiuni în limba română de către specialiştii asociaţiei;

- Dl. Cornel BoTA, de la Filiala Banat - propune să se facă ates-

tarea tehnică şi pentru firmele de construcţii care lucrează la străzi în

oraşe şi implicarea în realizarea normativelor de drumuri pentru a se

particulariza şi pentru străzi;

- Dl. Dănilă BuCşA, preşedintele A.P.D.P. - menţionează că se do-

reşte emiterea unei hotărâri de Guvern pentru obligativitatea legală

de atestare a societăţilor; A.n.D. acordă peste 25 burse pentru stu-

denţii de la facultăţile de drumuri din toată ţara; se propune îmbu-

nătăţirea programelor şcolare astfel încât studenţii să fie cât mai

aproape de situaţia existentă în drumuri.

activităţi tehnice şi ştiinţifice la nivel naţional

- Simpozionul intitulat „reabilitarea drumurilor şi podurilor”, la

care a luat parte şi dl Traian Băsescu, ministrul Transporturilor – Cluj-

napoca, Filiala Transilvania;

- A 3-a ediţie a Conferinţei naţionale „Drumul şi mediul încon-

jurător” – Băile herculane, Filiala Banat;

- A 6-a ediţie a „zilelor Academice Timişene”, sub egida Filialei

Timişoara a Academiei Române, s-a organizat alături de Facultatea

de Construcţii şi Arhitectură Timişoara şi Filiala Banat, Simpozionul

cu tema „infrastructuri eficiente pentru transporturi terestre”.

alte activităţi

S-a editat şi tipărit cartea „Îndrumător pentru utilizarea geotex-

tilelor şi geosinteticelor”.

În anul 1999, au fost atestate 108 societăţi şi au fost respinse 12

dosare.

S-a aprobat un nou Regulament pentru acordarea premiilor

A.P.D.P. în şedinţa Consiliului naţional din data de 26 octombrie 

1999.

Membrii A.P.D.P. au participat la seminarul „eurobitume ’99”, cu

tema „Proprietăţile lianţilor bituminoşi cu performanţe deosebite” la

luxemburg, 3-6 mai 1999 (Stelian DoRoBAnţu, Petre DuMiTRu,

viorel PAu, Mircea FieRBinţeAnu, ileana STeleA, Sorin Păun).

În 3-9 noiembrie 1999, dl. Mihai BoiCu, prim-vicepreşedinte

A.P.D.P., a participat la Congresul Mondial al Drumurilor, de la Kuala

lumpur. Au fost 2.700 persoane, din cca. 80 de ţări. Delegaţia ro-

mână, compusă din 11 persoane, a fost formată din: [ase delegaţi

A.n.D., doi delegaţi de la „Consilier Construct”, doi delegaţi de la

„Search Corporation” şi un delegat A.P.D.P.

Consiliul na]ional

Consiliul naţional ales este compus din 31 persoane: ioan AlexA,

Alexandru ARvinTe, Mihai BoiCu, Dănilă BuCşA, Petru CeGuş, Cris-

tian Călin, Carmen ChiRA, liviu CiuPe, ioan CoSTineA, Stelian

DoRoBAnţu, Titus FiliMon, Sabin FloReA, ioan GheoRGhe, Mihai

ilieSCu, Titus ioneSCu, Gheorghe luCACi, ioan MolDovAn, lau-

renţiu niCoARă, Alexandru PAşniCu, viorel PAu, nicolae Păun, nico-

lae PoPA, Mihai Radu PRiCoP, Gheorghe RAiCu, Mihai SeCARă,

laurenţiu STeleA, Petre şTeFAn, neculai TăuTu, Marin TRuiCă,

nicolae vlAD.

Biroul Permanent

Dănilă BuCşA, preşedinte, Mihai BoiCu, prim-vicepreşedinte,

Stelian DoRoBAnţu, vicepreşedinte, Petru CeGuş, vicepreşedinte,

Sabin FloReA, membru, Gheorghe RAiCu, membru, viorel PAu,

membru, Petre şTeFAn, membru, laurenţiu STeleA, secretar.

S-a sărbătorit apariţia numărului 50 al Revistei „Drumuri Poduri”.

Pre[edin]i filiale

Filiala vâlcea – ioan CoSTineA; Filiala oltenia – Marin 

TRuiCă; Filiala Banat – Gheorghe luCACi; Filiala hunedoara –

Gheorghe PAlCAnin; Filiala Braşov – ioan MolDovAn; Filiala

transilvania – Mihai ilieSCu; Filiala moldova – neculai TăuTu;

Filiala dobrogea – Alexandru ARvinTe; Filiala muntenia – ioan

GheoRGhe; Filiala Bucureşti – ştefan PeTRe; Filiala suceava –

Mihai Radu PRiCoP; Filiala Bacău – Mihai SeCARă. 

Filiale

num`r de membri la data de 25.03.1999: Filiala vâlcea – 93

persoane, 11 unităţi; Filiala oltenia – 60 persoane, 8 unităţi; Filiala

Banat – 228 persoane, 20 unităţi; Filiala hunedoara – 135 per-

soane, 5 unităţi; Filiala Braşov – 120 persoane, 13 unităţi; Filiala

transilvania – 862 persoane, 36 unităţi; Filiala moldova – 342 per-

soane, 13 unităţi; Filiala dobrogea – 216 persoane, 13 unităţi; Fi-

liala muntenia – 70 persoane, 15 unităţi; Filiala suceava – 119

persoane, 5 unităţi; Filiala Bacău – 113 persoane, 6 unităţi; Filiala

Bucureşti – 300 persoane, 43 unităţi.

AnUl 2000
Conferinţa naţională a avut loc la Braşov, în data de 28 martie

2000, având un număr de 160 delegaţi de la toate filialele. Participă

dl. Ministru al Transporturilor, Traian BăSeSCu, care a prezentat pro-

gramul de dezvoltare al sectorului rutier. Înainte de începerea Con-

ferinţei, a fost prezentat filmul „10 ani de existenţă A.P.D.P.”, realizat

de dl. Alexandru GAşPAR, de la „Dacia Film”.

Probleme discutate:

- Dl. Gheorghe luCACi, de la Filiala Banat - propune sintetizarea,

concretizarea strategiei adoptate în domeniul drumurilor, deoarece se

abordează problemele distinct în funcţie de judeţ; 

- Dl. Dănilă BuCşA, preşedintele A.P.D.P. - strategia de adminis-



EDItORIAl
ASOCIAȚIA

PROFESIOnAlĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI

DIn ROMÂnIA

AnUl XXIV
nR. 147 (216)

8 SEPtEMBRIE  2015

trare a drumurilor poate fi modificată, îmbunătăţită, iar A.P.D.P. poate

fi reprezentantul acestei strategii pentru a fi tratată; se propune re-

alizarea unui laborator de tehnică de calcul şi la Timişoara, aşa cum

s-a făcut în anul 1999 la Cluj-napoca;

- se aprobă acordarea personalităţii juridice la filialele te-

ritoriale, în conformitate cu oG 26/31.01.2000.

activităţi tehnice şi ştiinţifice la nivel naţional

- Forumul franco-român privind „Administrarea, gestionarea, 

exploatarea şi dezvoltarea infrastructurii transporturilor rutiere în

România”, sub egida Ministerului Transporturilor,  A.n.D., A.P.D.P.,

ARACo;

- Dezbaterea „Drumurile din România. Prezent şi viitor”, susţinută

de dl. Ministru al Transporturilor, Traian BăSeSCu, la deschiderea

Conferinţei naţionale A.P.D.P. – Braşov, Filiala Braşov;

- Simpozion avånd următoarele dou` teme: „1. Îmbunătăţirea

modelului de administrare a drumurilor locale din România. 2. Soluţii

de reabilitare a drumurilor” – Cluj-napoca, Filiala Transilvania;

- A 2-a ediţie a Conferinţei „Drumuri urbane”, organizată împre-

ună cu ATRAF şi SC Drumuri Municipale – Timişoara, Filiala Banat;

alte activităţi

• Filiala Transilvania a organizat un curs de perfecţionare a labo-

ranţilor de drumuri şi poduri; 

• În anul 2000, o nouă promoţie a absolvit cursurile de calificare

în meseria de laborant încercări fizico-mecanice pentru lucrări de dru-

muri, organizate de Filiala Banat în colaborare cu D.R.D.P. Timişoara,

la care au participat 18 cursanţi. Menţionăm că prin Filiala Banat s-a

înfiinţat, începând din anul 2000, şcoala post-liceală pentru tehnicieni

cu specializarea drumuri şi poduri, în cadrul Colegiului „ion Mincu”

din Timişoara. Filiala a sprijinit şi organizarea „Colegiului de drumuri

şi poduri”, înfiinţat din septembrie 2000, în cadrul Facultăţii de Con-

strucţii şi Arhitectură din Timişoara; 

• la unele filiale există contracte de proiectare, cum ar fi: vâlcea –

culegere de date tehnice rutiere pentru un contract de evaluare a stării

de degradare pe Dn 7, Dn 7A şi Dn 64; Transilvania – a realizat prin

membrii săi trei contracte economice, care s-au referit la proiectarea 

a trei sectoare de drum prin reciclarea la rece a îmbrăcăminţilor as-

faltice; Braşov – a efectuat activităţi economice de proiectare, conso-

lidare D.n. 7C, reparaţii pod D.n. 15, covor asfaltic D.n. 1.

• Se acordă premiul de excelenţă Anghel SAliGny pentru anul

1999 d-lui prof. dr. ing. laurenţiu niCoARă şi d-lui prof. dr. ing.

Stelian DoRoBAnţu.

• Au apărut cărţile: „Drumul şi geosinteticele”, autor vasile

STRunGă, „Construcţia drumurilor”, autori Gheorghe luCACi, Florin

BelC şi ion CoSTeSCu.

Pre[edin]i filiale

Filiala vâlcea – ioan CoSTineA; Filiala oltenia – Marin 

TRuiCă; Filiala Banat – Gheorghe luCACi; Filiala hunedoara –

Gheorghe PAlCAnin; Filiala Braşov – ioan MolDovAn; Filiala

transilvania – Mihai ilieSCu; Filiala moldova – neculai TăuTu;

Filiala dobrogea – Alexandru ARvinTe; Filiala muntenia – Sima

unGuReAnu; Filiala Bucureşti – ştefan PeTRe; Filiala suceava –

Mihai Radu PRiCoP; Filiala Bacău – Mihai SeCARă. 

Filiale

num`r de membri la data de 28.03.2000: Filiala vâlcea – 91

persoane, 12 unităţi; Filiala oltenia – 250 persoane, 8 unităţi; Fi-

liala Banat – 212 persoane, 20 unităţi; Filiala hunedoara – 132

persoane, 7 unităţi; Filiala Braşov – 184 persoane, 16 unităţi; Fi-

liala transilvania – 949 persoane, 44 unităţi; Filiala moldova –

250 persoane, 11 unităţi; Filiala dobrogea – 310 persoane, 13

unităţi; Filiala muntenia – 70 persoane, 15 unităţi; Filiala suceava

– 111 persoane, 5 unităţi; Filiala Bacău – 108 persoane, 8 unităţi;

Filiala Bucureşti – 200 persoane, 39 unităţi.

AnUl 2001
Conferinţa naţională a avut loc la Deva, în data de 6 aprilie

2001, având un număr de 102 delegaţi de la toate filialele. invitaţi:

subprefectul jud. hunedoara, vicepreşedintele Consiliului Judeţean

hunedoara, vicepreşedintele municipiului Deva.

alte activităţi

• {ah – Filiala Suceava; • tabăra de pictură şi grafică – Filiala 

Bucureşti; • fotbal şi şah – Filiala oltenia; • condiţii de cazare în spa-

ţiile disponibile de la districtele de drumuri horezu, Seaca, voineasa

şi vidra pentru membrii Filialei vâlcea; • odihnă şi tratament la Pu-

cioasa, pentru membrii Filialei Muntenia.

• Filiala Transilvania a organizat un curs de pregătire pentru pro-

gramul Autocad, cu 16 cursanţi. În perioada martie – iunie 2001, Fi-

liala oltenia a organizat un curs de asfaltatori de drumuri, la care a

participat un număr de 65 de persoane din cadrul D.R.D.P. Craiova,

„Ancorad oltenia” şi S.C. „erpia Craiova”. Cu acest prilej s-a editat

volumul „Asfaltorul de drumuri”. Conform tradiţiei, şi în anul 2001, o

nouă promoţie a absolvit cursurile de calificare în meseria de laborant

încercări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri, organizate de Fi-

liala Banat, în colaborare cu D.R.D.P. Timişoara. la aceste cursuri au

participat, în două serii, 36 elevi de la diferite firme de construcţii de

drumuri din ţară.

la şedinţa Consiliului naţional din 19 iunie 2001 se aprobă un nou

regulament de atestare tehnică, regulamentul privind acordarea pre-

miilor instituite de A.P.D.P. şi se aprobă reprezentanţii în Comitetele

tehnice aiPCr pentru perioada 2000 – 2003:

ts 1 Tehnici rutiere: C 1 - Caracteristici de suprafaţă - Radu 

AnDRei / C 7/8 – Sisteme rutiere - Cătălin MARin şi viorel PâRvu /

C 12 - Terasamente, drenaje, straturi de formă - Stelian DoRoBAnţu

/ ts 2 Transport rutier, calitatea vieţii şi dezvoltare durabilă: C 4 –

Drumuri interurbane şi transport interurban integrat - liviu DâMBoiu

/ C 10 – oraşul şi transportul urban integrat - Cornel BoTA / C 14 –

Dezvoltarea durabilă şi transportul rutier - Gheorghe Dinu / C 19 –

Transport de mărfuri - Mircea niColAu / ts 3 exploatarea drumuri-

lor şi a transportului rutier: C 13 – Securitatea rutieră - Dan văCARu

/ C 16 – exploatarea reţelelor - laurenţiu STeleA / C 17 – viabilita-

tea pe timp de iarnă - eugen FloReSCu / C 18 – Gestionarea riscuri-

lor legate de drumuri - Petre DuMiTRu / ts 4 Gestionarea şi admi-

nistrarea rutieră: C 6 – Gestionarea drumurilor - vlad ChioTAn / C 9

– evaluarea economică şi financiară - valentin AnTon / C 11 – Poduri

şi alte lucrări de artă rutiere - Alexandru PAşniCu / C 15 – Perfor-

manţa administrării rutiere - octav FiliMon / ts 5 niveluri adaptate

ale dezvoltării drumurilor şi ale transportului rutier: C 2 – Consultarea

publicului - ioan DRuţă / C 3 – Schimburi tehnologice şi dezvoltare

- Mihai ilieSCu / C 20 – Dezvoltarea adaptată - horia zARoJAnu /

t – Terminologie - Gheorghe luCACi / Comisia A.P.D.P.  Mediu în-

conjurător - George BuRnei.

De asemenea, la şedinţa Consiliului naţional din 19 iunie 2001 se

cooptează următorii membri: Aurel Băluţ, liviu BoTA, Petru CeGuş,

Anghel TănăSeSCu. Se aprobă un statut nou, care să fie în confor-

mitate cu obiectivele AiPCR, pentru ca A.P.D.P. România să poată de-
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veni Comitet naţional Român al AiPCR.

la reuniunea Consiliului Asociaţiei Mondiale a Drumurilor (AiPCR),

care a avut loc, la Roma, în data de 10-11 octombrie 2001, se aprobă

ca A.P.D.P. să activeze ca şi Comitet naţional Român al AiPCR.

A.P.D.P. România a iniţiat, prin dl prof. dr. ing. Stelian DoRoBAnţu,

o apropiere de e.A.P.A. (Asociaţia Producătorilor de Asfalt din europa)

încă din anul 1998, astfel încât, în septembrie 2001, se constituie Aso-

ciaţia Producătorilor de Asfalt din România (A.P.A.R.).

Pre[edin]i filiale

Filiala vâlcea – ioan CoSTineA; Filiala oltenia – Marius

PoPeSCu; Filiala Banat – Florin BelC; Filiala hunedoara – Gheor-

ghe PAlCAnin; Filiala Braşov – ioan MolDovAn; Filiala tran-

silvania – Mihai ilieSCu; Filiala moldova – neculai TăuTu; Fi-

liala dobrogea – Alexandru ARvinTe; Filiala muntenia – Sima 

unGuReAnu; Filiala Bucureşti – ştefan PeTRe; Filiala suceava –

Mihai Radu PRiCoP; Filiala Bacău – liviu PoPoviCi. 

Filiale

num`r membri la data de 06.04.2001: Filiala vâlcea – 91 per-

soane, 12 unităţi; Filiala oltenia – 219 persoane, 52 unităţi; Filiala

Banat – 238 persoane, 21 unităţi; Filiala hunedoara – 126 per-

soane, 4 unităţi; Filiala Braşov – 187 persoane, 17 unităţi; Filiala

transilvania – 941 persoane, 55 unităţi; Filiala moldova – 265 per-

soane, 14 unităţi; Filiala dobrogea – 318 persoane, 21 unităţi; Fi-

liala muntenia – 70 persoane, 14 unităţi; Filiala suceava – 106

persoane, 5 unităţi; Filiala Bacău – 78 persoane, 5 unităţi; Filiala

Bucureşti – 250 persoane, 46 unităţi.

AnUl 2002
Conferinţa naţională a avut loc la Târgovişte, în data de 28 mar-

tie 2002, având un număr de 162 delegaţi de la toate filialele. 

AnUl 2003
Conferinţa naţională a avut loc la Curtea de Argeş, în data de 5

aprilie 2003, având un număr de 115 delegaţi de la toate filialele.

invitat: primarul oraşului Curtea de Argeş.

În anul 2003 au fost atestate 82 societăţi şi au fost amânate 8

dosare.

Congresul Mondial de Drumuri de la Durban, Africa de Sud, 19-25

octombrie 2003, la care România a avut o delegaţie formată din 16

persoane şi a participat cu trei rapoarte naţionale: „Tehnologii rutiere”

– coordonator naţional Dorobanţu Stelian, „Transporturile rutiere, ca-

litatea vieţii şi dezvoltarea durabilă” – coordonator naţional Mihai

BoiCu, „niveluri adecvate de dezvoltare a drumurilor şi transpor-

turilor rutiere” – coordonator naţional Gheorghe luCACi. 

În data de 28 mai 2003, se înfiinţează S.C. „Media Drumuri Po-

duri” S.R.l., având ca acţionar principal A.P.D.P. România, societate

ce va avea drept scop editarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiilor de

specialitate din domeniul rutier, cu accent deosebit pe Revista „Dru-

muri Poduri” şi „Buletinul tehnic rutier”.

Prin ou nr. 84/octombrie 2003, s-a aprobat înfiinţarea Companiei

naţionale de Autostrăzi şi Drumuri naţionale din România S.A., prin

reorganizarea R.A. „Administraţia naţională a Drumurilor”.

AnUl 2004
Conferinţa naţională a avut loc la Bucureşti, în data de 10 mar-

tie 2004, având un număr de 106 delegaţi din cei 116 aleşi la con-

ferinţele teritoriale.

În perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2004, s-au desfăşurat la

Montpellier, Franţa, reuniunile de lucru anuale ale Comitetului execu-

tiv şi Consiliului General ale AiPCR, respectiv ale Comitetelor naţio-

nale. Dl. Gheorghe luCACi vicepreşedinte A.P.D.P. este ales ca mem-

bru în Comitetul executiv AiPCR, pe o perioadă de patru ani, ceea ce

reprezintă o onoare pentru România şi pentru A.P.D.P. România. la

şedinţă a luat parte şi dl. ing. Mihail BAşuleSCu, director general

C.n.A.D.n.R., prim delegat la AiPCR.

AnUl 2005
Conferinţa naţională a avut loc la Craiova, în data de 10 martie

2005, având un număr de 149 delegaţi din cei 163 aleşi la confe-

rinţele teritoriale. invitaţi: viceprimarul municipiului Craiova, direc-

torul tehnic din cadrul Primăriei Craiova.

În anul 2005 au fost atestate 120 societăţi, astfel: la iaşi – 18 so-

cietăţi, la Cluj napoca – 27 societăţi, la Timişoara – 26 societăţi, iar

la Bucureşti – 49 societăţi (din care 12 firme noi şi 37 cu prelungire

valabilitate atestare). În anul 2005 s-a realizat o propunere de ordin

pentru extinderea atestării tehnice la toate categoriile de drumuri

publice, care trebuia aprobat de Ministerul Transporturilor, Construc-

ţiilor şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi internelor şi care a

fost înaintat d-lui ministru Gheorghe DoBRe.

AnUl 2006
Conferinţa naţională a avut loc la Cluj-napoca, în data de 23

martie 2006, având un număr de 146 delegaţi din cei 147 aleşi la

conferinţele teritoriale. invitat: prefectul judeţului Cluj.

Filiale

num`r membri la data de 23.03.2006: Filiala vâlcea – 96 per-

soane, 10 unităţi; Filiala oltenia – 125 persoane, 20 unităţi; Filiala

Banat – 310 persoane, 69 unităţi; Filiala hunedoara – 131 per-

soane, 5 unităţi; Filiala Braşov – 207 persoane, 30 unităţi; Filiala

transilvania – 265 persoane, 40 unităţi; Filiala moldova – 243 per-

soane, 23 unităţi; Filiala dobrogea – 175 persoane, 24 unităţi; Fi-

liala muntenia – 81 persoane, 22 unităţi; Filiala suceava – 78

persoane, 5 unităţi; Filiala Bacău – 98 persoane, 15 unităţi; Filiala

Bucureşti – 255 persoane, 83 unităţi.

AnUl 2007

Congresul Mondial de Drumuri, Paris (2007)

Conferinţa naţională a avut loc la Bistriţa, în data de 22 martie

2007, având un număr de 93 delegaţi aleşi la conferinţele teritoriale. 
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În anul 2007 au fost atestate (şi reatestate) 267 societăţi, astfel:

la iaşi – 38 societăţi, la Cluj napoca – 55 societăţi, la Timişoara – 67

societăţi, iar la Bucureşti – 107 societăţi (din care 36 firme noi şi 71

cu prelungire valabilitate atestare tehnică). 

Consiliul naţional 

ioan AlexA,  Alexandru ARvinTe, viorel BAlCAn, Florin BelC,

Mihai BelţiC, Mihai BoiCu, Cornel BoTA, liviu BoTA, liviu CiuPe,

ion CoRoDeSCu, liviu DâMBoiu, iulian Cătălin DiMAChe, Stelian

DoRoBAnţu, eduard hAnGAnu, ştefan hAnGAnu, liliana hoRGA,

Mihai ilieSCu, Gheorghe iRiMiAş, Gheorghe luCACi, Cornel

MARţinCu, ioan MAliţA, ioan MolDovAn, laszlo nAGy, ion 

PAnTeliMon, viorel PAu, vasile PeRCeC, iordan PeTReSCu, Mihai

Radu PRiCoP, ioan PRiP, Gheorghe RAiCu, Mihai SeCARă, laurenţiu

STeleA, Anghel TănăSeSCu, neculai TăuTu, Dorina TiRon, Marin

TuDoR, Sima unGuReAnu. Membri supleanţi: valentin AnTon, Sil-

viu BRăTeAnu, George BuRnei, Carmen ChiRA, eftimie ioneSCu,

Mihai MihăileSCu, Sorin Păun.

Biroul Permanent

Dorina TiRon, preşedinte, eduard hAnGAnu, prim-vicepre-

şedinte, Gheorghe luCACi, vicepreşedinte, iordan PeTReSCu, vice-

preşedinte, liliana hoRGA, membru, Mihai ilieSCu, membru, 

Cornel MARţinCu, membru, laurenţiu STeleA, membru, viorel PAu,

membru.

Consiliul de onoare

Stelian DoRoBAnţu, preşedinte, neculai TăuTu, vicepreşedinte,

Mihai BoiCu, membru, Sabin FloReA, membru, Gheorghe RAiCu,

membru.

Comisia de cenzori

valentin oPReA, Anişoara luţu, elisabeta hAnDRA. 

Filiale

num`r membri la data de 22.03.2007: Filiala vâlcea – 101 per-

soane, 10 unităţi; Filiala oltenia – 98 persoane, 16 unităţi; Filiala

Banat – 300 persoane, 90 unităţi; Filiala hunedoara – 123 per-

soane, 5 unităţi; Filiala Braşov – 224 persoane, 40 unităţi; Filiala

transilvania – 283 persoane, 50 unităţi; Filiala moldova – 210 per-

soane, 34 unităţi; Filiala dobrogea – 192 persoane, 26 unităţi; Fi-

liala muntenia – 81 persoane, 15 unităţi; Filiala suceava – 65

persoane, 10 unităţi; Filiala Bacău – 101 persoane, 18 unităţi; Fi-

liala Bucureşti – 255 persoane, 100 unităţi.

AnUl 2008
Conferinţa naţională a avut loc la Piteşti, în data de 21 martie

2008.

la şedinţa de Birou Permanent din data de 20 noiembrie 2008 

s-a comunicat faptul că propunerea de hotărâre de Guvern privind

obligativitatea atestării firmelor a fost vizată de Ministerul Transpor-

turilor şi Ministerul Justiţiei, urmând să fie vizată şi de Ministerul in-

ternelor şi Reformei Administrative.

Filiale

num`r membri la data de 21.03.2008: Filiala vâlcea – 72 per-

soane, 9 unităţi; Filiala oltenia – 90 persoane, 29 unităţi; Filiala

Banat – 330 persoane, 95 unităţi; Filiala hunedoara – 119 per-

soane, 18 unităţi; Filiala Braşov – 220 persoane, 45 unităţi; Filiala

transilvania – 156 persoane, 67 unităţi; Filiala moldova – 201 per-

soane, 30 unităţi; Filiala dobrogea – 192 persoane, 26 unităţi; Fi-

liala muntenia – 81 persoane, 31 unităţi; Filiala suceava – 74 per-

soane, 12 unităţi; Filiala Bacău – 88 persoane, 17 unităţi; Filiala

Bucureşti – 275 persoane, 114 unităţi.

AnUl 2009
Conferinţa naţională a avut loc la Băile Felix, în data de 26 mar-

tie 2009.

Filiale

num`r membri la data de 26.03.2009: Filiala vâlcea – 80 per-

soane, 12 unităţi; Filiala oltenia – 90 persoane, 29 unităţi; Filiala

Banat – 300 persoane, 82 unităţi; Filiala hunedoara – 110 per-

soane, 18 unităţi; Filiala Braşov – 220 persoane, 48 unităţi; Filiala

transilvania – 143 persoane, 65 unităţi; Filiala moldova – 200 per-

soane, 30 unităţi; Filiala dobrogea – 175 persoane, 26 unităţi; Fi-

liala muntenia – 81 persoane, 47 unităţi; Filiala suceava – 74 per-

soane, 17 unităţi; Filiala Bacău – 116 persoane, 21 unităţi; Filiala

Bucureşti – 280 persoane, 142 unităţi.

Prima sesiune de comunic`ri [tiin]ifice studen]e[ti, 

Cluj-Napoca (2009)

AnUl 2010
Conferinţa naţională a avut loc la Bucureşti, în data de 9 aprilie

2010. 

Congresul Na]ional de Drumuri [i Poduri, Bra[ov (2010)

Filiale

num`r membri la data de 09.04.2010: Filiala vâlcea – 60 per-

soane, 11 unităţi; Filiala oltenia – 90 persoane, 25 unităţi; Filiala
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Banat – 260 persoane, 80 unităţi; Filiala hunedoara – 46 per-

soane, 19 unităţi; Filiala Braşov – 220 persoane, 40 unităţi; Filiala

transilvania – 140 persoane, 51 unităţi; Filiala moldova – 214 per-

soane, 40 unităţi; Filiala dobrogea – 175 persoane, 28 unităţi; Fi-

liala muntenia – 81 persoane, 50 unităţi; Filiala suceava – 74 per-

soane, 11 unităţi; Filiala Bacău – 106 persoane, 20 unităţi; Filiala

Bucureşti – 273 persoane, 170 unităţi.

AnUl 2011

Congresul Mondial de Drumuri, Mexic (2011)

Conferinţa naţională a avut loc la Craiova, în data de 25 martie

2011.

la cel de-al 24-lea Congres Mondial de Drumuri, din 25-30 sep-

tembrie 2011, au participat un număr de aproximativ 4.000 de spe-

cialişti din domeniul rutier din peste 120 de ţări. România a fost re-

prezentată de 54 delegaţi din toate sectoarele domeniului rutier.

România a întocmit şi transmis Rapoarte naţionale la trei Teme.

lucr`ri prezentate

Dl. ing. Petre DuMiTRu, în cadrul sesiunii „Guvernare corectă şi

integritate”, a prezentat lucrarea „Aspecte practice a Administraţiei

drumurilor din România în materie de guvernare corectă şi integri-

tate”; Dl. ing. Cristian AnDRei, în cadrul sesiunii „Măsuri inovatoare

împotriva blocajelor”, a prezentat lucrarea „utilizarea eficace a resur-

selor financiare”, axată, în principal, pe exemplul concret al moder-

nizării tronsonului Bucureşti - otopeni pe D.n. 1; Dl. prof. dr. ing.

Radu AnDRei, în cadrul sesiunii „Schimbări climatice, durabilitate,

calitate. Soluţii inovatoare specifice pentru materiale şi tehnologii”, a

prezentat lucrarea „Structuri rutiere durabile. Încercări accelerate”,

bazată pe experienţa domniei sale în cadrul Staţiei de cercetări rutiere

a Facultăţii de construcţii iaşi. 

În cadrul expoziţiei, la standul Comitetelor Tehnice, Asociaţia Pro-

fesională de Drumuri şi Poduri din România a prezentat un poster

cuprinzând informaţii referitoare la activitatea din domeniul rutier din

ţara noastră.

Delegaţia oficială a României a fost compusă din domnii: prof. dr.

ing. Gheorghe luCACi, ing. Petre DuMiTRu, ing. Cristian AnDRei,

ing. Mircea ePuRe şi ing. Cosmin PoPeSCu.

Delegaţia A.P.D.P. din România a fost compusă din d-ra ing. liliana

hoRGA, respectiv domnii prof. dr. ing. Mihai ilieSCu, prof. dr. ing.

Radu AnDRei, prof. dr. ing. Florin BelC şi ing. Anghel TănăSeSCu.

la şedinţa de Consiliu naţional de la Bucureşti, din 9 decembrie

2011, se aprobă ca noua denumire a Filialei Moldova să fie Filiala

Moldova – neculai Tăutu. 

AnUl 2012

Consiliul Na]ional A.P.D.P., Ploie[ti (2012)

Conferinţa naţională a avut loc la Ploieşti, în data de 30 martie

2012.

la şedinţa de Consiliu naţional de la Mamaia, 29 iunie 2012, s-au

aprobat următoarele:

- Modificări la statutul A.P.D.P.;

- Finanţarea cu suma de 10.000 euro pentru editarea şi tipărirea

cărţii „Podul. Minte şi inimă în aceeaşi ecuaţie (Podurile din spaţiul

geografic al României)”, autor ing. Sabin FloReA, ce va fi realizat` de

S.C. „Media Drumuri Poduri” S.R.l.;

- efectuarea demersurilor pentru obţinerea calităţii de asociaţie

de utilitate publică pentru A.P.D.P.

AnUl 2013
Adunarea Generală a avut loc la Cheile Grădiştei, în data de 29

martie 2013.

Pre[edin]i filiale

Filiala vâlcea – Marin TuDoR; Filiala oltenia – ion CoRoDeSCu;

Filiala Banat – Florin BelC; Filiala hunedoara – Gheorghe 

PAlCAnin; Filiala Braşov – liliana hoRGA; Filiala transilvania –

Mihai ilieSCu; Filiala moldova – ştefan hAnGAnu; Filiala dobro-

gea – Alexandru ARvinTe; Filiala muntenia – Costel hoRGhiDAn;

Filiala Bucureşti – Anghel TănăSeSCu; Filiala suceava – Mihai

Radu PRiCoP; Filiala Bacău – valentin PAleA. 

Filiale

num`r membri la data de 29.03.2013: Filiala vâlcea – 59 per-

soane, 8 unităţi; Filiala oltenia – 15 persoane, 12 unităţi; Filiala

Banat – 223 persoane, 60 unităţi; Filiala hunedoara – 72 per-

soane, 6 unităţi; Filiala Braşov – 162 persoane, 36 unităţi; Filiala

transilvania – 103 persoane, 50 unităţi; Filiala moldova – 174 per-

soane, 15 unităţi; Filiala dobrogea – 10 persoane, 24 unităţi; Fi-

liala muntenia – 81 persoane, 20 unităţi; Filiala suceava – 74

persoane, 10 unităţi; Filiala Bacău – 67 persoane, 16 unităţi; Filiala

Bucureşti – 206 persoane, 121 unităţi.

AnUl 2014
Adunarea Generală a avut loc la Bacău, în data de 4 aprilie

2014.

În luna octombrie 2014, A.P.D.P. România a prezentat observa-

ţiile sale privind Master Planul General de Transport către AMPoST -
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Ministerul Transporturilor. Dl. dir. Gabriel BulGARu şi dir. Cornel

MARţinCu au avut un sprijin semnificativ în elaborarea comentariilor

de specialitate.

Documentul reflectă o activitate complexă, având la bază Mode-

lul naţional de Transport, care este un instrument ce constituie o bază

solidă pentru: diagnoza situaţiei actuale, analiza fluxurilor viitoare de

transport şi planificarea pe diferite etape a măsurilor sau interven-

ţiilor cum sunt definite în document şi analiza diferitelor scenarii de

dezvoltare sau evaluarea intervenţiilor în reţea, prin analiza cost 

beneficiu. 

Congresul Na]ional de Drumuri [i Poduri, 

Cluj-Napoca (2014)

Aşa cum reiese din documentaţie, cele mai importante intervenţii

sunt propuse pentru proiectele cofinanţate de ue  pentru cele două

reţele, centrală şi globală, cu surse de finanţare principală de la ue,

respectiv Fondul de Coeziune şi Fondul de Dezvoltare Regională. În-

tregul program 2014-2020 este dependent de aceste surse de fi-

nanţare, România fiind obligată să-şi stabilească priorităţile funcţie

de politica şi reglementările ue, cu obiective clare pentru anul 2030,

respectiv 2050.  

la şedinţa de Consiliu naţional, care a avut loc la Bucureşti, în

data de 5 decembrie 2014 s-au aprobat următoarele:

- Rezoluţia celui de-al xiv-lea Congres naţional de Drumuri şi Po-

duri, Cluj-napoca, 10-13 septembrie 2014, care urmează a se posta

pe site-ul A.P.D.P. şi a se publica în Revista „Drumuri Poduri”;

- elaborarea unei strategii de viitor pentru Asociaţia noastră. 

Se va face o adresă către membrii Consiliului naţional pentru a tran-

smite sugestii privind o strategie a A.P.D.P.;

- Strângerea tuturor observaţiilor la Regulamentul de organizare

şi Funcţionare propus de Filiala Bucureşti şi prezentarea spre aprobare

în Adunarea Generală.

AnUl 2015
Adunarea Generală a avut loc la Bucureşti, în data de 3 aprilie

2015, fiind prezenţi 126 delegaţi de la filialele teritoriale, dintre care

102 cu drept de vot.

activităţi tehnice şi ştiinţifice la nivel naţional

- Conferinţa internaţională FiDiC – ARiC – eFCA „Regional infra-

structure Conference”, organizată de Asociaţia Română a inginerilor

Consultanţi. Dl. preşedinte Gheorghe luCACi a prezentat o lucrare –

Bucureşti, 12-13 martie 2015;

- A 14-a ediţie a Conferinţei naţionale „Drumul şi mediul încon-

jurător”, organizată prin colaborarea dintre Academia Română, Filiala

Timişoara şi Facultatea de Construcţii, cu trei teme propuse: Admi-

nistrarea şi gestionarea căilor de comunicaţie terestre, Protecţia

mediului în contextul dezvoltării durabile şi Materiale şi tehnologii

avansate – Timişoara, Filiala Banat, 28-29 mai 2015; 

- Reuniunea de lucru la nivel internaţional a Comitetului Tehnic

1.3 Schimbări Climatice şi Sustenabilitate – Bucureşti, 27-29 mai

2015;

- Reuniunea de lucru la nivel internaţional a Comitetului 4.3 Po-

duri rutiere şi Seminarul internaţional „Întreţinerea podurilor”, orga-

nizat de A.P.D.P. România, Filiala Bucureşti şi AiPCR CT 4.3 – Bucu-

reşti, 27-29 mai 2015;

- A 11-a ediţie a Simpozionului „Tehnologii şi materiale noi în con-

strucţia şi întreţinerea drumurilor şi podurilor. Siguranţa circulaţiei” –

Cluj-napoca, Filiala Transilvania, 7-8 mai 2015.

Se acordă premiul de excelenţă „Anghel SAliGny” pentru anul

2014: nu s-a acordat; premiul „elie RADu” pentru proiectare: ing.

Constantin ioRDăneSCu şi „DP Consult” S.A. Cluj-napoca; premiul

„ion ioneSCu” pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică: prof. dr. ing.

Florian BuRTeSCu; premiul „Tiberiu eReMiA” pentru execuţia de lu-

crări: ing. Adrian vASileSCu şi „Drumuri Municipale” S.A. Timişoara;

premiul „laurenţiu niCoARă” pentru administrare şi întreţinere: ing.

ion GâDioi şi ing. liliana DRAnCA.

Consiliul naţional

ioan AlexA, valentin AnTon, Florin BelC, Cornel BoTA, Dan

BozDoC, George BuRnei, Cristian CoMiSu, Avram Conţiu, ion

CoRoDeSCu, Dorel CRăCiun, liviu DâMBoiu, Adrian George 

GâMBuţeAnu, Dorel GheoRGhe, elena GhineRARu, Gavril 

hoDA, liliana hoRGA, Costel hoRGhiDAn, Mihai ilieSCu, vasile

ionAşCu, Gheorghe iSPAS, Toma ivăneSCu, Gheorghe luCACi,

valentin MARTânov, Bogdan Mezei, Mihai MihăileSCu, Silivan

MolDovAn, Radu MunTeAnu, Adriana niCulA, Bogdan PAlADe,

Gheorghe PAlCAnin, valentin PAleA,  iordan PeTReSCu, victor

PoPA, Mihai Radu PRiCoP, Gheorghe RAiCu, viorel SCuTARu, 

Anghel TănăSeSCu, Dorina TiRon, Marin TuDoR, Tudor vâRlAn,

Constantin zBARneA. Membri supleanţi: Sabin BASTuCeSCu, Cris-

tian BoRBeli, Florin DuMiTRAChe, eftimie ioneSCu, Cristina

MăRunTu, Gheorghe MihAi, Dan PeRCeC, horaţiu SiMion.

Biroul Permanent

Gheorghe luCACi, preşedinte, valentin AnTon, prim-vicepreşe-

dinte, Dorina TiRon, vicepreşedinte, Toma ivăneSCu, vicepreşe-

dinte, liliana hoRGA, membru, Gavril hoDA, membru, Radu

MunTeAnu, membru, vasile ionAşCu, membru, Cristian BoRBeli,

membru.

Consiliul de onoare

Stelian DoRoBAnţu, preşedinte, Mihai BoiCu, vicepreşedinte,

Constantin SToiCA, membru, Alexandru ARvinTe, membru, Florin

BelC, membru, liliana hoRGA, membru, Minerva CRişAn, membru.

Comisia de cenzori

valentin oPReA, Anişoara luţu, elisabeta hAnDRA. 

În luna aprilie 2015, se numeşte ing. Artemiza GRiGoRAş în

funcţia de secretar general A.P.D.P. pe o perioadă de doi ani.

Secretariatul General AiPCR a propus următoarele Comitete

Tehnice AiPCR pentru perioada 2016 – 2019:
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ts a Gestiune şi finanţare: a 1 – Performanţa administraţiilor de

transport / a 2 – Dezvoltarea socială şi economică a sistemului de

transport rutier / a 3 –  Gestionarea riscurilor / tF a 1 Finanţare 

inovatoare / tF a 2 – Coordonarea între autorităţile naţionale şi sub-

naţionale / ts B Acces şi mobilitate: B 1 – exploatarea reţelelor ru-

tiere / B 2 – exploatarea pe timp de iarnă / B 3 – Multimodalităţi

durabile în zonele urbane / B 4 –  Mărfuri  / tF B 1 – Proiectarea de

drumuri şi infrastructura rutieră pentru soluţii de transport inovatoare

/ ts C Siguranţa rutieră: C 1 – Politica şi programele naţionale de

siguranţa rutieră / C 2 – Proiectarea şi exploatarea infrastructuri-

lor rutiere mai sigure / tF C 1 – Securitatea infrastructurii /  ts d in-

frastructura: d 1 – Gestionarea patrimoniului / d 2 – Structuri rutie-

re / d 3 – Poduri / d 4 – Drumuri rurale şi geotehnici / d 5 – ex-

ploatarea tunelurilor rutiere / ts e Schimbări climatice, mediu şi

dezastre:  e 1 –  Strategii de adaptare / Rezistenţă / e 2 – Consi-

deraţii de mediu în cadrul proiectelor de drumuri şi exploatare  / e 3

–  Gestionarea dezastrelor / CTeRM – Terminologie. 

Propunerile privind reconsiderarea strategiei pentru Asocia]ia Pro-

fesională de Drumuri şi Poduri din România au fost următoarele:

Cristian vÎlCu

1. Considerente generale

Având în vedere volumul important necesitat de o eventuală mo-

dificare fundamentală a scopurilor şi obiectivelor Asocia]iei noastre,

propunerea mea este de a evita modificarea acestora.  Astfel prin uti-

lizarea constrângerilor statutare să ne propunem activită]i cu carac-

ter profesional care să urmărească strict domeniul în care î[i desfă-

[oară activitatea membrii individuali şi colectivi.

Propunerile mele vizează următorul scop fundamentat de către

Statutul Asocia]iei: 

- informarea şi perfecţionarea profesională continuă a membrilor

săi.

şi următoarele obiective stipulate în acela[i statut:

- să contribuie la dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi eco-

nomic a activităţilor proprii;

- să sprijine dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnice din dome-

niul rutier;

- să susţină formarea corpurilor de specialişti (experţi, verifica-

tori etc.) şi să apere interesele lor conform regulamentelor specifice;

- să asigure protecţia profesională a membrilor săi;

- să susţină şi să verifice activitatea de pregătire şi specializare a

membrilor săi şi a învăţământului mediu şi superior de specialitate,

prin forme de învăţământ adecvate;

- să propună şi să participe la elaborarea de legi, instrucţiuni,

standarde, normative tehnice şi acte normative specifice domeniului;

- să creeze baze de date tehnice.

2. legisla]ie relevantă

- Recomandarea Parlamentului european şi a Consiliului din 23

aprilie 2008, privind stabilirea Cadrului european al calificărilor 

pentru învă]area de-a lungul vie]ii (Text cu relevan]ă pentru See);

(2008/C 111/01)

- Concluziile Consiliului din 12 mai 2009, privind un cadru strate-

gic pentru cooperarea europeană în domeniul educa]iei [i formării

profesionale („eT 2020”); (2009/C 119/02)

- Acord de Parteneriat România; (2014Ro16M8PA001.1.2)

3. Propunere

Asociaţia să se implice activ în verificarea aplicării legislaţiei în vi-

goare, privind pregătirea continuă pe parcursul vieţii a membrilor in-

dividuali şi să urmărească prin atestarea membrilor colectivi aplicarea

legislaţiei în cazul angajaţilor.

Asociaţia să asigure posibilitatea formării profesionale continue

pentru membrii săi.

dan BoZdoC

Demararea procedurilor de întocmire a unei hotărâri de guvern

pentru recunoaşterea A.P.D.P. pe plan naţional. Cred că ar trebui în-

treprinse acţiuni simultane, pentru sensibilizarea factorilor de decizie

de la toate nivelurile (naţional, judeţean, local), acţiuni care să ducă

la o mai bună înţelegere a avantajelor pe care le-ar avea, măcar şi

numai calitativ, dacă se apelează la specialişti din Asociaţie.

Florin BelC

Referitor la strategia activităţii viitoare a A.P.D.P. România, dorim

să facem câteva propuneri, şi anume:

1. Încercarea unei redefiniri a obiectivelor Asociaţiei şi anume

aducerea lor în sfera pur profesională, luând ca exemplu statutul Aso-

ciaţiei Mondiale de Drumuri; 

2. Referitor la Comitetele Tehnice ale A.P.D.P. România, propunem

reducerea numărului acestora pe criterii de funcţionalitate şi eficienţă; 

3. Propunem, de asemenea, susţinerea unui număr de persoane

care au o activitate susţinută în cadrul Comitetelor Tehnice sau al altor

structuri ale AiPCR şi care, prin activitatea lor, reprezintă cu adevărat

România în afara graniţelor.

„Transport [i mobilitate - o sursă de valoare adăugată”; aceasta

va fi tema principală a celui de-al xxv-lea Congres Mondial al Dru-

murilor în Seul (Republica Coreea), în perioada 2 - 6 noiembrie 2015.

Ca la fiecare patru ani, mii de delega]i din întreaga lume vor partici-

pa la aproximativ 40 de sesiuni tehnice [i ateliere de lucru, dedicate

în acest an stadiului actual şi perspectivelor viitoare pe o serie de su-

biecte, precum: mobilitatea în metropole, siguran]a rutieră, adapta-

rea la schimbările climatice, decarbonizarea transportului rutier,

importan]a între]inerii drumurilor, finan]area drumurilor, structuri

mari, drumuri rurale, transportul de mărfuri [i multe altele. 

Pre[edin]i filiale

Filiala vâlcea – Marin TuDoR; Filiala oltenia – ion CoRoDeSCu;

Filiala Banat – Florin BelC; Filiala hunedoara – Gheorghe 

PAlCAnin; Filiala Braşov – liliana hoRGA; Filiala transilvania –

Gavril hoDA; Filiala moldova – Dorina Tiron; Filiala dobrogea –

Adrian George GâMBuţeAnu; Filiala muntenia – Costel 

hoRGhiDAn; Filiala Bucureşti – Anghel TănăSeSCu; Filiala

suceava – Mihai Radu PRiCoP; Filiala Bacău – valentin PAleA.

*

* *

Aceasta este doar o mic` parte din istoria de 25 de ani a A.P.D.P.,

selectat`, \n mod special, din materialele oficiale ale unei ample [i la-

borioase activit`]i. o monografie complet` ar trebui s` cuprind` nu

numai date [i comentarii formale, ci [i \ntâmpl`ri, gesturi, amintiri

ale unor momente fericite sau mai pu]in \mplinite din via]a membrilor

Asocia]iei. Dincolo de aspectul organizatoric, oficial, A.P.D.P. Româ-

nia a devenit, \n cei 25 de ani de existen]`, o ADeV~RAT~ FAMILIe.

Nu putem \ncheia f`r` a ne aminti [i de cei care ast`zi nu mai sunt

printre noi, dar au r`mas \n amintirea tuturor acelora care i-au cunos-

cut. A[adar, acum, la aniversare, s` ur`m [i noi „LA MUL}I ANI,

A.P.D.P. ROMÂNIA!”.



REStItUIRI
ASOCIAȚIA

PROFESIOnAlĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI

DIn ROMÂnIA

AnUl XXIV
nR. 147 (216)

14 SEPtEMBRIE  2015

m asistat, nu cu mul]i ani \n urm`, la moartea unui pod metalic

construit la \nceputul secolului trecut, undeva \n jud. Dåmbo-

vi]a. Podul, o adev`rat` bijuterie metalic`, a supravie]uit ultimelor

dou` R`zboaie Mondiale, sfår[ind prin a fi aruncat \n aer [i valorificat

apoi, de o firm` obscur`, la fier vechi. 

exist` multe asemenea alte poduri \n Romånia din piatr`, lemn,

o]el, poduri måncate de b`l`rii [i ne[tiute aproape de nimeni, ade-

v`rate exponate, pe care orice iubitor de istorie din oricare alt` ]ar` 

le-ar conserva pentru genera]iile viitoare.

|n zadar, \ns`, vorbim despre asemenea lucruri, cånd nici m`car

bietele poduri aflate \nc` \n uz nu se bucur` de repara]iile, grija [i 

respectul pe care l-ar merita. {i iar`[i suntem \n situa]ia de a ne

plånge singuri pe um`r [i de a ne uita \n gr`dina altora, cum reu[esc

s`-[i protejeze [i s`-[i conserve adev`ratele comori ale infrastructu-

rii proprii de transport. un exemplu, dac` ar fi s` continu`m al`turi

de speciali[ti acest demers pe care acum \l \ncepem, \l reprezint`

Marea Britanie:

Podurile istorice din surrey

Podurile construite de c`tre c`lug`rii medievali au \nceput s` fie

reparate cu o finan]are de peste 23 mil. de euro. Construite \n sec. al

xiii-lea, podurile Tilford Bridge [i Hampton sunt primele care vor be-

neficia de repara]ii, degrad`rile fiind agravate \n special de inunda]ii.

un alt pod care va fi reparat, \n apropiere de Reigate, va benefi-

cia de o finan]are de 800.000 de euro.

Podul Brig-orton, sco]ia

Potrivit unuia dintre inginerii care au readus la via]` acest pod,

„un pod mic poate avea de foarte multe ori o importan]` strategic`

foarte mare”. Acest arc, cu o lungime de doar 76 m, a fost ref`cut,

costurile nedep`[ind 900.000 de euro, bani provenind de la guvernul

sco]ian. Deteriorarea pun]ii originale de beton a presupus \nlocuirea

acesteia cu o structur` nou` [i rezistent`, ceea ce a condus la posi-

bilitatea ca durata de via]` a podului, de 120 de ani, s` fie extins`.

Dac` partea de jos a parapetului a fost cur`]at` [i revopsit`,

partea de sus a structurii metalice a fost doar cur`]at` [i sp`lat` cu

o solu]ie special`.

Ce s-ar fi \ntåmplat la noi cu un asemenea pod? Cu siguran]`, ar

fi fost t`iat \n buc`]i, iar \n locul celor 900.000 de euro pentru o repa-

ra]ie precum cea din imagine, ar fi fost cheltuite milioane pentru cine

[tie ce dr`covenie (scuza]i expresia) din beton sau din cine mai [tie

ce. Ca s` nu mai vorbim de valoarea istoric` [i frumuse]ea unei

asemenea bijuterii tehnice.

jubileul de aur al reginei

Podul istoric Matlock Bath, Derbyshire, a fost construit pentru a

marca jubileul de aur al Reginei victoria. Cu numai 210.000 de euro,

podul va ar`ta precum la deschidere, \n anul 1887, prin lucr`ri de sa-

blare, revopsire [i controale de siguran]` finalizate. 

Podul a mai fost reparat o dat` \n anul 1925 [i adaptat atunci [i

pentru traversarea de c`tre vehicule u[oare. Arhitec]ii au gåndit [i un

sistem de iluminare, care va pune \n valoare frumuse]ea acestui pod.

Matlock Bath \[i va primi primii pietoni care-l vor traversa \n numai

cåteva luni de repara]ii.

Ce se întâmplă cu podurile istorice?
Prof. Costel MARIN

A
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n ultimul timp s-a vorbit foarte mult despre drumul D.n. 24C,

singurul Drum naţional de pământ din România. Pentru a-l adu-

ce în starea firească a drumurilor naţionale, Direcţia Regională de

Drumuri şi Poduri iaşi, cu sprijinul Companiei naţionale de Autostrăzi

şi Drumuri naţionale din Romånia, a realizat în ultimii doi ani toate

demersurile tehnice necesare, astfel că, la această dată, drumul a

scăpat de „eticheta” purtată nemeritat.  

Între localităţile vânători şi Manoleasa a fost aşternut un covor

asfaltic în urmă cu trei decenii, rămânând ca sectorul Manoleasa –

Rădăuţi-Prut, un sector de 35,6 kilometri, să fie asfaltat în anii ur-

mători. Au trecut de atunci multe decenii, iar drumul, deşi clasificat

ca naţional, a rămas tot din pământ, ca în evul Mediu. 

D.n. 24C pleacă

din D.n. 24, în loca-

litatea vânători şi

traversează mai

multe localităţi din

judeţele iaşi şi Bo-

toşani şi ajunge la

Rădăuţi-Prut. im-

portanţa drumului

este dată de faptul

că, pe lungimea a

142 km, are la ca-

pete şi la mijlocul

distanţei accese că-

tre Republica Mol-

dova, astfel:

- din localita-

tea vânători (km

0+000 pentru D.n.

24C), continuă D.n.

24, care ajunge la

Sculeni – punct de

frontieră cu Repu-

blica Moldova;

- asigură legătura cu Republica Moldova, prin punctul de trecere

a frontierei de la barajul lacului de acumulare Stânca-Costeşti;

- punctul de frontieră de la Rădăuţi-Prut, de unde se trece în Re-

publica Moldova prin localitatea lipcani, de unde drumul se bifurcă

imediat către Cernăuţi (ucraina).

După ce anul trecut s-a realizat documentaţia tehnică, în acest 

an a fost realizată prima etapă a proiectului, respectiv pietruirea 

şi amenajarea şanţurilor. lucrările executate pe acest sector de 

35,6 km au constat în: nivelare platformă drum, a[ternere primul

strat de balast, a[ternerea celui de-al doilea strat de balast, a[ternere

piatră spartă, execu]ie [an]uri din pământ şi reparare pode]e tran-

sversale. Sistemul rutier rezultat în urma lucrărilor va avea în final

următoarea alcătuire:

- 4 cm strat de uzură BA 16 m ;

- 6 cm mixtură asfaltic` AB2 ;

- 25 cm piatră spartă ;

- 30 cm strat de balast;

- 20 cm strat de formă.

Traseul în plan are o sinuozitate redusă, de 2-3 curbe pe kilome-

tru, desfăşurându-se în mare parte pe terasa superioară a râului Prut,

cu excepţia traversării localităţilor, unde se întâlnesc sectoare formate

din curbe şi contracurbe succesive cu raze cuprinse între 15 ÷ 20 m.

Traseul în plan are \n total 78 de curbe, cu raze cuprinse între 17 m

şi 20.000 m, frecvenţa cea mai mare având-o curbele cu raze cu-

prinse între 125 m şi 1.000 m. 

Profilul longitudinal realizat urmăreşte profilul existent. Corec-

ţiile făcute pentru asigurarea vizibilităţii sunt punctuale, ele constând

din umpluturi de cca. 1,00 m şi debleuri de cca. 0,80 m. Pentru a

elimina problemele

create de scurgerea

apelor şi de înză-

pezire, în zonele în

care drumul este

într-un mic debleu

de cca. 0,60 m, s-a

prevăzut ridicarea

liniei roşii.

elementele geo-

metrice ce definesc

profilul transversal

proiectat şi executat

sunt următoarele:

- 7,00 m parte caro-

sabilă;

- 2 x 1,00 m acosta-

mente împietruite,

din care 2 x 0,50 m

benzi de încadrare

cu aceeaşi structură

rutieră ca şi partea

carosabilă;

- 9,00 m platform`.

Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat pentru vehicule cu

sarcina pe osie de 11,5 t, la un trafic de perspectivă de 15 ani. De

asemenea, la dimensionare s-a ţinut seama de verificarea structurii

rutiere la îngheţ-dezgheţ (conform STAS 1709/1/2 – 1990) şi de

fenomenul de oboseală.

şanţurile şi rigolele sunt dimensionate pentru colectarea apelor

de suprafaţă şi dirijarea lor către emisari. ele s-au prevăzut pe cca.

68% din lungimea traseului proiectat. Majoritatea şanţurilor vor fi din

pământ, deoarece declivităţile sunt reduse. Aşa cum rezultă din pro-

filurile transversale, şanţurile colectează apa de pe partea carosabilă

şi mai puţin de pe terenurile agricole alăturate.

Sunt trei poduri, cel mai mare avånd 9,60 m. Podeţele existente,

în număr de 25, au deschideri de 0,6 ÷ 3,5 m, [ase dintre acestea au

Singurul drum de pământ... este balastat!
Nicolae POPOVICI

|
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deschiderea sub 2,00 m. S-a prevăzut înlocuirea tuturor podeţelor

existente cu deschiderea sub 2,00 m şi a celor în stare proastă, lăr-

girea şi reparaţia celor corespunzătoare, precum şi un număr de încă

[apte podeţe proiectate noi.

Toate intersecţiile se amenajează, iar drumurile laterale sunt ame-

najate pe 25 m, 15 m cu îmbrăcăminte asfaltică şi 10 m pietruire. 

Pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a circulaţiei în condiţii

de siguranţă, au fost prevăzute parapete de tip semigreu. 

va fi realizată întreaga semnalizare rutieră, în conformitate cu

standardele şi normele în vigoare, atât cea verticală cât şi cea ori-

zontală, benzi vibratoare la trecerile de pietoni, lămpi cu lumină 

focusată la trecerile importante de pietoni (şcoli, primării). În loca-

lităţi au fost prevăzute trotuare, pentru a evita traficul pietonal pe

acostamente sau pe partea carosabilă şi parapete pietonale în zona

şcolilor. 

Prin modernizarea lui D.n. 24C, de la km 106+650 la km 142+

250, prin împietruire, va creşte accesibilitatea în această zonă cu un

important potenţial economic şi în special agricol, vor fi asigurate

condiţiile activităţii de aprovizionare, se vor reduce perioadele şi cos-

turile de transport, consumul de carburanţi precum şi costurile de în-

treţinere şi reparaţie ale vehiculelor. 

„S-au alocat până acum sumele necesare, conform graficului pe

care ni l-am propus. Avem convingerea că anul viitor vom încheia lu-

crările de modernizare a acestui drum, prin turnarea unui covor de

asfalt, astfel încât să nu mai fie nici măcar drum de piatră. Numai aşa

vom ajuta această zonă slab dezvoltată economic să ajungă la un

nivel de civilizaţie mult aşteptat de oamenii acestor meleaguri de le-

gendă”, a spus ovidiu lAiCu.

Canada:
Sharon Stone și constructorii

Anual, \n diverse ora[e ale lumii, se

acord` premiile „Pilosio Building Award” de

c`tre organiza]ia „Building The Peace”. Anul

acesta, acordarea premiilor s-a desf`[urat

la Milano, \n italia. Prezent` ca invitat` prin-

tre constructori, celebra actri]` sharon

stone a lansat urm`toarea provocare: „es-

te cineva dintre voi \n stare s` construiasc`

o [coal`?” R`spunsul a fost dat de patru

dintre cele mai importante firme din Cana-

da, c`rora li s-a ad`ugat [i o firm` belgian`.

{colile urmeaz` s` fie construite \n cele mai

s`race [i defavorizate zone ale lumii.

„Pilosio”, care lucreaz` \n parteneriat cu

agen]ia umanitar` „Relief international”,

din S.u.A., a terminat recent construc]ia

unei [coli \n campusul de refugia]i de la 

„za’atari”, la doar 16 km de grani]a sudic`

a Siriei. ideea actri]ei americane - bine-

cunoscut` pentru lupta ei pentru drepturile

omului - ca firmele de construc]ii s` con-

struiasc` din profitul lor [coli pentru oame-

nii s`raci ar trebui s` devin` o regul` pentru

\nc` foarte multe companii care cå[tig` mi-

liarde, f`r` a oferi nimic \n schimb.

Desigur c` [i \n Romånia ar putea exista

asemenea oportunit`]i, dar orice comentarii

sunt deocamdat` de prisos.

Finlanda:
Responsabilități comune

Agen]ia Transporturilor din Finlanda a

semnat recent un acord cu trei importan-

te companii, pentru Autostrada 6 dintre

Taavetti [i lappeenranta. noutatea acestui

acord este aceea c` el se bazeaz` pe un

proiect de alian]` \ntre client [i consor]iu

privind responsabilit`]ile, \ncepånd de la

proiectare [i pån` la construc]ie, \mp`r]ind

\n mod egal riscurile [i oportunit`]ile sub

forma unei organiza]ii comune.

Acest proiect se bazeaz`, de exemplu,

pe modelarea digital` a activit`]ii viitoare

de \ntre]inere.

FlASh
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plica]ia ARD („Advanced Road Design”) este utilizată pe scară

largă în domeniul proiectării căilor de comunica]ie din România.

unul dintre studiile de caz la care s-a utilizat ARD („Advanced Road

Design”) este cea prezentată mai jos. În timp real au fost scoase can-

tită]ile de lucrări pentru determinarea rapidă a eficien]ei aplicării

diferitelor tipuri de structuri. 

Aplica]ia „Advanced Road Design” (ARD) este o aplica]ie foarte

cunoscută inginerilor proiectan]i de drumuri [i este distribuită în

România de firma Australian Design Company [i poate fi testată/eva-

luată adresând un e-mail la office@australiandc.ro sau contactân-

du-l pe ing. Florin BAlCu la tel. 0729 011 852 [i 021/252 12 26. Cu

normativele în vigoare incluse (STAS 863-85, PD 162-2002, STAS

forestiere) [i cu o dinamică rapidă pentru afi[area grafică a planului

de situa]ie, a profilelor transversale curente [i a profilului longitudi-

nal, ARD permite inginerului proiectant analiza în timp real a solu]iei

tehnice propuse.

Aplica]ia „Advanced Road Design” (ARD) este dezvoltată de firma

„Civil Survey Solutions”, din Australia [i lucrează peste platformele

Bricscad, AutoCAD [i AutoCAD Civil3D [i oferă func]ionalită]i avansate

pentru proiectarea [i reabilitarea drumurilor la standarde române[ti.

structura studiului

1.1. Tehnologia de reciclare cu de[euri din fibre de sticlă, bitum

spumat [i suspensie de ciment;

1.2. Determinarea cantităţilor de lucrări cu ajutorul aplicaţiei de

proiectare drumuri „ADvAnCeD RoAD DeSiGn”;

1.3. Realizarea rapoartelor de volume pe piche]i cu ajutorul 

„ADvAnCeD RoAD DeSiGn”;

1.4. Reprezentarea datelor printr-o diagramă coloană; 

1.5. Calculul costurilor necesare realizării - investiţiei de bază;

1.6. Beneficii economice; 

1.7. Concluzii privind aplica]iile practice ale tehnologiei cu bitum

spumat, ciment [i fibre în dispersie. 

tehnologia de reciclare cu de[euri din fibre de sticl`, bitum

spumat [i suspensie de ciment

Se impun câteva precizări referitoare la această tehnologie de re-

ciclare. utilizarea cimentului cu rol determinant de „filer activ” şi nu

cu rol de liant face ca stratul reciclat să nu prezinte nicio similitudine

cu betonul de ciment sau cu balastul stabilizat.

literatura tehnică internaţională asimilează în acest caz cimen-

tul utilizat ca fiind „filer activ”, cu rolul de a asigura o maturare mai

rapidă a mixturii şi de a reduce senzitivitatea la apă a acesteia. În

locul cimentului, se poate folosi varul stins sau cenuşa de termo-

centrală [61].

ARD - Advanced Road Design
Aplicații practice ale tehnologiei de reciclarare „in situ” 

cu fibre în dispersie
Drd. ing. Nicolae POP, 

universitatea Tehnică - Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii

Ing. Nicoleta SCARLAT,

Australian Design Company-Bucure[ti

A

Fig.1.1. Schema tehnică de funcţionare la reciclatorul WR. 2000, 2200, 2500 

(frezare-pulverizare lianţi şi malaxare pe tamburul de frezare)
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În principiu, procedeul de reciclare „in situ” constă în frezarea

straturilor rutiere aflate într-o stare avansată de degradare, mala-

xarea şi umidificarea materialului frezat cu apă sau suspensie de apă

cu ciment, în paralel cu injecţia bitumului spumat (Fig.6.1.) [45].    

liantul de bază este bitumul spumat. Cimentul utilizat are rol de

„filer activ”, ce favorizează maturarea amestecului şi poate fi înlocuit

cu varul stins sau cenuşa de termocentrală („fly ash”) [59].

În Fig. 1.7. sunt prezentate schematic şi simplificat etapele pro-

cesului tehnologic de reciclare [i distribu]ia tensiunilor generate de

for]a de frânare înainte [i după reciclare:

Fig.1.7. Fazele reciclării [i distribu]ia for]ei de frânare în

structura rutieră

Se poate observa la nivel naţional o creştere semnificativă a utili-

zării tehnologiilor de reciclare în cadrul lucrărilor de reabilitare/mo-

dernizare a drumurilor naţionale şi judeţene. Tehnologiile de reciclare

au o pondere semnificativă şi în ţările dezvoltate unde infrastructura

rutieră este puternic dezvoltată. Cu toate acestea, nici în ţările dez-

voltate şi nici în România, reciclarea structurilor rutiere cu bitum spu-

mat, ciment şi armarea cu fibre nu a fost realizată până în prezent. 

determinarea cantit`]ilor de lucr`ri cu ajutorul aplica]iei

de proiectare drumuri „advanced road design”

la  alegerea opţiunii de reabilitare a unui tronson de drum jude-

ţean, în lungime totală de 380 m, pe D.J. 109 lim. jud. Cluj – Dragu,

între km: 39+700 – 40+080, prin soluţia clasică de ranforsare sau

cu soluţia de ranforsare prin reciclare la rece „in situ” cu bitum spu-

mat, ciment şi fibre în dispersie pentru determinarea cantităţilor de

lucrări, am avut în vedere studiul comparativ realizat cu ajutorul apli-

caţiei de proiectare drumuri ARD („advanced road design”). 

obiective de referinţă

Cele două obiective de referin]ă ale analizei sunt:

• analiza dispersiei costurilor unitare pe categorii de lucrări, în

funcţie de cantităţi determinate pe fiecare opţiune de reabilitare;

• reducerea costului total al investiţiei.

Configuraţia geometrică şi caracteristicile tehnice 

ale drumului

Caracteristicile tehnice ale sectorului de drum sunt:

• lăţimea părţii carosabile: 2 benzi x 3,00 m; lăţimea acostamen-

telor: 2 x 1,00 m; lăţimea platformei drumului: 8,0 m;

• structura rutieră existentă: 

7 cm straturi asfaltice degradate;

20 – 30 cm amestec neomogen de piatră spartă şi balast.

a) structură rutieră propusă în varianta clasică de reabilitare:

- frezarea îmbrăcăminţii pe grosime de cca. 7 cm;

- aşternerea unui strat de balast în grosime de 20 cm;

- aşternerea unui strat din piatră spartă în grosime de 15 cm;

- aşternerea unui strat de legătură din beton asfaltic deschis 

(binder) cu grosime de 5 cm, de tip BAD 20;

- aşternerea unui strat de uzură din beton asfaltic cu gro-

sime de 4 cm, de tip BA 16;

- realizarea de şanţuri cu secţiune naturală 100%.

b) structură rutieră propusă în varianta de reabilitare prin

reciclare „in situ” cu bitum spumat şi fibre în dispersie: 

- reciclarea în profunzime a structurii rutiere pe grosime de 

cca. 15 cm cu bitum spumat, ciment şi fibre, rezultând un 

material asimilat cu un anrobat bituminos de tip AB25;

- aşternerea unui strat de legătură din beton asfaltic deschis 

Fig.1.9. Suprafaţa de teren cu axul în plan şi planul de situa]ie proiectat pentru o lungime prestabilită de drum
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(binder) cu grosime de 5 cm de tip BAD 20;

- aşternerea unui strat de uzură din beton asfaltic, cu gro-

sime de 5 cm, de tip BA 16;

- realizarea de şanţuri cu secţiune naturală 100%.

realizarea rapoartelor de volume pe piche]i cu ajutorul

ard („advanced road design”)

etapele de referin]ă sunt următoarele:

- stabilirea lungimii sectorului experimental 

de drum l= 380 m;

- generarea suprafeţei de teren;

- crearea axului în plan şi proiectarea planului de situaţie;

- proiectarea profilului longitudinal pe cele două tipuri de 

structuri (clasică şi reciclată);

- aplicarea profilului transversal tip pe cele două tipuri de 

structuri (clasică şi reciclată);

- generarea rapoartelor. 

(continuare \n num`rul viitor)

Fig. 1.10. Aplicarea profilului transversal tip cu structură reciclată în picheţi prestabiliţi

Fig. 1.11. Aplicarea profilului transversal tip pe structură clasică în picheţi prestabiliţi
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(continuare din num`rul trecut)

• stalassa viaduct de pe Autostrada A3 din Calabria cu extremi-

tatea vestică  la cca 16km de strâmtoarea Messina. Proiectat de arhi-

tectul Silvano zorzi, viaductul cu doi piloni generos dimensionaţi, care

încadrează cele trei deschideri principale ale tablierului, a fost deschis

circulaţiei rutiere în anul 1974. Tablierul, o casetă metalică de 6,4 m

înălţime, cu 6,3 m distanţă între pereţi, avea lăţimea tălpii superioare

de 19,10 m pentru patru benzi de circulaţie. ulterior, platelajul a fost

lărgit la 25 m pentru a cincea bandă rutieră. După cum se vede în Fig.

8a, contrafişele viaductului sunt  înclinate şi articulate la capătul infe-

rior în fundaţiile celor doi piloni  principali. Accesul estic la viaduct este

asigurat de un tunel. Cel de-al doilea tunel, paralel cu primul, a fost

construit după luarea deciziei de a extinde lăţimea Autostrăzii A3, prin

realizarea celei de a cincea benzi rutiere. |n partea estică a viaductu-

lui, până la primul pilon principal, tablierul este susţinut de o serie de

piloni cu dimensiuni mai modeste, a căror poziţie şi înălţime au fost

dictate de condiţiile de fundare. evident, distanţa importantă dintre

cei doi piloni principali ai viaductului a impus introducerea celor patru

contrafişe (stâlpi înclinaţi în sens longitudinal şi transversal), având

articulaţii la capătul inferior, în fundaţiile pilonilor principali. |n acest

fel, deschiderea maximă a tablierului metalic a fost limitată la 376 m.

|nălţimea extremă a viaductului este de 254 m în dreptul pilonului ves-

tic, de unde, până la culeea din vest, mai există  încă cinci piloni cu

înălţimi progresiv mai mici. Stalassa viaduct este privit ca cel mai lung

şi mai înalt cadru rutier din lume. Pe timpul guvernării Berlusconi, s-a

discutat mult despre necesitatea de a uni Calabria cu Sardinia prin

tunel sau printr-un pod suspendat de cca. 4 km deschidere. invocându-

se faptul că Akashi Kaykio Bridge, podul construit de japonezi în Marea

interioar` Seto a Japoniei, având în prezent cea mai mare deschidere

din lume de 2 km, opozanţii podului de la Messina au deocamdată câş-

tig de cauză, costul executării noului pod de 4 km putând fi exagerat

de mare. Cea mai important` localitate din apropierea viaductului este

Bagnaro Calabra, din vecinătatea sud-estică a Mării Tireniene.

Poduri la înălțime (II)
Dr. ing. Gelu ONU

Fig. 8 - Viaductul Stalassa dintr-o perspectivă oblică, din care se văd cele două portaluri de tunel, pilonii cu înălţimi reduse,

cei doi piloni principali din zona centrală dar şi cele 4 contrafişe înclinate în sens transversal şi longitudinal
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Fig. 8a - Schema Viaductului Stalassa, structură nesimetrică

cu stâlpii înclinaţi, articulaţi în fundaţiile pilonilor principali

• viadotto italia, de 1.181 m lungime, având pantă continuă

spre vest, a fost pus în circulaţie în anul 1974, pe Autostrada a3, din

Calabria. localităţile de la capetele viaductului sunt Mormanno şi

liano Borgo. Amplasat şi construit într-o curbă continuă, viaductul,

proiectat de arhitectul Fabrizio de Miranda, este alcătuit din trei tron-

soane diferite, separate prin două rosturi de dilataţie. Tronsonul cen-

tral, cu suprastructura susţinută de grinzi metalice are trei deschideri,

deschiderea centrală fiind marginită spre vest de cea mai înaltă pilă

a viaductului, de 259 m. Aceasta, cu o lungime de 175 m, survolează

canionul prin care curge râul liao, canion a cărui prezenţă a impus de

fapt, în mare măsură, necesitatea construcţiei viaductului. Tronsoa-

nele laterale, cu deschideri multiple, au pile cu înălţimi diferite, care

descresc sau cresc mai mult sau mai puţin monoton, de la tronsonul

central, spre cele dou` extremităţi ale structurii. 

Fig. 9 - Viadotto Italia. Imagine a viaductului cu 19 deschideri,

care reliefează poziţia canionului prin care curge râul Liao

• Podurile navajo (1929, 1995), construite la un interval de 66

de ani, peste Marble Canyon din nordul statului Arizona, survolea-

ză  fluviul Colorado, în apropierea graniţei cu statul utah. Cele două

poduri în arc cu zăbrele, având înălţime variabilă între tălpile infe-

rioare ale arcelor [i platelajul structurii de la extradosul acestora, 

au fost construite peste „Marble Canyon”, aflat pe teritoriul rezervat 

populaţiei native navajo. De la izvoare până  la vărsare, prin delta 

Fig. 10 - Cele două poduri Navajo, în prim plan fiind cel construit în anul 1929, 

rezervat acum numai pietonilor şi bicicliştilor



PODURI
ASOCIAȚIA

PROFESIOnAlĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI

DIn ROMÂnIA

AnUl XXIV
nR. 147 (216)

22 SEPtEMBRIE  2015

fluviului Colorado în Golful Californiei, care separă statele mexicane

Baja California şi Sonora, fluviul parcurge un traseu de 2.334 km. Pe

treimea superioară a acestui traseu s-au construit la nord de Page

Town şi cele două poduri de tip spandrel arch bridge, care au de-

venit parte componentă a traseelor turistice din „Glen Canyon national

Recreation Area”. Mult timp înainte de construirea podurilor navajo

peste fluviul Colorado, s-a căutat o locaţie din care să se poată  vedea

ambele maluri ale fluviului, astfel încât să fie posibilă realizarea unei

linii de transport pe apă cu ajutorul unui cablu ancorat în cele două

maluri stâncoase ale fluviului. Această locaţie a fost g`sită de un fer-

mier, care, în anul 1872, a construit o foarte sigură linie „ferry”, având

un cablu ancorat în malurile fluviului la cca. 8km distanţă de viitorul

amplasament al celor dou` poduri navajo. locaţia poartă numele fer-

mierului lee, cel care a descoperit acest loc favorabil: „lees’ Ferry”.

Primul pod navajo, construit în 1929, este un arc de oţel de 188 m 

deschidere, lungimea totală fiind de 254 m. |nălţimea arcului la cheie

este de 27,4 m, spaţiul liber sub pod fiind de 142 m. lăţimea tablieru-

lui îns`, are numai 5,5 m. Cel de-al doilea pod navajo are o lungime

de 277 m şi o deschidere a arcului de 221 m. |nălţimea arcului la che-

ie este egală cu cea a primului pod, în timp ce spaţiul liber sub pod are

un metru în plus. Marea diferenţ` existentă între cele două  soluţii este

dată de lăţimea căii noului pod de 13,4 m, inclusiv trotuarele, net su-

perioară lăţimii vechiului pod. intenţia autorilor podului, pus în circu-

laţie în 1995, a fost aceea de a asigura o lăţime carosabilă care să

permită  efectuarea depăşirilor auto. |n Fig. 10 este arătată imaginea

celor două poduri, din care, în prim plan, se vede vechiul pod, iar în

planul doi, noul pod cu primul automobil care-l parcurge, în cursul ten-

tativei acestuia de a ajunge fără incidente pe malul opus. După

punerea în circulaţie a celui de-al doilea pod, s-a hot`råt ca primul să

fie destinat numai circulaţiei pietonilor şi bicicliştilor. la 13 august

1981, primul pod a fost declarat monument istoric şi inclus în Re-

gistrul naţional al locaţiilor istorice din Statele unite [2].

Fig. 10b - Cele două poduri Navajo fotografiate din avion

Fig. 10a - O schiţă a podurilor Navajo văzute din helicopter,

vechiul pod fiind în prim-planul imaginei

Fig. 10c - Podurile Navajo, după o posibilă încărcare a noului

pod cu un convoi agabaritic
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• Glen Canyon dam and Bridge. lacul de acumulare al baraju-

lui, cunoscut ca „lake Powell”, s-a format  în statul utah, în lungul flu-

viului Colorado, la nord de „Colorado Plateau”. Podul de lângă baraj a

fost construit în doi ani de zile (1957-1959), peste fluviul Colorado, la

nord de Page Town, din nordul statului Arizona. Principalele elemente

de rezistenţă ale podului de oţel sunt cele două arce cu zăbrele, cu tălpi

paralele (fig.11). Tablierul cu dou` benzi rutiere este susţinut deasupra

arcelor de montanţi cu înălţimi diferite, reprezentând configuraţia

„spandrel” de susţinere directă a platelajului. |n acei ani, eforturile au-

torităţilor erau canalizate spre urgentarea furnizării continue de ener-

gie electrică de la viitoarea hidrocentrală, atât în Arizona, cåt şi în sta-

tele vecine. Podul, asociat acestui scop, a fost proiectat şi construit, la

cea mai ridicată cotă din lume, de u.S. Bureau of Reclamation and Ad-

ministration. Acest pod susţinea circulaţia de pe ruta us 89, din ime-

diata vecinătate a locaţiei organizării de şantier aferente construcţiei

noii hidrocentale şi a barajului de retenţie asociat. Prin punerea în cir-

culaţie a noului pod s-a obţinut o aprovizionare mai rapidă a şantieru-

lui hidrocentralei cu materialele necesare construcţiei. |n amonte de

baraj, în lungul fluviului Colorado, în utah s-a format lacul artificial

Powell, ca rezervor al barajului pentru reglarea debitului furnizat comi-

tatelor din aval, dependente de debitul fluviului. lacul Powell şi-a ex-

tins suprafaţa în cea mai mare măsură în statul utah, la nord de

Colorado Plateau, în lungul albiei fluviului Colorado pe o lungime de

aproape 300 km cu o lăţime variabilă având un maxim de cca. 40 km

şi o adâncime medie de 40 m. |n fig.11 este prezentat noul pod me-

talic în arc de pe ruta us 89. Dup` cum se vede, cele două arce cu tălpi

şi zăbrele din oţel, împreună cu barele de contravântuire şi cele de

conexiune, constituie o structură spaţială, care, prin intermediul mon-

tanţilor de la extrados şi a antretoazelor relativ înalte susţine platela-

jul podului. există între nodurile celor două arce paralele legături tran-

sversale în planul tălpilor înclinate dar şi între acestea. Sunt prevăzute

şi legături în planul de simetrie al podului, cu bare capabile să  reducă

şi să uniformizeze deformaţiile longitudinale ale celor două substructuri

ale ansamblului, înbunătăţind şi gradul de stabilitate la torsiune al 

podului. Arcele cu deschideri de 387 m au o înălţime liberă la cheie de

210 m. Construcţia barajului, situat la 264 m amonte de pod, a fost

programată să dureze 10 ani de zile dar lucrarea a fost încheiată doi ani

mai devreme, fără angajamente prealabile. Din figurile prezentate se

vede că adaptarea structurii la teren a fost foarte dificilă.   

Fig. 11 - Glen Canyon Bridge: arc metalic spaţial alcătuit din

două  arce plane cu zăbrele, având tălpi paralele interconectate

cu bare, care sporesc rigiditatea la torsiune a ansamblului.

Platelajul podului este susţinut deasupra tălpilor superioare ale

arcelor, din două în două panouri, prin cadre-portal transver-

sale, formate din perechi de montanţi şi antretoaze înalte.

Fig. 11a - Glen Canyon Bridge, arc spaţial cu zăbrele construit în aval de barajul Hoover. Barajul este responsabil pentru  for-

marea lacului de acumulare Powel pe teritorul statului Utah, la nord-vest de Page Town, Arizona.
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Fig. 11c - Schema arcului pleoştit cu zăbrele de 387 m deschi-

dere, de pe US 89, construit în aval de barajul din Glen Canyon

• hiroshima airport Bridge este un pod rutier, având un arc

metalic cu zăbrele central, încadrat de dou` deschideri care susţin

acelaşi tip de tablier, plus două viaducte de acces. Acest ansamblu o

fost construit pentru a se realiza o comunicare mai rapidă cu hiro-

shima, capitala prefecturii cu acelaşi nume. noul aeroport, inaugurat

în anul 1993, în Mihara City, se află la cca. 50 km răsărit de capitală.

După cum rezultă din Fig.12, cele două entităţi ale construcţiei, podul

şi viaductele, se disting prin grosimile diferite ale tablierelor. Structu-

ra, în lungime de 800 m, este amplasată pe Autostrada Hiroshima

Central Road Flight Road, de 30 km lungime, peste numata River şi

peste calea ferată West Japan Railway Sanyo line, existentă în ime-

diata vecinătate a râului. Podul a fost construit în întregime fără a se

apela la închideri ale circulaţiei rutiere sau feroviare. Deschiderea

principală, de 380 m, este formată din două arce paralele, cu tălpi şi

zăbrele din oţel. Distanţa între cele două tălpi ale fiecărui arc se mic-

şorează progresiv, de la naşteri până la cheie. Cu excep]ia panourilor

de la cheie şi a naşterilor, poziţiile montanţilor metalici de susţinere a

tablierului, construiţi ca structuri plane, întâlnesc tălpile superioare

ale celor două arce, din trei în trei panouri, acolo unde diagonalele

arcelor sunt verticale. După cum se vede în Fig.12a, cele două pa-

nouri de la naşteri au fost prevăzute cu diagonale în X, probabil cu

scopul de a minimiza diferenţele dintre eforturile de contact de pe

tălpile şi pereţii fundaţiilor. |n panourile de la cheie, distanţele dintre

montanţii de susţinere a tablierului cresc progresiv simetric, de la un

singur panou, la patru panouri consecutive. |n acest fel, exceptând

zona cheii şi a naşterilor, distanţele dintre montanţii de susţinere a ta-

blierului sunt identice. Pe timpul construcţiei noului pod nu au fost

solicitate închideri ale circulaţiei rutiere, feroviare şi nici limitarea 

navigaţiei pe numata River, unde înălţimea liberă sub pod este de 

195 m. |ntreaga structură şi construcţiile anexe sunt proprietatea

prefecturii hiroshima.

Fig. 12a - Schema arcului cu zăbrele cu tălpi neparalele desti-

nat susţinerii accesului rutier la aeroportul din Hiroshima

rolul podului aioi în capitularea japoniei

|n legătură cu atacarea oraşului hiroshima cu o bombă nucleară

lansată de avionul american „enola Gay”, în urma agresiunii japoneze

de la Pearl harbor, există un episod mai puţin cunoscut, legat de exis-

tenţa podului metalic aioi, construit peste râul ota, care se bifurcă în

centrul oraşului hiroshima. Podul Aioi a fost construit în anul 1932, cu

două accese numai pentru circulaţia tramvaielor. |n anul 1934, podul

a fost completat cu o nouă deschidere, perpendiculară pe primele

două, care făcea ca, privit de la mare înălţime, podul să semene cu

litera t fiind astfel o ţintă uşor de recunoscut pentru piloţii unui avion

Fig. 11b - Barajul şi podul construit în Glen Canyon, fotografiate de Eric Sakowski [9] de la o cotă superioară nivelului lacului

Powell. Barajul domină prim planul imaginii, în timp ce podul metalic, arcul cu zăbrele de pe ruta US 89, apare în planul secund.
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care zbura la foarte mare înălţime. Dup` lansarea bombei nucleare,

care a fost detonată la înălţime, deasupra unui spital din apropiere,

şi după ce au fost făcute  fotografiile care furnizau dovada îndeplinirii

misiunii prin scoaterea din circulaţie a podului Aioi, „enola Gay” s-a în-

tors la bază. Trei zile mai târziu, la 9 august 1945, după atacul nuclear

asupra ora[ului nagasaki, din vestul insulei Kyushu şi în urma dis-

cursului radiofonic al împăratului hiro hito, Japonia a capitulat cu

toată împotrivirea militariştilor japonezi, care doreau continuarea os-

tilităţilor [10]. Dup` război, podul aioi a fost reparat, funcţionând

încă cca. 40 de ani, timp în care s-a deteriorat continuu. |n anul 1983,

a fost pus în circulaţie, în acelaşi amplasament, noul pod, care este o

replică a podului bombardat de „enola Gay”, la finele celui de-al doilea

Război Mondial. 

• addenda. Din rândul metodelor folosite pentru construcţia la

cote înalte a arcelor tronsonate cu deschideri foarte mari, se detaşea-

ză utilizarea temporară a cablurilor staţionare. ilustrativ, în Fig. 13 este

prezentată o imagine de la finele asambl`rii tronsoanelor prefabricate,

care compun cele două arce paralele amplasate peste Colorado, \n aval

de hoover Dam. evident, în final, după consolidarea leg`turilor dintre

tronsoanele celor dou` arce, urmează a se demonta cablurile staţio-

nare, întreaga încărcare a deschiderii centrale, inclusiv sarcinile utile,

urmånd a fi preluată de cele două arce şi transmisă la fundaţiile lor.
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Fig. 12 - Hiroshima steel arch bridge, într-o prezentare fotografică puţin excentrică

Fig. 13 - Tronsoanele arcelor podului Hoover, amplasate şi

sus]inute temporar cu ajutorul cablurilor staţionare





UtIlAjE WIRtgEn gROUP în ACȚIUnE
ASOCIAȚIA
PROFESIOnAlĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI
DIn ROMÂnIA

AnUl XXIV
nR. 147 (216)

27SEPtEMBRIE  2015

mr 110 Z evo 2 este succesorul perfec]ionat al seriei de

concasoare mobile cu impact introduse cu succes \n anul 2010.

impresioneaz`, printre altele, cu fluxul de material extraordinar,

care a fost \mbun`t`]it cu sistemul de alimentare continu` „Con-

tinuous Feed System” (CFS). 

Ma[ina poate realiza o produc]ie de 350 t pe or` [i chiar mai

mult. De asemenea, conceptul de transmisie diesel-direct-elec-

tric garanteaz` un consum optim pe tona de material produs`.

Adi]ional, sistemul „lock&Turn” este un bonus pentru siguran]a [i

sprijinul operatorului. 

|nlocuirea ciocanelor a fost simplificat` semnificativ cu aju-

torul unui sistem u[or de utilizat, un sistem cu chei de transfer,

ce asigur` imposibilitatea acces`rii zonelor periculoase cu mo-

torul pornit.

Compact și puternic: 
MOBICAt MC 100 R EVO

De asemenea, Kleemann va prezenta modelul mC 100 r

evo, al c`rui design este \n mare parte bazat pe MC110R, cu care

seam`n` destul de bine. 

este caracterizat de un consum foarte bun, care permite uti-

lizarea conceptului „diesel-direct drive”, deja cunoscut de la cele-

late concasoare evo. 

Dimensiunile mai mici ale \ntregului sistem - concasorul are

950 x 550 mm - [i o greutate de aproximativ 30 tone, \l fac mai

u[or de transportat chiar [i decåt MC 110R. |n ciuda acestor di-

mensiuni reduse, realizeaz` produc]ii de pån` la 200 t/h, la fel 

ca [i MC 110R [i  este disponibil \n mai multe configura]ii, ca de

exemplu cu electromagnet sau magnet permanent, cu banda de

evacuare extensibil`, \n lateral cu banda de eliminare steril, cu

sistem continuu de alimentare (CFS) pentru alimentarea perma-

nent` a concasorului sau cu sistem de deblocare a concasorului.

A[adar, poate fi adaptat necesit`]ilor clien]ilor.

Reciclare activă 2015:
Kleemann prezintă o secțiune a programului extins „Antreprenor”

Wirtgen Group

|n acest an, la târgul de reciclare activ` de la Baden, Klee-
mann va fi prezent cu trei utilaje: sta]ia de sortare mobil`
„heavy-duty” Mobiscreen MS13Z, concasorul mobil cu f`lci Mo-
BICAT MC 100 R eVo [i concasorul mobil cu impact MoBIReX
MR110Z eVo 2.

MC 100 R EVO, introdus \n 2014, 

face parte din noua genera]ie de concasoare cu f`lci de la Kleemann
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MR 110 Z EVO 2 este mult mai eficient [i versatil decåt predecesorul s`u

Cu produc]ia sa de pån` la 300t/h, MS 13Z este perechea perfect` pentru MC 100 R EVO
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S.U.A.:
Drumari înjurați și scuipați

Potrivit unei publica]ii americane, lucrul
la drumuri şi autostrăzi devine din ce în ce
mai periculos şi nu doar datorită condiţiilor
vitrege de muncă. „unii dintre şoferi”, re-
marca un comentariu, „nu fac deloc viaţa
uşoară băieţilor atunci când ace[tia lucreaz`
la drumuri”. Potrivit informaţiilor de la De-
partamentul de Transport din West virginia
(S.u.A.), lucrătorii de la autostrăzi sunt hăr-
ţuiţi în mod continuu de către conducătorii
auto. Muncitorii sunt înjuraţi, scuipaţi, ba
chiar se aruncă în ei cu diverse obiecte, iar
unii dintre ei au fost ameninţaţi de către
şoferi cu arme reale. „Toată lumea merită
să lucreze într-un mediu sigur”, declară
Brent Walker, director de comunicare al
WvDoT. Recent, în localitatea Panhalde, în
partea de nord a statului, un individ a fost
arestat pentru că intenţiona să… arunce în
aer un birou al Direcţiei de autostrăzi. „Ni-
meni nu are răbdare”, declară un angajat al
WvDoT „dar noi lucrăm pentru a face dru-
murile mai bune”. „Şoferii”, declara John
nance, şeful unui echipaj de intervenţie din
Barbasville, „ar trebuie să facă reclamaţii
oficiale, să se adreseze mijloacelor mass-
media sau pur şi simplu să discute cu cei de
la Birourile de autostrăzi”.  

Polonia:
Investiții în drumuri noi

Guvernul polonez va investi cca. 29 mld.
de dolari, \n urm`torii opt ani, \n cel mai
mare program de investi]ii \n drumuri noi
din istoria ]`rii. Aproximativ 4.000 km de
autostr`zi [i drumuri vor fi construi]i, pre-
cum [i 50 de inele de centur` \n jurul cen-
trelor urbane. Mai mult de 1.000 de sectoa-
re de drumuri considerate periculoase vor fi
reconstruite, potrivit unui raport publicat \n
ziarul polonez „Gazeta Prawna”. Adminis-
tratorii infrastructurii rutiere poloneze au
acordat \n vara aceasta contracte de \ntre]i-
nere \n valoare de 482 mil. de euro operato-
rilor priva]i. Contractele au fost \ncheiate pe
o perioad` medie de cinci ani. De remarcat
faptul c` mai mult de 1.200 km de drumuri
[i autostr`zi poloneze sunt \ntre]inute [i ad-
ministrate de c`tre operatori priva]i.

Chile:
Probleme de siguranță rutieră

|n Chile, rata de accidente rutiere cu
consecin]e fatale se afl` \n cre[tere, \n ul-
tima vreme. Majoritatea cazurilor de per-
soane ucise \n accidente au fost semnalate
\n partea de sud a ]`rii. B`rba]ii au repre-
zentat cea mai mare parte a victimelor \n
ultimul deceniu, \ntr-un procent de peste
67%. |n consecin]`, vor fi introduse noi legi
rutiere, pentru a reduce ratele de accidente,
de[i, printre cauzele principale, se num`r`
[i starea drumurilor [i condi]iile meteoro-
logice dificile.

Irlanda:
Protest pentru... pisici!

inventivitatea celor care asigur` \ntre]i-
nerea marcajelor rutiere poate constitui,
uneori, nu un motiv de amuzament, ci unul

de protest. un grup important, care lupt`
pentru drepturile animalelor \n Republica 
irlanda, a ini]iat un protest \mpotriva unui
antreprenor de drumuri, care a vopsit cu
marcaj galben o pisic` moart` pe marginea
autostr`zii. evenimentul, petrecut luna tre-
cut` [i inspirat probabil dintr-o postare pe
internet, a f`cut ca ziarele irlandeze s` de-
clare c` muncitorul care a pictat pisica este
„un insensibil [i un arogant”, deoarece ar fi
putut muta pisica din locul ei [i [i-ar fi putut
continua treaba.

nici sco]ienii nu s-au l`sat mai prejos [i,
\n noiembrie 2013, au f`cut acela[i lucru,
pictånd un dihor mort, pe un drum, cu vop-
sea alb` de marcaj. Cel mai n`stru[nic lu-
cru, \ns`, s-a \ntåmplat \n zona hampshire,
\n anul 2010, cånd lucr`torii care revopseau
marcajul alb n-au trecut cu el peste un bur-
suc mort, ci pur [i simplu l-au \nconjurat cu
vopsea. un localnic a declarat urm`toarele:
„bursucul a stat acolo timp de mai bine de
o s`pt`mån`, iar \n ziua \n care a disp`rut,
\n locul \n care se afla, a r`mas un marcaj
alb incomplet.”

iat` [i un top al animalelor ucise anual
pe autostr`zi: 1. veveri]e - 41 mil. ucise pe
an; 2. pisici - 28 mil. ucise pe an; 3. [obo-
lani - 22 mil. uci[i pe an; 4. oposumi - 19
mil. uci[i pe an; 5. ratoni - 15 mil. uci[i pe
an. Din p`cate, nu exist` \nc` o statistic` a
autovehiculelor care au suferit avarii \n co-
liziunile cu aceste animale [i nicio statistic`
a pierderilor de vie]i omene[ti.

FlASh

Stația de sortare mobilă MOBISCREEn MS 13 Z:
combinația perfectă cu MC 100 R EVO

Datorit` faptului c` munca pe teren presupune, dup` con-

casare, [i soartarea materialului, Kleemann prezint` din vasta sa

gam` de sta]ii de sortare „heavy-duty” moBisCreen ms 13Z.

Sta]ia de sortare „heavy-duty” are dou` etaje, cu o suprafa]` 

de sortare de peste 5 m² cea superioar`, [i 4,8 m² cea inferioa-

r`, cu o produc]ie total` de 300 t/h la alimentare. Se potrive[te 

perfect cu MC 100 R evo, dar func]ioneaz` foarte bine [i ca sta]ie

de sortare, separat.

Kleemann GmbH este membru al Wirtgen Group, grup in-

terna]ional \n plin` expansiune de companii, care ac]ioneaz` 

\n industria utilajelor de construc]ii. Grupul include cele cinci 

m`rci bine cunoscute: Wirtgen, vögele, hamm, Kleemann [i 

Benninghoven, cu sediul central \n Germania [i cu baze de pro-

duc]ie \n Brazilia, China [i india. Suportul clien]ilor \n toat` lumea

este asigurat de cele 55 de subsidiare de vånz`ri [i service.
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Descrierea proiectului

copul proiectului a constat în modelarea arhitecturală [i studiul

stabilită]ii celor două poduri. Acestea au o lă]ime de 2,5 m [i

lungimi totale de 62,5 m, pentru podul din sud, respectiv 57,2 m,

pentru cel din nord, cu raza de 253,5 m. Cu excep]ia culeelor [i a

contravântuirilor, cele două poduri sunt identice. Deschiderile efec-

tive sunt reduse la 5 m între fiecare stâlp de sus]inere [i corespund

cu deschiderile podului existent peste canalul fortifica]iei.

Podul pietonal din „Smedenpoort” 
Drd. ing. Ciprian POPA

S

Smedenpoort („Poarta fierarilor”) este una din cele patru

por]i rămase, care fac parte din patrimoniul ora[ului Bruges.

Poarta era prea îngustă pentru a permite un trafic fluid al ma[i-

nilor, pietonilor [i bicicletelor. Conducerea ora[ului Bruges a

decis ca, sub supravegherea Comisiei de Monumente [i Patri-

moniu, să adauge un nou pod pietonal pe ambele păr]i ale mo-

numentului.

Fig. 2 – Schema statică a podului

Fig. 1 – Perspectivă nocturnă asupra podului
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noul pod trebuia să fie în perfectă armonie cu puternica prezen]ă

istorică a împrejurimilor. Calea de circula]ie a fost concepută ca un

element care se aga]ă de podul [i poarta existente, fără a afecta 

aspectul medieval al monumentului.

Structura este alcătuită din o]el rezistent la intemperii, iar calea

de rulare din pavaj din beton prefabricat. Pentru integrarea cât mai

bună în aspectul arhitectural existent, s-a preferat utilizarea ]evilor

metalice prelucrate manual în locul celor laminate. elementele struc-

turale au o dimensiune redusă datorită prezen]ei numeroaselor rea-

zeme [i utilizarea balustradei ca element de rezisten]ă. Acest lucru a

condus la proiectarea unei structuri filare, realizată dintr-un amestec

din ferme Warren [i grinzi vierendeel. Pasul barelor verticale ale ba-

lustradei a fost ales în corela]ie cu for]ele axiale din fermă, cu opti-

mizarea consumului de material. Rigiditatea orizontală este asigurată

de tablier, acesta fiind alcătuit din arce zăbrelite, în care elementele

prefabricate din beton joacă rolul de biele comprimate.

Fig. 3 – Model de analiză 3D (stânga), 

model de analiză 2D (dreapta)

Analiza structurală

Pentru calculul podului, solu]ia aleasă a fost împăr]irea structurii

tridimensionale în substructuri plane, pe de o parte pentru a simpli-

fica modelarea, iar pe de altă parte pentru a putea controla rezul-

tatele. Împăr]irea s-a putut realiza datorită conceptului structural [i

a tipului de legături dintre elemente.

Pentru primul model s-a ales ca balustrada să fie modelată ca o

grindă continuă cu trei deschideri. În continuare, s-au creat modele

pentru stâlpii individuali, culee [i contravântuirile verticale [i orizon-

tale [i pentru elementele din beton. Pentru verificarea pierderii sta-

bilită]ii structurale a balustradei, primul model 2D a fost extins în 3D,

cu jumătate din contravântuiri [i cu aplicarea condi]iilor de margine. 

Rezultatele calculului (eforturi [i deplasări) pentru diferitele mo-

dele alese au fost exportate ca valori numerice, pentru a fi combinate

într-un model general [i verificate structural la înfă[urătoarea tuturor

combina]iilor. S-au utilizat „sec]iuni generale” pentru a modela exact

profilul balustradei ce permitea integrarea liniei de leD-uri.

Din cauza zvelte]ei generale a structurii, balustradele au trebuit să

fie verificate la flambaj, iar tablierul podului (arc orizontal) a fost ve-

rificat la vibra]iile induse de pietoni. În consecin]ă, analiza globală de

stabilitate s-a realizat cu func]ia „Analiza de stabilitate”. 

În final, s-a mai efectuat [i o analiză modală [i o evaluarea a rigi-

dită]ii reazemelor.

Fig. 4 – Analiza modurilor de pierdere a stabilită]ii generale

Despre ney & Partners

ney & Partners este o firmă de consultan]ă în domeniul ingineriei

structurale, înfiin]ată în Bruxelles. De la înfiin]area sa în 1997, biroul

a avut o viziune a artei în inginerie prin integrarea mai multor disci-

pline din domeniul ingineriei civile.

integrarea [i optimizarea elementelor structurale dore[te să res-

pecte ierarhia impusă de solu]iile constructive de asamblare. Podurile

inovative, structurile de acoperi[ [i lucrările de artă dezvoltate de ney

& Partners exprimă în mod clar această viziune.

Calitatea proiectului constă în sintetizarea exigen]elor impuse, as-

pectul structural fiind de importan]ă primordială în această sinteză.

Chiar de la începutul procesului de proiectare, ney & Partners a des-

fă[urat activită]i constante de cercetare pentru integrarea ingineriei

avansate. Astfel, postura de consultant pe inginerie trece de etapa

de dimensionare standard conform normelor tehnice predefinite.

ney & Partners are în prezent peste 45 de angaja]i, ingineri struc-

turi[ti, arhitec]i [i desenatori.

Despre Scia Engineer

Scia engineer este un program de proiectare integrat, ce reali-

zează calcul structural [i dimensionare pentru diferite tipuri de mate-

riale. Poate fi utilizat pentru proiectarea structurilor din o]el, beton,

lemn, aluminiu [i compozite datorită integrării numeroaselor coduri

interna]ionale de proiectare, ce permit determinarea capacita]ii [i op-

timizarea sec]iunilor pentru a corespunde verificărilor sec]ionale [i de

stabilitate.

Pe lângă motorul avansat de calcul cu element finit, programul

cuprinde func]ii de modelare [i schimb de date cu alte aplica]ii (BiM),

breviar de calcul, generarea sec]iunilor [i a planurilor de ansamblu.

Ce face Scia engineer diferit de alte programe CAe este integrarea

modelării, analizei, dimensionării [i generării de plan[e într-o singură

platformă open BiM.

BiBlioGraFie:

„nemetschek engineering user Contest 2013” (http://nemetschek

-scia.com/en); www.mottmacdonald.com

Pentru informa]ii suplimentare: www.nemetschek.ro; tel:

021.253.2580
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|n perioada 17-20 septembrie a.c.,

C.n.A.D.n.R. S.A., prin D.R.DP. Constan]a,

a organizat cea de-a 36-a {edin]` a {efilor

de Sec]ii de Drumuri na]ionale [i Autostr`zi. 

Tematica [edin]ei a fost urm`toarea:

• Programul de reabilitare a drumurilor

na]ionale;

• Analiza activit`]ii de \ntre]inere pen-

tru iarna 2014-2015;

• Preg`tirea activit`]ii de \ntre]inere

pentru iarna 2015-2016:

- punerea \n ordine a drumurilor pentru

iarna 2015-2016;

- stadiul achizi]iilor publice pentru iarna

2015-2016;

- situa]ia depozitelor pentru materiale

antiderapante [i chimice;

- stadiul repara]iilor autoutilajelor pro-

prii;

- stadiul dot`rii cu utilaje;

- stadiul livr`rilor de autofreze [i [eni-

late;

- stadiul achizi]iilor de truse de reciclare

„in situ”;

- stadiul achizi]iilor de utilaje de inter-

ven]ii la accidente ([apte echipaje SMuRD);

• Stadiul realiz`rii Programului de \ntre-

]inere pe anul 2015, cumulat-realizat pe

primele opt luni a.c. [i preliminat pe 2015:

- realizarea Programului de punere \n

ordine a drumurilor na]ionale [i a auto-

str`zilor;

- stadiul achizi]iilor publice pentru lucr`-

rile de \ntre]inere curent` 2015-2017;

- stadiul achizi]iilor publice pentru lucr`-

rile de \ntre]inere periodic` 2015-2017;

- revizuirea reglement`rilor tehnice din

domeniul \ntre]inerii drumurilor;

- prezentarea rapoartelor de activitate

ale {efilor de S.D.n./SiA;

- analiza problemelor juridice ap`rute \n

activitatea S.D.n.-urilor;

- analiza agen]iilor de control [i \ncasare

la nivel de D.R.D.P.;

- analiza \ncas`rilor din rovignete;

- analiza activit`]ii de urm`rire, \ncas`ri

venituri [i recuper`ri crean]e din cadrul

C.n.A.D.n.R.

• Concluzii.

Au avut loc dezbateri interesante pe te-

ma subiectelor abordate, cu o not` \n plus

pentru excelenta organizare [i ospitalitate a

D.R.D.P. Constan]a, director regional ing.

marin dima.

ȘEDInȚA ȘEFIlOR DE S.D.n.
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-a n`scut \n anul 1925, la data de 28 septembrie, \n Bucure[ti.

A absolvit cursurile liceului Matei Basarab \n anul 1945. |n pe-

rioada 1950-1950, a fost admis la Facultatea de Construc]ii de la in-

stitutul Politehnic Bucure[ti, [i, \n continuare, dup` reforma \nv`]`-

måntului din 1948, a absolvit institutul de Construc]ii Bucure[ti.

|ntre anii 1970-1971, [i-a sus]inut masteratul în domeniul dru-

murilor (Materiale şi structuri rutiere, Trafic, Autostrăzi, Aeroporturi)

la Purdue university, statul indiana SuA ca bursier al Federaţiei in-

ternaţionale de Drumuri (iRF) Washington, SuA. |n 1974 \[i sus]ine

teza de doctorat în specialitatea drumuri, la institutul de Construc]ii

Bucure[ti. iat` cåteva dintre reperele profesionale [i de competen]`,

care i-au marcat \ntreaga existen]`:

eXPerienţa  ProFesională

• |n producţie:

1950-1953 - inginer proiectant în cadrul institutului de Proiectări

Construcţii Speciale – i.P.C.S. – Divizia de Drumuri; 1953-1957 - prin

desfiinţarea i.P.C.S. şi comasarea parţială cu Biroul de Studii şi Pro-

iectare de la canalul Dunăre – Marea neagră, proiectant în cadrul nou-

lui institut de Proiectări Construcţii hidrotehnice – i.P.C.h. – divizia

Drumuri; 1957-1972 - prin transfer, proiectant şef şi şef de proiect în

cadrul iPTAnA – M.T.Tc, din 1960 cu 50% normă.

• În învăţământul universitar:

1951-1952 - preparator Catedra de Drumuri în cadrul Facultăţii

de Drumuri şi Poduri din i.C.B. (50% normă); 1952-1957 - asistent

la Facultatea de Drumuri şi Poduri din i.C.B. (50% normă); 1957-

1967 - şef lucrări la Facultatea de Drumuri şi Poduri din i.C.B. (50%

normă); 1967-1975 - conferenţiar la Facultatea de Drumuri şi Poduri

din i.C.B. (cu normă întreagă); 1975-1995 - profesor la Facultatea

de Drumuri şi Poduri din i.C.B. (cu normă întreagă); 1975-2000 -

profesor consultant la Facultatea de Drumuri şi Poduri din i.C.B. (cu

normă întreagă).

alte  aCtivităţi  şi  domenii  de  ComPetenţă

1960-1995 - membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii şi al

Senatului i.C.B.; 1968-1972 - prodecan la Facultatea de Drumuri şi

Poduri din i.C.B.; 1975-1983 şi 1990-1993 - şef al Catedrelor Dru-

muri, Poduri şi Căi Ferate; Drumuri, Căi Ferate şi Materiale de Con-

strucţii; Drumuri şi Căi Ferate; 1990-1993 - secretar ştiinţific al

senatului i.C.B.; 1980-2000 - membru în comisia de avizare tehnico-

economică a proiectelor în cadrul Administraţiei naţionale a Dru-

murilor (A.n.D.) – M.T.; 1980-1995 - membru în mai multe comisii de

recepţie a lucrărilor de drumuri în cadrul A.n.D.; 1994-1998 - mem-

bru în câteva comisii de licitaţie ale A.n.D. pentru lucrările etapei i de

reabilitare a drumurilor naţionale; 1980-2000 - membru în Consiliul

de Administraţie al A.n.D.; 1990-2000 - conducător Doctorat; 1992-

2000 - membru în comisia MlPAT de atestare profesională a verifica-

torilor de proiecte şi a specialiştilor experţi din domeniul Drumurilor

şi Aeroporturilor; 1992-2000 - expert MlPAT în domeniul Drumurilor,

Certificat 261/1992; 1990-2000 - membru fondator şi vicepreşedinte

al Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România (A.P.D.P.);

1998-2000 - membru al comisiei tehnice A.P.D.P. de atestare profe-

sională a întreprinderilor de drumuri şi poduri; 1979-1982 - delegat

al A.n.D. în comisia de trafic al „Transeuropean Motorway” (T.e.M.);

1983-1991 - delegat al A.n.D. – România – în comisia tehnică CT 12

„Terasamente, drenaje” în cadrul Asociaţiei internaţionale Perma-

nente a Congreselor Rutiere (A.i.P.C.R.) şi pentru redactarea rapoar-

telor naţionale ale României; 1991-1999 - delegat în cadrul comisiei

CT 8 „Drumuri suple”.

În această calitate a luat parte în subcomitete la redactarea ra-

poartelor CT 8 şi a participat în 1991 la Congresul xviii A.i.P.C.R. la

Marackesh, Maroc, şi în 1995 la Congresul de la Montreal, Canada.

Din anul 2000, a fost propus ca membru al CT 12 pentru Congre-

sul xxi A.i.P.C.R.

Tot ca delegat al A.n.D. şi membru al Asociaţiei Bursierilor iRF -

participant la Congresul xii al iRF, 1992, la Madrid.

|ntre anii 1992-1994 - împreună cu dl. dr. ing. Mihai BoiCu - par-

ticipant ca expert ştiinţific din partea României într-un colectiv din

„Programul de cercetare în transportul rutier” din ţările Centrale şi

est europene în cadrul organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare

economică (o.C.D.e.) – Paris; 2000 - în prezent - propus şi acceptat

de către A.n.D. – CeSTRin pentru activitatea managerială privind

elaborarea manualului „Agregate pentru drumuri” din cadrul uniunii

europene, indicativ CoST 337; Solicitat la întocmirea formalităţilor

necesare pentru a deveni membru al Academiei de ştiinţe Tehnice din

România, secţiunea Construcţii şi urbanism.

la mulți ani, Domnule Profesor!
Domnul Profesor Stelian DoRoBAN}u a \mplinit, acum câteva zile, respectabila vârst` de 90 de ani. Mentor a genera]ii \ntregi de 

ingineri de drumuri [i poduri, cercet`tori, cadre didactice, continu` s` fie un exemplu de vitalitate [i de gândire profund` dar, \n acela[i timp,

incomod` pentru cei nepreg`ti]i. Fotografia aceasta a fost f`cut` la jum`tatea anului 2015, la Conferin]a Na]ional` a A.P.D.P., unde Dom-

nul Profesor a sus]inut o excelent` [i polemic` diserta]ie despre avantajele [i inconvenientele unei autostr`zi peste Carpa]i. A[a l-au cunos-

cut [i-l cunosc genera]ii \ntregi, ca un adev`rat profesionist [i slujitor de o via]` al drumurilor [i podurilor române[ti. |i dorim s`n`tate [i

via]` lung`, cu atât mai mult cu cât personalit`]i precum domnia sa sunt din ce \n ce mai rare, locul lor fiind luat de impostori [i neaveni]i,

pe care dânsul a [tiut s`-i pun` la respect \ntotdeauna.

S
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aCtivitate didaCtiC~, ProFesional~ {i PuBliCistiC~

a) În cadrul Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri Bucureşti:

Participant la activităţi practice de seminarii, aplicaţii, laborator,

elaborări proiecte de an şi de diplomă, îndrumarea practicii de şantier

a studenţilor şi a ţinut prelegeri la disciplinele: Căi de comunicaţii te-

restre (Fac. Construcţii civile şi Fac. Construcţii hidrotehnice), ele-

mente geometrice ale drumurilor, infrastructuri şi Suprastructura

drumurilor, Trafic - primul curs de trafic din ţara noastră, după întoar-

cerea din SuA – Autostrăzi, Drumuri urbane şi Aeroporturi, în cadrul

Facultăţii Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; Susţine unele cursuri de spe-

cialitate în cadrul cursurilor postuniversitare din Facultate privind

Traficul, Analiza nedestructivă a structurilor rutiere, Reologia bitu-

murilor şi asfalturilor ş.a.; Consultant în unele probleme ale temelor

de cercetare ale catedrei şi conducerea activit`]ii doctoranzilor (opt).

b) În cadrul Institutelor de proiectări şi apoi în cadrul catedrei

după 1972:

Participant ca proiectant sau şef de proiect la elaborarea unor studii

şi proiecte: Tg. Jiu - Petroşani (de la Podul lainici la Podul Fabian),

Poiana Stampei - Măgura Calului (Pasul Tihuţa), Sadova - Rădăuţi, Gâr-

da - Arieşani, Tg. Jiu - horezu, Bicaz - Galu, Mehadia - Teregova, Gura

văii - orşova (Porţile de Fier i), Ploieşti - Târgovişte, Brezoi - voineasa,

Baia Sprie - Cavnic, Rădăuţi - Siret, Crasna - huşi - Albiţa (ultimele

şapte ca şef de proiect); Propunere de plan privind programul de au-

tostrăzi în România (1968); Studii privind proiectarea execuţiei mo-

dernizării tronsoanelor Câmpulung - Braşov, văleni - Braşov şi Buzău -

Braşov; Studii de evaluare a pagubelor în România şi în iugoslavia, ur-

mare execuţiei barajului Porţile de Fier i; Proiect de execuţie Autostrada

Bucureşti - Piteşti km 0-38; Studii de trafic pentru Autostrada Bucureşti

- Piteşti şi pentru TeM şi pentru prioritizarea menţionată mai sus. A par-

ticipat, de asemenea, cu institute de specialitate la elaborarea studiilor

de sistematizare pentru oraşele oneşti, Galaţi, iaşi şi Târnăveni şi în in-

cintele Petro Midia, zăvideni (balastieră), staţia de prefabricate din be-

ton Galaţi şi în zona preorăşenească Bucureşti, inclusiv Centura Bucu-

reşti, Aeroporturile Baia Mare, Cluj şi Tg. Mureş (consultanţă).

c) În cadrul catedrei, după anul 1972, dând curs unor contracte

de colaborare:

Participant la efectuarea unor studii şi proiecte ca: efectuarea an-

chetelor origine – destinaţie pe D.n. 1 şi D.n. 1A; Capacitatea de cir-

culaţie a străzilor cu 2, 4 şi 6 benzi de circulaţie în Bucureşti; Proiecte

de consolidare pe D.n. 7 în zona Milcoiu şi Dealul negru şi pe D.n. 67

Turnu Severin – Tg. Jiu la Colibaşi; Sisteme de grinzi, piloţi şi plăci din

beton armat ancorate în teren pentru stabilitatea versanţilor; vari-

ante de autostradă pe D.n. 6 tronsonul Domaşnea – orşova şi D.n. 1

Comarnic – Braşov; Pista pentru încercări auto de viteză (până la 180

km/h) pe circuitul de la Merişani pentru uzinele Dacia Piteşti; Deter-

minarea capacităţii portante pe pistele Aeroporturilor Băneasa şi

otopeni (studii separate).

În cadrul lucrărilor de pe D.N. Bicaz – Galu, împreună cu prof.

ing. I. STăNCuLeSCu:

Proiectant şi executant, pentru prima dată în ţara noastră, a sis-

temului de susţinere a rambleelor cu bolţi şi pilaştri.

În aceast` calitate, a colaborat cu: ing. e. BRATu (pe tronsonul

oituz – oneşti), ing. B. DeleSCu, ing. T. lunGu şi n. TăuTu (drumul

pe Sadova - Rădăuţi, tronsonul de coborâre de pe obcina Mare spre

Suceviţa, în special pentru schimbări de soluţii şi consolidări de ver-

sanţi), ing. e. FiniChiu, i. FloReSCu, Amedeo GeoRGeSCu şi i. nAn

pentru stabilirea soluţiilor pe drumul Gura văii – orşova pe sectorul

Gura văii - vârciorova, când elaborarea PT şi Pe s-a făcut concomitent

cu execuţia, sau ing. n. PăuneSCu, M. năMoloiu şi e. ToDeA pe dru-

mul Bicaz - Galu, sectoarele Baraj - Potoci şi Bistricioara - Poiana Teiu-

lui, unde proiectele s-au elaborat după execuţia drumului.

d) Studii [i cercet`ri:

Aspecte privind comportarea îmbrăcăminţilor din beton de ciment;

Compactarea patului şi fundaţiei drumurilor; execuţii terasamente din

pământuri argiloase supraumezite şi îngheţarea; Determinarea efi-

cienţei lucrărilor de modernizare a drumurilor şi a execuţiei pasajelor

denivelate cu calea ferată; Din istoria învăţământului tehnic românesc;

Combaterea îmbătrânirii bitumului prin amestec cu sulf (inclusiv sec-

torul experimental din cadrul SC DRuMARG Argeş); utilizarea gudro-

nului în mixturi asfaltice; Reciclarea mixturilor asfaltice vechi şi îmbă-

trânite; Teoria plăcilor aplicată la consolidarea sistemelor rutiere suple;

Aplicaţii ale teoriei undei de şoc şi ale teoriei aşteptării aplicate la pro-

bleme de trafic rutier; Susţineri tipizate cu elemente prefabricate din

beton armat ancorate în teren (Catalog tip multidisciplinar în cadrul

contractului cu C.C.C.F.); Proiectarea, execuţia şi urmărirea sectorului

experimental (12 sisteme rutiere) pe D.n. 5, km 22-25; Modele mate-

matice ale regresiei şi corelării multiple; noul val: ShRP (Strategic

highway Research Programm); Metode moderne pentru reabilitarea şi

ranforsarea drumurilor; nivele de întreţinere a drumurilor pe timp de

iarnă; influenţa sarcinilor pe osie asupra drumurilor; Reologia bitumu-

rilor şi a asfalturilor (referat prezentat în cadrul unei acţiuni organizate

de filiala A.P.D.P. Muntenia); Direcţii de dezvoltare a metodelor de în-

cercare a materialelor bituminoase; Redactarea de rapoarte de sinteză

pentru Congresul naţional de Drumuri şi Poduri de la neptun, 1994;

- Autor şi coautor la peste 60 teme de studii, proiecte şi cercetare,

din care unele au fost menţionate mai sus;

- Autor şi coautor la următoarele manuale: „Trasee”, vol. i, ed.

i.C.B., 1956; „Drumuri”, ed. Tehnică, 1966; „Probleme ale autostră-

zilor în unele ţări europene”, ed. Min. CF, 1969; „Trasee şi terasamen-

te”, ed. i.C.B., 1971; „Drumuri : Trasee”, vol. i pentru licee industri-

ale de Drumuri, ed. Didactică şi Pedagogică, 1977; „inginerie de

trafic”, vol. i, ed. i.C.B., 1978; „Drumuri : infrastructură”, vol. ii pen-

tru licee industriale de Drumuri, ed. Didactică şi Pedagogică, 1978;

„Drumuri : Suprastructură”, vol. iii pentru licee industriale de Dru-

muri, ed. Didactică şi Pedagogică, 1980; „Drumuri: Calcul şi proiec-

tare”, ed. Tehnică, 1980; „inginerie de trafic”, vol. ii, ed. i.C.B.,

1981; „Autostrăzi”, ed. Tehnică, 1981; „Îmbrăcăminţi din beton de

ciment”, ed. i.C.B., 1982; „Tradiţie şi inovaţie în şcoala românească

de drumuri”, ed. i.C.B., 1983; „Betonul armat în România”, vol. ii,

coordonator academician C. Avram, partea de drumuri şi aeroporturi,

ed. Tehnică, 1987; „lexicon de construcţii şi arhitectură”, 4 vol., coor-

donator academician A. Bălan, termeni şi detalii pentru drumuri, căi

ferate, metrou, ed. Tehnică, 1988; „execuţia lucrărilor de drumuri,

poduri, tuneluri şi căi ferate, coautor la Manualul pentru licee indus-

triale, ed. Didactică, 1988; „Construction and Maintenance”, raportul

României la Congresul AiPCR, Montreal, 1995; „Seminar on Techno-

logy Transfer”, o.e.C.D., Scientific experts Group on Road, vol. iii,

Budapesta, 1992; „le renforcement des chaussees”, o.e.C.D., Paris,

1993; „Pavement Condition Assesment and Strenghtening Design”,

seminar o.e.C.D., Arad, 1994; „Romania Roads”, volum de prezen-

tare a strategiei dezvoltării drumurilor, vol. i, seminar o.e.C.D.

„Roads and Road Transport in Black Sea Countries”, istanbul, 1994;

„Strenghtening and overloading of Roads”, vol. i, seminar o.e.C.D.

„Roads and Road Transport in Black Sea Countries”, istanbul, 1994;

„Pavement Quality Control”, raportul României la Congresul AiPCR,

Montreal, 1995; „Asphalt Materials for Roads under the Sever influ-

ence of Weather and Traffic Conditions”, coautor în CT 8 AiPCR, Paris,

1999; „Recyclage des enrobes”, coautor în CT 8 AiPCR, Paris, 1999.
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Acesta cuprinde:

• Ordinul nr. 346/2000 privind modificarea [i completarea 

Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru apro-

barea Nomenclatorului activit`]ilor de administrare, exploa-

tare, \ntre]inere [i repara]ii la drumurile publice

• Normativ privind proiectarea hidraulic` a podurilor [i

pode]elor - Indicativ PD 95/2002 (Reeditare)

• Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de

podeţe pentru drumuri - Indicativ P 19/2003 (Reeditare)

Pentru informa]ii suplimentare, adresa]i-v` la:

C.N.A.D.N.R., Direc]ia Tehnic`, 

tel.: 021.264.34.21; fax: 021.264.33.30

a ap`rut nr. 11-12 al Btr pe 2014

Buletin tehnic Rutier

Surprins în două ipostaze, omul [i con-

structorul de poduri, ing. victor PoPA î[i se-

lectează cu grijă momentele importante din

via]a [i din cariera de succes de patru dece-

nii, în cartea sa „har [i pasiune”,  în proiec-

tarea podurilor. Autorul procedează ingine-

re[te ordonându-[i trăirile în patru capitole:

„via]a [i activitatea”, „Premii [i lucrări [tiin-

]ifice publicate”, „Gânduri din partea priete-

nilor [i a colaboratorilor”, „Album”.

Scrisă într-un stil colocvial, fără înflori-

turi stilistice [i adâncimi hermeneutice, car-

tea te cucere[te prin sinceritate [i prin bo-

g`]ia informa]iilor. Aflăm astfel că, încă 

din copilărie, a fost însetat de cunoa[tere [i

atras de frumos, cochetând cu muzica [i

pictura. Î[i prezintă succint bunicii [i părin-

]ii. Cu duio[ie î[i aminte[te de bunicul său,

care de[i avea doar [apte clase, [tia atâta

istorie, încât î[i uimea profesorii. Dragostea

de carte l-a făcut să-[i dea copiii la [coli 

superioare, să-i depă[ească condi]ia sa 

socială. unul dintre fii, Stancu PoPA, tatăl

autorului, a devenit preot  venerat de eno-

ria[i. om deosebit de harnic [i de priceput,

a făcut din mica gospodărie o oază de lini[te

[i frumuse]e în care [i-a crescut cei patru

copii, alături de so]ia sa, Aurelia. Cu nostal-

gie sunt prezentate evenimentele din via]a

[colară, politicul strecurându-se cu măsură,

patina vremii făcându-se sim]ită. Ca fiu de

preot a avut mult de suferit în perioada co-

munistă. Printr-o întâmplare „norocoasă”,

devine student la „Drumuri [i Poduri”. Anii

petrecu]i în facultate scot în eviden]ă sâr-

guin]a, tenacitatea, seriozitatea, perseve-

ren]a inginerului în devenire. Refuzând cu

elegan]ă o carieră universitară, alege să

proiecteze poduri. este repartizat la insti-

tutul de Proiectări Transporturi navale [i 

Aeriene din Bucure[ti, care a devenit, du-

pă cum mărturise[te autorul, o adevărată

[coală de proiectare a podurilor. Primul pro-

iect a fost un pod peste un canal de dese-

care în zona Aeroportului Târgu Mure[, un

proiect simplu, ca pentru începători. Au ur-

mat apoi altele [i altele, tot mai complicate

[i mai solicitante, umbrindu-i, într-un fel,

via]a de familie. În cele patru decenii de ac-

tivitate a avut în preajmă oameni de excep-

]ie cu care a colaborat, pe care-i aminte[te

cu admira]ie în carte. Apar tot mai multe

noută]i tehnice cu care trebuie să se pună la

curent. o va face cu pasiune [i tenacitate.

Rezultatele încep să apară. În capitolul al

ii-lea - „Premii [i lucrări [tiin]ifice publicate”

- este trecută în eviden]ă recunoa[terea

meritelor sale: 16 medalii, [ase diplome de

onoare, 13 certificate de inovator, trei bre-

vete [i certificate de inventator. la acestea

se adaugă o listă selectivă a lucrărilor pu-

blicate în reviste, volume ale manifestărilor

[tiin]ifice, căr]i. ele stau mărturie a muncii

constructorului mistuit de focul crea]iei.

Scriitorul face apoi o interesantă in-

cursiune în apari]ia podurilor, din orân-

duirea primitivă până în zilele noastre, când

apari]ia calculatoarelor moderne deschide o

nouă eră.

este trimis special cu o comunicare

[tiin]ifică la o Conferin]ă în Japonia, ]ara

„tunelurilor [i a podurilor” cum o etichetea-

ză autorul. este pătruns de „modelul japo-

nez”, de seriozitatea, r`bdarea [i tenaci-

tatea cu care se lucrează aici. În capitolul al

iii-lea - „Gânduri din partea prietenilor [i

colaboratorilor” - nume sonore din acest do-

meniu de activitate îi apreciază munca, so-

cotindu-l „un om care [i-a depă[it crea]ia”.

iată ce constată hristache PoPeSCu: „|n

lume există oameni care se depă[esc în

crea]ie [i în comportament. Se spune că

sunt înzestra]i cu har(…) buni pentru ei,

buni pentru comunitatea din care fac par-

te(…) [i unul dintre ace[tia (…) este dr. ing.

victor PoPA.”

Prof. Vali IANCU

O VIAȚĂ tRĂItĂ CU DEMnItAtE
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De la amendă, la omor prin imprudență

Dispariţia multor semne de circulaţie de pe drumurile publice

poate genera, a[a cum spuneam, dincolo de pagubele financiare,

pierderea sau mutilarea ireversibilă de vieţi omeneşti. Cauzele sunt

multiple şi discutabile, \n func]ie de sistemele rutiere din diverse ţări,

dar şi de modul şi condiţiile de operare ale celor vinovaţi. Pornind de

la simplul amuzament [i pån` la teribilismul achiziţionării unor trofee

colorate şi până la inconştienţa sau sărăcia care îi împinge pe mulţi să

refolosească în scopuri domestice obiectele furate. În multe state,

furtul indicatoarelor rutiere este tratat ca orice altă faptă penală şi

condamnat ca atare. există şi excepţii însă, de exemplu, în S.u.A., \n

multe state, în cazul furtului unui indicator, furt în urma căruia au

murit persoane, autorii sunt condamnaţi nu numai pentru furt, ci [i

pentru omor din imprudenţă. Ce fac autorităţile pentru a preveni fur-

turile? uneori, am putea spune, chiar … „lucruri trăsnite!” De exem-

plu, în Toronto, Canada, poliţiştii lipesc autocolante pe indicatoarele

rutiere, prin care îi informează pe potenţialii hoţi ce pedeapsă primesc

dacă respectivele semne lipsesc. În Kansas, se utilizează pentru prin-

derea semnelor şuruburi speciale antifurt, care nu pot fi desfăcute

decât cu chei deosebite (ca o glumă, ştim nişte „amici” care nu mai

desfac şuruburile, ci le iau cu semne cu tot!). |n ora[ul liverpool, 

anumite semne sunt „pictate” direct pe pereţii clădirilor, pentru a nu

mai putea fi furate. Au apărut şi oferte care ar trebui să-i descuraje-

ze pe amatorii de suveniruri rutiere: în multe state (S.u.A., de exem-

plu) se vând replici ale unor semne rutiere, care îşi pot găsi locul în

colecţiile amatorilor, mai ales \n cluburi, baruri [i camere de c`mine

studen]e[ti. 

„numărul fiarei”...

În multe cazuri, furturile de indicatoare rutiere au conotaţii dintre

cele mai diverse. numerele cuprinse \n indicatoarele kilometrice cele

mai căutate \n S.u.A., sunt „69” - datorită conotaţiei sexuale, „420”

- datorită simbolisticii legate de marijuana şi „666” - din cauza

asocierii cu aşa-zisul „număr al fiarei”!...

Ceea ce relatăm aici nu sunt simple legende urbane. În S.u.A.,

trei autostrăzi numerotate „69” au trebuit să fie renumerotate, da-

torită „simbolului sexual” pe care se pare că-l sugerau acestea. Ast-

fel, în new Jersey, „Route 69” a devenit „Route 31”, în Texas, „State

highway 69” a fost rebotezată „112”, iar Autostrada „69” din utah,

din „1994” a devenit „State Route 38”. În ce priveşte autostrăzile

„666”, „uS Route 666” a devenit din 2003 „uS Rote 491”, din aceleaşi

Furturi de indicatoare rutiere

De la teribilism, la omucidere
un studiu \ntocmit de Administra]ia Federal` a Autostr`zilor din S.u.A. relev` faptul c`, anual, unul din 10 indicatoare rutiere trebuie

\nlocuit, datorit` furturilor [i vandaliz`rilor. Dac` \n perioada „western”, indicatoarele erau ciuruite \n \ntrecerile nocturne ale pistolarilor, pe-

rioada modern` a descoperit, pe lâng` furturi [i gloan]e, un du[man greu de contracarat [i anume „graffiti”. {i cum, \n pas cu tehnologia,

evolueaz` [i inventivitatea r`ului, chiar [i acolo unde au fost montate indicatoare electronice, hacker-ii au g`sit solu]ia de a-[i „digitaliza”

mesaje dintre cele mai tr`snite pe display-urile respective. Din fericire, sau din nefericire, pentru noi, acest flagel are totu[i dimensiuni re-

duse, din cel pu]in dou` motive: primul ar fi acela c`, \n multe locuri, indicatoarele sunt sublime dar lipsesc cu des`vâr[ire, iar cel de-al doilea

ar fi dat de faptul c` pe ai no[trii nu teribilismul \i mân` \n lupt`, ci dorin]a de a câ[tiga un b`nu] din vânzarea acestor materiale. Fie c` e

vorba de display-uri de ultim` genera]ie, sau de table ruginite [i exfoliate pe b`], consecin]ele sunt acelea[i [i ]in de pericolul uneori cri-

minal \n care se afl` deseori conduc`torii auto. Ca s` nu mai vorbim de pagubele pe care, an de an, administra]iile rutiere le suport`.
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motive. Celebra Autostradă a artiştilor „uS Route 66”, cea mai pre-

dispus` suvenirurilor rutiere, a scăpat până una alta de necazuri,

deoarece pe vechea autostradă dezafectată, semnele nu au mai fost

înlocuite, imitaţii ale acestora fiind disponibile în marea majoritate a

magazinelor americane. Într-un comentariu al Asocciated Press, din

anul 2008, comentatorul punea următoarea întrebare: „Cine sunt cei

care fură indicatoarele cu nr. 666 din S.u.A.? Să fie oare vorba de fa-

natici religioşi, oameni ai străzii sau pur şi simplu studenţi, care do-

resc să aibă aşa ceva în camera lor de cămin?”

vorbind însă şi de cel mai furat semn rutier din lume, cel care

semnalizează localitatea F….king din Austria, putem declara, într-o

notă anecdotică, faptul că fiecare individ sau naţionalitate îşi are ges-

turile sale: potrivit declaraţiei unui ghid local, „germanii vor să vadă

casa lui Mozart din Salzburg, italienii şi ruşii îşi petrec în Austria Anul

Nou, americanii vor să vadă unde a fost filmat «The sound of music

(Salzburg 1965)», japonezii vor să viziteze locul de naştere al lui

Hitler (Braunam), iar britanicii să se fotografieze lângă indicatoarele

inscripţionate F….king!” Bine măcar că noi, românii, nu figurăm, de

data aceasta, pe nici o listă!

legislaţie pentru furturi

În cele mai multe state americane, pedeapsa pentru furtul unui

semn de circulaţie variază, în funcţie de condiţiile şi locul unde s-a

comis infracţiunea. În Columbia, Missouri, a fost emisă o ordonanţă

în baza căreia cei prinşi cu un semn de circulaţie furat vor primi până

la 90 de zile de închisoare şi vor plăti o amendă de 500 de dolari. În

Tampa, Florida, trei indivizi care au furat un semn de oprire într-o in-

tersecţie au fost condamnaţi la 15 ani de închisoare, eliberarea con-

diţionată devenind eligibilă doar după 13 ani de executare a pedep-

selor. lipsa acestui semn a generat un groaznic accident, datorită co-

liziunii dintre un autoturism şi un autocamion de tonaj. În Alabama,

de exemplu, dacă Poliţia găseşte în curtea sau casa unui individ un

semn furat, această faptă este încadrată la „posesie de bunuri furate”

şi este destul de aspru pedepsită, iar dacă cineva moare într-un acci-

dent datorită furtului unui indicator de circulaţie, încadrarea este la

„omucidere din neglijenţă”. În Pennsylvania, de exemplu, pedepsele

sunt aplicate şi în funcţie de valoarea obiectului furat. Pentru un semn

în valoare de 50 de dolari, amenda este de până la 2.500 de dolari şi

până la un an închisoare, între 50-200 de dolari, amenda este de

5.000 de dolari şi 2 ani închisoare. Dacă însă indicatorul valorează

peste 2.000 de dolari, iar absenţa lui generează un accident mortal,

pedeapsa este de 7 ani închisoare şi peste 15.000 de dolari amend`.

Desigur, fiecare ţară îşi are legile şi pedepsele ei în materie de

furt. Adoptarea însă a unor legi speciale în ceea ce priveşte furtul de

indicatoare rutiere reflectă încă odată grija pe care autorităţile o au

faţă de siguranţa călătoriilor şi a călătorilor. şi încă un amănunt: în

toate ţările civilizate, PoliţiA RuTieR~ şi nu firmele de pază asigură

nu numai circulaţia, ci şi ordinea [i paza bunurilor pe drumuri şi au-

tostrăzi.

n.r. de câte ori văd maşinile firmelor de pază pe autostrăzile

noastre dormitând la umbră, pe sub pasaje, îmi aduc aminte că pe

vremuri, postul de miliţie (unde locuia şi „jandarmul satului”) era

păzit noapte de noapte de către vreun sătean gârbovit, cu furca de

fân la subsoară…

Ca s` nu mai pomenim [i de faptul c` exist` multe ]`ri \n care

paznicii drumurilor, serviciile medicale de urgen]`, serviciile de des-

carcerare [i cele de cur`]enie apar]in administratorilor re]elelor

de drumuri, nemaifiind astfel nevoie de sumele enorme cheltuite cu

firme de paz`, care [tim [i noi cum particip` uneori la licita]ie.

Cum se fură un… drum!

Campioni, atunci când vine vorba de autostrăzi, chinezii, oricât ar

părea de ciudat, îşi au şi ei faliţii lor. În consecinţă, doi chinezi au

reuşit să fure anul acesta nu numai indicatoarele rutiere, ci chiar un

întreg drum, cu tot ce presupune el. Astfel, Gu şi yang, doi „onorabili”

cetăţeni din China, au furat un drum rural, în nantong, \ncercånd apoi

s`-l vånd`. Mai precis, 630 de tone de dale de beton, pe care au

primit apoi la vånzare 12.000 de yuani, adică aproximativ 2.000 de
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dolari. evident că, prinşi fiind, şi-au primit pedeapsa cuvenită. Ati-

tudinea lor este însă spumos comentată de „Jablonik”, unul dintre

cele mai citite şi în acelaşi timp acide blog-uri profesioniste auto din

S.u.A.: „Furt de maşini? Căscat!… Trebuie să visezi şi să vrei mai

mult. Camioane? Plictisitor! Locomotive? Nu-i mare lucru!” (Bani de

la stat? Am adăuga noi, nu îţi trebuie multă carte). şi atunci, se în-

treabă comentatorul: „Ce ziceţi de furtul unui drum? Aceasta ar fi

crima perfectă, nu-i a[a?!...” 

n.r. Poate nu ştiu cei de la „Jablonik” că, spre deosebire de

China, pentru aşa ceva, la noi nu te mai prinde nimeni nici după 25

de ani… 

în loc de concluzii

Categoriile predispuse la asemenea furturi sunt, în ţările dez-

voltate, în special adolescenţii şi tinerii teribilişti, care îşi pavoazează

camerele cu ceea ce li se pare interesant [i amuzant de pe la drumuri.

Fenomenul nu e nou şi nici nu poate fi eradicat complet. De exemplu,

lansarea cu mulţi ani în urmă a melodiilor „Penny lane” şi „Abbey

Road”, de către celebra trupă „Beatles”, a golit pur şi simplu traseele

rutiere şi pietonale de semnele cu aceste inscripţii. la fel s-a întâm-

plat şi cu „AC/DC”, „iron Man” şi lista ar mai putea continua. 

A doua categorie, din care facem şi noi ca naţie parte, are expo-

nenţi ai hoţilor de acest tip în special persoane sărace [i defavoriza-

te, organizate, uneori, în adevărate reţele, de care beneficiază în

special achizitorii de materiale reciclabile. Ca mod de operare, mo-

dalităţile sunt dintre cele mai diverse şi se pare că, la acest capitol,

n-am inventat noi roata şi apa caldă. Potrivit „Queensland Times”, 

\n Australia nu se mai fură cu bomfaierul şi târnăcopul, ci cu scule 

de tăiat electrice performante. În Canada \ns`, de exemplu, de cu-

rånd a intrat \n vigoare o nouă lege privind achiziţiile de materia-

le refolosibile, care \i obligă pe cei care vând să-şi declare toate da-

tele de identificare, pentru a se realiza o bază de date la nivel

naţional.

De multe ori, însă, nici pedepsele nu îi mai sperie pe infractori.

Potrivit, „North Jersey.com”, din 25 august 2015, în localitatea Ridge-

wood, oficialităţile au promis o amnistie pentru toţi cei care până la

data de 15 septembrie a.c. au predat poliţiei şi autorităţilor semnele

de circulaţie pe care le-au furat. De[i suspecţii n-au prea făcut coadă

la uşa poliţiei, autorităţile n-au stat cu mâinile în sân. Au înălţat sem-

nele respective, le-au prins cu şuruburi antifurt, le-au cimentat. Ceea

ce a generat pe timp de noapte o altă modă: furtul indicatoarelor cu

ciment, şuruburi antifurt şi suporţi cu tot! şi totuşi, cei prinşi n-ar tre-

bui să uite că, în new Jersey (şi nu numai), asemenea furturi consti-

tuie infracţiuni penale şi, potrivit autorităţilor, chiar [i atentate la si-

guranţa cetăţenilor.

n.r. |ntr-un studiu efectuat de Poli]ia din los Angeles, se remarc`

faptul c` tinerii americani au cinci motive principale pentru care dis-

trug [i vandalizeaz` indicatoarele rutiere. Acestea sunt:

1. Din plictiseal`;

2. Furie;

3. R`zbunare;

4. Sfidare;

5. Datorit` anturajului.

|n ceea ce prive[te poli]ia noastr`, credem c` un asemenea studiu

nu [i-ar bate nimeni capul s`-l realizeze, motiv pentru care ne-am

gåndit noi la cinci posibile motive care fac s` dispar` indicatoarele ru-

tiere autohtone:

1. De foame;

2. Din prostie;

3. Din frustrare;

4. Din nesim]ire;

5. nici ei nu mai [tiu de ce.

... Cu precizarea c`, dac` \n S.u.A., tinerii \n special sunt cei care

fur` cele mai multe indicatoare, la noi, nu exist` limit` de vårst` pen-

tru asemenea fapte.

(legalizarea consumului de marihuana \n cåteva state din S.u.A.

nu a redus, ci a amplificat furtul bornelor cu num`rul „420”, asociat

acestui drog. oficialii, \ns`, au g`sit solu]ia. |n Colorado [i nu numai,

inscrip]ia de pe borna care marcheaz` 420 mile a fost \nlocuit` cu

419,99 mile. „Pierdem o sutime de mil` dar economisim bani pen-

tru \nlocuirea vechilor indicatoare furate \n mod frecvent”, declara un

oficial american.)

Prof. Costel MARIN
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Wisconsin:
lăsaţi-vă câinii
acasă!!!...

Recent, un muncitor
care lucra pe o auto-
stradă din Wiscounsin
a fost ucis de un vehi-
cul condus de un şo-
fer neatent. şoferul

nici nu vorbea la telefon, nici nu era beat şi nici nu manevra cine ştie
ce butoane în mers. Pur şi simplu avea un câine în poală, fapt ce l-a
împiedicat să mai fie atent la şofat. şeriful Adam Biber, din Shawano
County, a declarat următoarele: „Acest lucru nu a fost un accident.
evenimentul putea fi prevenit şi astfel un drumar, tată, şoţ şi membru
onest al comunităţii ar fi putut ajunge liniştit după o zi de muncă aca-
să”. Biber a mai spus că a conduce cu un câine în braţe este o idee la
fel de proastă ca aceea de a da mesaje pe telefon, conducând în viteză.
Motiv pentru care şeriful s-a adresat parlamentarilor din Wisconsin,
pentru a lua măsuri legislative, care să prevină asemenea accidente.
Astfel, susţine Adam Biber, (de profesie şerif s.n.) orice ofiţer care vede
un şofer conducând cu un câine, o pisică, un papagal sau o maimuţă în
braţe să fie tras pe dreapta şi amendat. „Nu pentru a spori veniturile
statului ci pur şi simplu, pentru a face drumurile mai sigure”.

Algeria:
Cea mai mare 
construcție rutieră
din lume

Traseul uneia dintre
cele mai mari con-
strucţii rutiere din lu-
me, „Algeria east-
West highway”, \n

lungime de 1.216 km, va deveni complet operaţional la sfârşitul lunii
octombrie, anul acesta. Antreprenorii din întreaga lume s-au implicat
în acest grandios proiect, întârzierile fiind datorate atât unor prob-
leme tehnice, cât şi unora de ordin administrativ. lucrările au început
în anul 2009 şi ar fi trebuit finalizate în anul 2013, la ceea ce se con-
sideră a fi „cel mai mare proiect de lucrări publice din lume”. Cos-
turile imense au fost suportate de guvernul algerian, în special din
veniturile din petrol. Autostrada, cu şase benzi de circulaţie pe sens,
a generat peste 100.000 de locuri de muncă şi 60 de mari companii
din lume fac parte din proiectul „Autoroute Trans-Maghreb” (7.000
km), care va conecta Marocul de Algeria, Tunisia şi libia. Construcţia
autostrăzii presupune o serie de noi recorduri şi tehnologii, despre
care vom mai vorbi. Pentru prima oar`, s-au folosit la m`sur`tori
sateli]i de cea mai \nalt` performan]` de pe tot globul.

Suedia:
Primul drum public
„electric”

Specialiştii firmei
SieMenS lucrează la
un proiect rutier prin
care să realizeze un
sector de drum pu-
blic electrificat, pen-

tru circulaţia autovehiculelor comerciale grele. o porţiune din drumul
e 16, situat în afara localităţii Gävle, va fi echipat cu cabluri electrice
speciale, care vor alimenta autocamioane de mare tonaj şi putere.
Primul camion electric va circula în primăvara anului 2016, drumul
astfel conceput fiind primul de acest gen din lume. implicată în proiect
este şi firma SCAniA, precum şi alte câteva mari corporaţii. un alt
proiect se derulează în zona Arlanda (Suedia) şi se bazează pe exis-
tenţa unor şine electrice montate în asfalt şi care vor alimenta au-
tovehiculele în timpul conducerii. Acest proiect este condus de com-
paniile suedeze elways şi nCC. Ambele proiecte sunt finanţate de 
Administraţia Suedeză de Transport (Trafikverket), iar rezultatele vor
fi prezentate în anul 2018. Dacă până acum transportul electric era
considerat doar apanajul străzilor, noul proiect deschide noi oportu-
nităţi pentru un transport ieftin [i ecologic pe autostr`zi.
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25 de ani de existență

La mulți ani, A.P.D.P.!




