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ŞTIINŢA CONSTRUCŢIILOR: DE LA 

FRICA DE LEGI ŞI CODURI LA PLANURI 

SOCIETALE DE REZILIENŢĂ  

 
Dr. ing. Emil Sever Georgescu 

INCD URBAN-INCERC 

Vicepreședinte construcții al CNCISC 

 

Ca ingineri în construcţii avem motivele noastre de 

satisfacţie, mândrie sau nemulţumire. Podul lui 

Saligny de la Cernavodă sau noile poduri dunărene, 

barajele anilor de vârf din hidrotehnică ne taie 

respiraţia. Există însă şi litigii la contracte de 

investiţii, iar în caz de accidente distructive în clădiri 

sunt voci care cer pedepse aspre. Gândul la un viitor 

cutremur de Vrancea ne înfioară ... Ca să evităm astfel 

de situaţii, toţi am dori ca atât cei din branşă cât şi 

societatea să respecte şi să aplice mai mult ceea ce a 

acumulat ştiinţa construcţiilor în interesul public până 

în secolul XXI.   

 

Construcţiile au fost printre primele domenii care au 

acumulat cunoştinţe necesare siguranţei vieţii, fiind 

reglementate public cu câteva mii de ani înainte de 

Hristos. Codul lui Hammurabi este cea mai veche 

culegere de legi, scrisă în jurul anului 1760 î.Hr. Din 

cele 282 de articole de lege, pentru noi, ca ingineri din 

construcţii sunt de interes câteva, deoarece 

reglementează relaţii juridice, morale şi economice 

între părţile implicate:  

- Art. 229: “Dacă un constructor a ridicat o casă 

pentru cineva şi nu a facut-o solidă, astfel 

încât casa pe care a facut-o s-a prăbuşit, 

omorând pe proprietarul ei, atunci sa fie 

omorât acel constructor” 

- Art. 230: “Dacă acea prăbuşire cauzează 

moartea fiului proprietarului, atunci fiul acelui 

constructor să fie ucis“ 

-  Art. 231: “Dacă el cauzeaza moartea unui 

sclav al proprietarului casei, el va da 

stăpânului casei un sclav de valoare egală“ 

- Art. 232: “Dacă el distruge bunuri, atunci va 

compensa tot ce a distrus şi deoarece nu a 

construit corespunzător şi această casă s-a 

prăbuşit o va reconstrui pe cheltuiala sa“ 

- Art. 233: “ Daca un constructor a ridicat o 

casă pentru cineva, chiar dacă nu a finalizat-o 

şi dacă zidurile dau semne că se avariază / se 

prăbuşesc, constructorul trebuie să le 

consolideze pe cheltuiala sa“ 

 

Ne putem întreba ... oare numai frica asigură calitatea? 

De unde știa cineva ce înseamnă un zid solid,  cum să-

l facă și să nu fie în primejdie de moarte când 

construia o casă?  

 

Profesia de constructor se transmitea pe atunci în 

familie, prin reguli de bună practică şi secrete ale 

meseriei. Se pare că frica nu îi oprea pe oameni să se 

apuce de meserii legate de construcții ... Nu ştim dacă 

şi cum erau tratate cazurile de forţă majoră, cum ar fi 

fost cutremurele. Dar ştim că în acele zone expuse 

seismelor, ca şi la noi, s-a format treptat o cultură 

seismică. Dacă ne referim şi la alte hazarduri, este 

vorba de o cultură a prevenirii dezastrelor.  

 

Treptat, cunoştinţele au devenit părţi din tratate şi 

coduri de specialitate, peste care s-au aşezat legi 

civile. Pedepsele de tipul ”Legii Talionului” au fost 

înlocuite de alte forme de prevenire și penalizare. Iar 

cerinţele de siguranţă în construcţii s-au diversificat. 

De la criterii de rezistenţă bazate pe stări limită, din 

anii 1960, în anii 1970-1990 s-a trecut la cerinţe de 

rezilienţă şi robusteţe structurală. La nivel individual, 

acestea semnifică o capacitate de redistribuire a 

eforturilor și un răspuns la solicitări extreme care să 

prevină prăbușirea progresivă.  

 

La nivel de ansambluri construite, reziliența 

structurală, de exemplu la seisme sau la alte hazarduri, 

ar putea fi definită ca fiind capacitatea de a încorpora 

măsuri preventive de reducere a riscurilor, astfel încât 

fondul construit să poată rezista impactului unor mari 

hazarduri. Cerința de afectare cât mai redusă a 
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funcționalității sistemelor, fără a se atinge niveluri de 

dezastru, include şi asigurarea capacităţii de a se 

recupera rapid  funcționalitatea sistemelor din 

comunitate.  

 

CNCISC este implicată în mod direct în aspectul 

tehnic, care priveşte capacitatea structurilor de a 

prelua acţiuni permanente sau aleatoare din mediul 

înconjurător, de exemplu seisme, așteptându-ne ca 

degradările înregistrate să se încadreze în limite 

admisibile, potrivit codurilor inginereşti. Se știe însă 

că evoluţia în timp a interacţiunii construcţiilor cu 

mediul poate conduce la depăşirea unor limite, ale 

căror consecinţe asupra rezilienţei nu pot fi apreciate 

fără o urmărire specializată în timp. Care este inclusă 

în coduri dar nu se prea face. Chiar dacă legile prevăd 

și penalități ... 

 

În acest an remarcăm un pas suplimentar în evoluţia 

conceptului de rezilienţă, deoarece Comisia 

Europeană a stabilit orientări strategice pentru punerea 

în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență în 

cadrul Strategiei sale anuale privind creșterea 

durabilă. România a elaborat un Plan Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă (MFE, noiembrie 2020) aflat 

în consultare publică până la mijlocul lunii decembrie, 

cu o probabilă prelungire a termenului.   

 

În Mecanismul de redresare și reziliență, Capitolul 

5.3. Construcții relevă, conform prognozei CNSP, că 

sectorul construcțiilor va avea o contribuție pozitivă 

de 0,4% la PIB dar nu face referințe la modul în care 

sectorul ar trebui protejat. Capitolul 12. Reziliență în 

situații de criză, arată că printre principalii factori care 

marchează managementul situațiilor de urgență în 

următorii 10 ani și care au un impact puternic asupra 

acestuia ar fi: 

- Manifestarea cu o ritmicitate crescută a 

situațiilor de urgență generate de factori 

naturali;  

- Creșterea exigenței comunității privind 

serviciile oferite;  

- Concentrarea populației în poluri urbane. 

     Remarcăm faptul că deși factorii naturali sunt 

hazardurile din codurile științei și ingineriei 

construcțiilor, măsurile preventive sunt considerate a 

fi numai de competenţa MAI-IGSU, accentul fiind pus 

pe pregătirea acestei instituţii spre a face faţă 

situaţiilor de criză, de regulă după impactul 

hazardurilor. Dar orice situaţie de criză poate fi 

prevenită dacă se urmăresc anumite fenomene in situ 

asupra construcţiilor.  

 

Discuţiile publice sunt dominate de fascinaţia sumelor 

posibil de accesat – 30,4 miliarde de euro pentru 

Mecanismul de redresare și reziliență din cele 80 de 

miliarde de euro fonduri UE din perioada 2021-2027. 

Consider însă că dezvoltarea sectorului construcţii, a 

IMM-urilor din domeniu, a investitiţiilor publice, ca şi 

utilizarea în siguranţă a noilor construcţii şi a 

construcţiilor existente sunt dependente şi de planurile 

de urmărire a comportării în timp şi in situ. Mai ales 

într-o ţară seismică. De asemenea, cercetarea în 

construcţii, care nu a fost finanţată corespunzător de 

mult timp, ar trebui să fie clar specificată și finanțată 

în acest plan sau în celelalte.  

 

Rugăm toţi membrii CNCISC să acceseze website 

MFE (https://mfe.gov.ro/pnrr/) şi să propună 

completări la cât mai multe componente sau capitole 

din acest Plan Naţional, prin activități care pot asigura 

o bună implementare a cunoştinţelor acumulate în 

domeniul nostru. Astfel, vom conștientiza liderii 

politici de provocările care ne așteaptă iar rezilienţa la 

nivel naţional şi al Uniunii Europene va putea deveni 

o realitate.  

  

ȊNCĂLZIREA GLOBALĂ - UN PERICOL 

PENTRU OMENIRE? 
 

Dr. ing. Victor Popa 

 

INTRODUCERE 

      

Omenirea se află ȋntr-un mare impas din cauza așa-

numitului fenomen al „ȋncălzirii globale”, asupra 

căruia oamenii de știință atrag atenția de mai bine de 

jumătate de secol (lăsând la o parte actuala situație 

deosebit de gravă, determinată de apariția 

intempestivă a pandemiei de corona virus).  

    Ȋncălzirea globală este fenomenul de creștere 

continuă a temperaturilor medii ȋnregistrate ale 

atmosferei ȋn imediata apropiere a solului și a oglinzii 

apei din mări și oceane (mai pe scurt, a suprafeței 

Terrei). 

  Creșterea medie a temperaturii aerului ȋn apropierea 

suprafeței Pământului ȋn ultimul secol a fost de 

0,74±0,18ºC.               

    Una din cauzele principale care contribuie la 

ȋncălzirea globală este eliberarea dioxidului de carbon 

ȋn atmosferă prin arderea de combustibili fosili, 

cauzată de activitatea umană tot mai intensă, cu 

deosebire ȋn perioada de industrializare intensivă. 

Contribuția umană la poluarea atmosferică este de 

peste 36 de procente. 

    Construcțiile constituie cel mai vast domeniu al 

economiei, unde se consumă cel mai mare volum de 

materiale, se folosește cea mai multă forță de muncă și 

utilajele de lucru cele mai grele și se consumă cea mai 

mare cantitate de energie. Ținând cont de consumul 

mare de energie din domeniul construcțiilor, este de 

menționat că aici se poate face și economie 

substanțială. 

 

 

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
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FACTORII CARE CONTRIBUIE LA 

ȊNCĂLZIREA GLOBALĂ 

 

Cauzele creșterii temperaturii Pământului sunt: 

   -fenomenul cosmic de alternanță a „maximului 

solar” cu „minimul solar”, care s-a produs 

dintodeauna ȋn istoria Pământului la intervale de 11-

15 ani (acceptat cvasi-unanim de oamenii de știință); 

   -eliberarea dioxidului de carbon ȋn atmosferă prin 

arderea de combustibili fosili, cauzată de activitatea 

umană tot mai intensă, cu deosebire ȋn perioada de 

industrializare intensive, după cel de-al II-lea război 

mondial, afectând serios sănătatea oamenilor prin 

poluarea aerului pe care ȋl respirăm; 

    -amplificarea „efectului de seră” de proveniență 

antropică (cauzat de activitatea umană), ȋn special ȋn a 

doua jumătate a secolului XX. 

 

EFECTELE ȊNCĂLZIRII GLOBALE ASUPRA 

VIEȚII OAMENILOR ȘI A TUTUROR 

VIEȚUITOARELOR TERREI 

    

    Ȋncălzirea globală produce o serie de efecte 

negative grave asupra vieții și activității oamenilor, 

cum ar fi: 

    -topirea ghețarilor, care impune readaptarea vieții 

oamenilor și a tuturor viețuitoarelor din zonele arctice; 

   -ridicarea nivelului oceanelor cu consecințe grave 

asupra unor vaste zone de teren de pe malurile 

acestora, mai ales că marile metropole și orașe sunt 

amplasate pe aceste teritorii; 

   -schimbări climatice tot mai intense, care produc 

fenomene catastrofale (chiar ȋn zone ȋn care nu 

existau), precum: furtuni puternice (uragane, taifunuri, 

cicloane, tornade, etc.); ploi torențiale, care produc 

inundații dezastruoase, alunecări de teren, distrugeri 

materiale; secete prelungite, ducând până la 

transformarea în deșert a unor zone ȋntinse de teren, 

altădată productive din punct de vedere agricol; 

   -extincția a numeroase specii de viețuitoare și 

schimbări ȋn viața și sănătatea umană. 

  Ȋn țara noastră temperatura medie a crescut cu 0,5ºC 

ȋn ultimul secol. Deși pare o creștere neȋnsemnată, 

totuși vedem și simțim efectele negative ale acestui 

fenomen. 

 

MĂSURI PENTRU DIMINUAREA EFECTELOR 

ȊNCĂLZIRII GLOBALE   

      

    Ȋntreaga omenire a simțit tot mai pregnant aceste 

efecte și a ȋnceput să ia măsurile care ȋi stau la 

ȋndemână pentru diminuarea cauzelor ȋncălzirii 

globale ȋn vederea ȋncetinirii acestui fenomen. Și ȋn 

țara noastră au ȋnceput să se ia asemenea măsuri, mai 

anemic la ȋnceput, dar din ce ȋn ce mai serios prin 

impunerea respectării la termen a unor prevederi clar 

formulate de către conducerea Uniunii Europene. 

      Ținând cont de consumul mare de energie ȋn 

domeniul construcțiilor, este de menționat că aici se 

poate face și economie substanțială, mai ales că până 

nu demult s-a făcut multă risipă din cauza 

incompetenței sau a inconștienței. 

     Și noi ȋn calitate de constructori avem atât 

responsabilitatea civică de a economisi energia 

consumată până la limita strictului necesar, dar mai 

ales ȋn calitate de profesioniști constructori trebuie să 

contribuim eficient la diminuarea consumului de 

energie ȋn acest domeniu larg al economiei.  

      Cele mai mari procente de poluare se găsesc ȋn 

marile locații urbane intens industrializate. De aceea 

atenția trebuie ȋndreptată către aceste zone, unde 

există și cea mai mare densitate de construcții, dar și 

un trafic deosebit de intens, care contribuie cu pondere 

majoră la acest fenomen negativ. 

     În principiu, câteva măsuri benefice din punct de 

vedere al traficului ar fi: 

     • Sistematizarea pe cât mai este posibil  a arterelor 

de circulaţie, despre care sunt multe de spus. Ȋn 

principal, trebuie amintite câteva idei. Această 

activitate este deosebit de complexă și trebuie 

realizată numai de echipe de specialiști cu experiență 

ȋn domeniu și cu colaborarea tuturor factorilor 

implicați ȋn intersecțiile respective.  

      Ceea ce se mai poate face ȋnsă este ȋntreținerea 

permanentă a suprafeței carosabile pentru a facilita un 

trafic ȋn siguranță, cu consum mai mic de combustibil. 

Ȋn plus, trebuie avut grijă ca marcajele și semnalizarea 

să fie corecte și mai ales vizibile. 

     • Eliminarea de pe partea carosabilă și chiar de pe 

trotuare, pe cât este posibil momentan, a parcării 

autovehiculelor, pentru a crește capacitatea de 

circulație. Partea carosabilă este destinată strict 

traficului vehiculelor, iar trotuarele sunt create pentru 

circulația pietonilor. Această acțiune se poate rezolva 

eșalonat, ȋncepând cu arterele cele mai importante și 

continuând ȋn ordinea descrescândă a folosirii 

acestora. Ȋn acest caz este nevoie de un efort conjugat 

al celor responsabili cu traficul să găsească soluțiile 

cele mai bune pentru a nu afecta totuși comunitatea 

urbei. Ȋn același timp este necesară declanșarea 

urgentă și neȋntreruptă a construcției susținute de 

parcaje organizate subteran și suprateran, ȋncepând cu 

zonele cele mai vitregite din acest punct de vedere. 

   • Crearea a cât mai multe artere cu „undă verde”, 

monitorizate astfel ȋncât să funcționeze corect și 

continuu. 

    • Ȋnlocuirea, pe cât posibil, a circulației de stânga la 

intersecțiile importante la nivel și amenajarea 

circulației de dreapta pe străzi din zona intersecției. 

    • Eliminarea pe cât posibil a semafoarelor ȋn zonele 

intersecțiilor complexe cu mai multe artere și mai 

multe tipuri de vehicule (autoturisme, autobuze, 

tramvaie și uneori chiar și troleibuze). Este cunoscut 

că ȋn aceste intersecții se formează blocaje 

ȋndelungate, zone ȋn care atmosfera este foarte 
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poluată, depășind cu mult limitele admisibile. Oricâte 

reglaje s-ar face la multiplele faze de semaforizare, 

aceasta nu face față necesităților nici pe departe, mai 

ales când distanța dintre intersecțiile semaforizate este 

mică. 

     • Stoparea desfinţării spaţiilor verzi în detrimentul 

construcţiilor edilitare, ci dimpotrivă extinderea 

acestora. 

     • Stoparea prin mijloace ferme a incendierii 

diverselor depozite de deșeuri amplasate ȋn zone 

dinăuntru sau dinafara orașului. 

     • Realizarea unor pasaje denivelate pe două, trei 

sau chiar mai multe niveluri cu relații de acces la toate 

arterele intersectate, pentru circulație fluentă pe toate 

direcțiile și ȋn toate sensurile de mers în punctele de 

intersecţie, este soluția de rezolvare a traficului urban. 

Desigur că această ultimă măsură este de durată şi 

costisitoare, dar dacă nu se începe şi nu se continuă cu 

seriozitate, problemele acute de trafic și respectiv de 

poluare nu vor putea fi rezolvate.  

 

CȂTEVA EXEMPLE DE INTERSECȚII  CU 

LUCRĂRI DE PODURI ȘI PASAJE REALIZATE 

PE MAI MULTE NIVELURI 

      

       Podul peste râul Polcevera din Genova, Italia 

(Fig.1), proiectat de renumitul profesor inginer 

Riccardo Morandi, dat ȋn folosință ȋn anul 1967. Podul 

aflat la o ȋnălțime de 45 m deasupra solului este 

racordat la rețeaua stradală a orașului prin viaducte de 

acces ȋn sistem multietajat, realizând un trafic fluent 

ȋntr-o interecție deosebit de circulată, ținând cont că 

artera rutieră pe care este amplasat face legatura cu 

Franța.  

      La data inaugurării, podul Polcevera a fost 

deosebit de apreciat pentru soluția foarte eficientă din 

punct de vedere estetic și al costului, ca de altfel și 

alte lucrări importante cu soluții similare ale aceluiași 

autor, precum podul peste lacul MARACAIBO din 

Venezuela, care la rândul său s-a prăbușit parțial după 

doar 7 ani de exploatare în urma lovirii de către un 

petrolier venezuelean.   

       La data de 14 august 2018 deschiderea maximă a 

podului ȋn lungime de cca 200 m s-a prăbușit brusc, 

omorând peste 50 de persoane. Această catastrofă a 

produs un ecou negativ ȋn toată lumea constructorilor 

și nu numai. La ȋnceput s-au făcut tot felul de ipoteze 

curioase ale prăbușirii, de către diverși „specialiști” 

mai mult sau mai puțin competenți. Ȋn final s-a stabilit 

că adevărata cauză a prăbușirii a fost lipsa de 

ȋntreținere.  După fotografiile examinate, aș putea 

spune că, chiar lipsa crasă de ȋntreținere a fost cauza 

catastrofei. Actualmente, podul este reconstruit tot ȋn 

soluție multietajată. 

 
 

Fig.1 Podul vechi peste râul Polcevera ȋn Genova, Italia 

 

     Podul hobanat peste Rin ȋn Mannheim, 

Germania, (Fig.2) executat prin anii ˊ70 este unul 

dintre primele poduri din lume construit ȋn această 

soluție.   

     Podul are un singur pilon și două deschideri 

principale, dintre care numai una traversează fluviul. 

Pilonul este ȋncastrat ȋn tablierul metalic al 

suprastructurii. 

      La operația interesantă de lansare a tablierului 

peste albia fluviului au fost invitați peste 50 de șefi de 

state pentru a asista la spectacol de la o tribună special 

amenajată. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 Podul hobanat peste Rin ȋn Mannheim, Germania 

 

Viaductul Yoshima, Japonia, (Fig.3) este un exemplu 

mai recent al aplicării acestei soluții de rezolvare 

fluentă a circulației ȋn intersecții. Acest viaduct cu o 

lungime de 717 m face parte din complexul de lucrări 

structurale rutiere și feroviare (poduri, viaducte și 

tuneluri), care leagă insulele Honsu și Shikoku, parte a 

celui mai ambițios proiect ingineresc din lume ȋn 

perioada ultimului sfert al secolului XX. Rampele 

acestui viaduct fac legătura cu rețeaua de drumuri de 

la sol și cu o parcare pentru o mie de vehicule, prin 

lucrări structurale (viaducte de acces) spiralate și 

multietajate. 
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Fig.3 Viaductul Yoshima, Japonia 

 

      Pasaje denivelate multietajate există și ȋn 

România. Aș da doar un singur exemplu mai 

concludent prezentat ȋn cele ce urmează: 

     Viaducte de acces la complexul de poduri 

dunărene feroviare și rutiere de la Fetești și 

Cernavodă, (Fig.4), realizate ȋn perioada anilor `80-

`90. Viaductele de acces trebuie să facă trecerea de la 

nivelul căii autostrăzii de la sol la ȋnălțimea căii 

podurilor combinate peste brațele principale ale 

Dunării (Borcea și Dunărea), care trebuie să asigure 

un gabarit de navigație cu ȋnălțimea de 30 m. 

Intersecțiile dintre aceste artere se fac denivelat 

multietajat, asigurându-se fluența circulației rutiere și 

feroviare pe toată lungimea traseelor acestui complex 

de lucrări. 

 
 

Fig.4 Podurile combi multietajate de la Fetești și Cernavodă 

  

     Cu cca 10 ani ȋn urmă s-a studiat fluentizarea 

circulației cu pasaje denivelate multietajate la 8 

intersecții complexe din municipiul București. Până 

acum, deși s-au realizat mai multe pasaje denivelate 

(majoritatea subterane) ȋn București, doar două 

rezolvă mulțumitor fluența traficului ȋn această 

metropolă, respectiv pasajele Grant și Basarab. 

      Ȋn cele ce urmează, va fi prezentat doar un singur 

exemplu proiectat deja ȋn faza Detalii de execuție,  

licitat și adjudecat pentru execuție,  dar care așteaptă 

de mai mulți ani sä ȋnceapă construcția. 

 

Pasajul Domnești, (Fig.5) 

      Existǎ cazuri cȃnd este necesarǎ traversarea 

denivelatǎ a unei cǎi rutiere  peste o cale feratǎ 

adiacentǎ  unui drum. 

      Asemenea situații se ȋntȃlnesc de-a lungul cǎii 

ferate  de centurǎ a municipiului București, care pe 

majoritatea traseului se desfǎșoarǎ în paralel cu 

şoseaua de centurǎ a acestei urbe, dar și în multe alte 

locuri din țarǎ, unde cele douǎ cǎi distincte prin 

funcțiuni și natura traficului sunt alǎturate în zona de 

intersecție cu un drum. 

      Traversarea acestui drum peste cele douǎ cǎi de 

comunicație reprezintǎ o problemǎ greu de rezolvat 

din cauza necesității legǎturilor de dreapta-stȃnga 

dintre cele douǎ cǎi rutiere. 

      O circulație fluentǎ ȋn acest caz, aplicȃnd soluții 

clasice, se poate rezolva numai cu bretele de legǎturǎ 

desfășurate pe 3-4 niveluri, ceea ce ar complica foarte 

mult structura construcției. 

      Un dezavantaj deosebit de important al acestui 

mod de rezolvare este și acela cǎ pentru realizarea 

acestei construcții este necesar un spațiu important, 

care de cele mai multe ori nu existǎ din diverse 

motive. 

      O soluţie modernă care rezolvă rațional acest tip 

de intersecţie este cea menționată ȋn acest articol, care 

a fost deja proiectatǎ pentru intersecţiile drumurilor 

judeţene DJ 301 Bucureşti – Cernica şi DJ 401 

Bucureşti – Berceni cu Şoseaua de Centură a 

municipiului Bucureşti și anume: soluţie cu pasaj 

denivelat cu sens giratoriu superior peste căile 

feroviară şi rutieră și viaducte de acces, care se 

desfăşoară în paralel în zona acestor intersecţii (vezi 

Fig. 5). 

      Această soluţie se poate aplica cu succes şi la alte 

intersecţii similare, deoarece în afară de faptul că 

rezolvă fluenţa traficului, deci este fezabilă fiind 

funcţională, prezintă şi alte avantaje tehnico-

economice, prezentate anterior. 

     Pasajul de încrucişare peste Centura municipiului 

Bucureşti (compusă dintr-o cale rutieră juxtapusă cu o 

cale feroviară) la intersecția dintre strada Prelungirea 

Ghencea și Șoseaua Ghencea, denumit pasajul 

Ghencea, este alcătuit dintr-un inel superior circular 

având o rază de cca 40 m pe care se circulă în sens 

giratoriu şi din bretelele de legătură la acest inel, care 

se desfăşoară de-a lungul drumurilor ce se 

intersectează. Bretelele de legăturǎ sunt compuse din 

viaducte de acces şi respectiv rampe de acces 

corespunzătoare (Fig.5). Pe partea drumului de 

centură, legăturile dintre cele două artere intersectate 

se vor amenaja la nivelul solului. 
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Fig.5 Schema intersecției ȋn zona pasajului Domnești 

 

CONCLUZII 

     Reducerea poluării urbane, care este strâns legată 

de cea a fluentizării traficului intraurban, este o 

preocupare ȋn ȋntreaga lume și ȋn mod deosebit ar 

trebui să fie și ȋn țara noastră, ținând cont că este 

afectată sănătatea oamenilor direct și indirect. 

Reducerea poluării nu se poate rezolva cu simple 

paleative sau cu măsuri punitive, ci prin măsuri ferme 

de corectare a situației moștenite, care ȋn mare măsură 

a fost creată ȋn cu totul alte condiții ale existenței 

noastre. Ținând cont că este o problemă vitală, este 

strict necesar să devină prioritară ȋn atenția celor cu 

responsabilități ȋn acest sens. 

      Ȋn acest articol au fost prezentate câteva lucrări 

mai vechi și mai noi, pentru a demonstra că lumea este 

preocupată de mai mult timp și ȋn mod continuu de 

aceste probleme, ceea ce ar trebui să se ȋntâmple și la 

noi. 

      Totodată au fost prezentate și câteva idei de 

soluții, care ar putea să resolve, măcar parțial aceste 

probleme. 

      Probabil că deocamdată aceste idei nu vor avea 

ecou, dar poate că ȋn timp se va găsi cineva care le va 

analiza cu atenție și chiar le va fructifica. Sper. 

      Doresc doar să mai menționez că soluțiile par 

complicate la prima vedere, dar printr-o analiză mai 

profundă se poate constata că nu este deloc așa. Ȋn 

realitate este vorba de o combinație de lucrări simple, 

care s-au realizat destul de curent ȋn țara noastră. 

     Calea sigură și eficientă de economisire a energiei 

ȋn domeniul construcțiilor este aceea de a li se asigura  

o durabilitate cât mai mare. Contribuția constructorilor 

pentru ȋndeplinirea acestui deziderat trebuie să existe 

ȋn toate domeniile de activitate: proiectare, cercetare, 

execuție, consultanță, ȋntreținere.  

     Câteva atribuții principale ale acestor tipuri de 

activități sunt prezentate ȋn cele ce urmează.  

     Proiectarea trebuie să asigure concepția unor 

soluții eficiente din punct de vedere economic, 

funcțional, estetic, fezabil din punct de vedere al 

execuției și al ȋntreținerii și evident din punct de 

vedere durabil, prin calcule și dimensionări corecte, 

dar și prin prevederea unor soluții eficace de protecție 

ȋmpotriva degradărilor cauzate de fenomene naturale 

(apă, vânt, seism, loviri, etc). 

     Cercetarea are rolul de a crea materiale de 

construcție cât mai eficiente din punct de vedere al 

performanțelor necesare, de calitate și durabilitate, să 

facă ȋncercări și testări cât mai veridice ale diverselor 

elemente de construcție și materiale folosite. 

    Execuția trebuie să fie de calitate, bine condusă, 

coordonată, organizată, continuă și fără ȋntreruperi, 

folosind materiale de cea mai bună calitate și 

tehnologii de execuție și montaj adecvate. 

     Consultanța trebuie să cunoască bine prevederile 

proiectelor, să urmărească permanent calitatea 

materialelor puse ȋn operă, desfășurarea tuturor 

proceselor de execuție și a graficelor de realizare a 

lucrărilor. 

     Ȋntreținerea este poate cea mai importantă 

activitate din domeniul construcțiilor, menită să 

asigure acestora o funcționalitate normală și mai ales 

o durabilitate cât mai mare. Aceasta trebuie să se facă 

permanent și corect sub toate cele trei aspecte: 

curentă, periodică și specială. 

     Despre economisirea energiei și lupta cu poluarea 

se pot spune mult mai multe, dar important este să se 

și ȋnfăptuiască. 

     Urmare a celor prezentate se poate răspunde și la 

ȋntrebarea din titlul articolului: Este ȋncălzirea globală 

un pericol pentru omenire? Răspunsul evident este 

DA, ȋncălzirea globală este un pericol iminent pentru 

omenire. 

     Această ȋntrebare impune și o a doua ȋntrebare: 

Sunt necesare măsuri ferme pentru diminuarea acestui 

fenomen? Evident că răspunsul este tot afirmativ: DA, 

sunt necesare măsuri ferme și urgente ȋn același timp. 

Poate că ați aflat din media că la recenta consfătuire 

de la Buxelles a tuturor șefilor de state ale Comunității 

Europene s-a hotărât ca până ȋn anul 2030 să se reducă 

emisiile de dioxid de carbon până la 55 de procente. 

Dee Domnul, așa să fie! 

 

 

DE VORBĂ ... 

 

Dragii mei colegi și prieteni, 

„E ușor a scrie versuri / Când nimic nu ai a spune /  

Ȋnșirând cuvinte goale / Ce din coadă au să sune„ 

scria marele poet Mihai Eminescu ȋn poezia 

„Criticilor mei”.  Când spune „nimic nu ai a spune” se 

referă la faptul că nu ai de spus nimic important, nimic 

interesant.  

Din păcate, mie nu-mi este ușor a scrie când nu am 

ceva important sau interesant a vă spune. Pur și 

simplu nu am nimic a vă comunica, din motivele pe 

care le cunoașteți: suntem blocați ȋn activitatea noastră 
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din cauza pandemiei. De aceea, de această dată, 

rubrica aceasta va fi mai scurtă. 

Totuși, nu pot să mă abțin ȋn a vă spune că ȋmi este 

tare dor de voi, să vă văd, să vă simt, să vă ȋmbrățișez 

simțind cum vă bate inima, să vă aud vorbind. Nici nu 

vă puteți ȋnchipui cum ȋn singurătatea mea mi-aș dori 

să mă aflu printre oameni, printre colegi, printre 

prieteni dragi, dar nu se poate și nici nu putem ști când 

se va putea. Sper din suflet, ȋnsă, că sunteți cu toții 

bine, că ați fost cuminți și ascultători și v-ați ferit de 

această nenorocire care s-a abătut brusc asupra ȋntregii 

omeniri. Mai sunt unii care iau ȋn „derâdere” cele 

câteva măsuri de protecție, fără să ia ȋn seamă că 

situația este gravă pentru toate popoarele Terrei și nu 

numai pentru noi, prelungind asfel perioada de 

revenire la normal.  

Observ ȋnsă că omenirea ȋncearcă să se adapteze la 

actuala situație. Așa se face că am avut ocazia să 

particip la prima ȋntâlnire on-line. Este vorba de 

Conferința Națională ASTR, care s-a desfășurat on-

line pe ZOOM și n-a fost rău deloc. Ne-am văzut pe 

ecran, unde ne-am prezentat și comunicările, am 

purtat discuții. Am mai avut o asemenea ocazie pentru 

ședința de alegeri AICPS din mai a.c., dar eu nu am 

reușit să îmi instalez atunci aplicația Zoom și ca atare 

nu am putut participa. Sper ca noi, anul viitor, să ne 

ȋntâlnim „față ȋn față” la Tg.Jiu, unde vom avea și 

conferința restantă, dar și alegerea unui CD destoinic, 

capabil să ducă ȋnainte faima CNCisC și chiar să o 

sporească. 

Eu, acum am să ȋnchei mica mea rubrică dorindu-vă 

din toată inima ca Sfintele Sărbători din acest an, 

ocazionate de Nașterea Domnului nostru Isus 

Hristos și sosirea Noului An 2021, să le petreceți 

alături de familie și de toți cei dragi, ȋn liniște și 

deplină sănătate, să vă bucurați de ȋmpliniri și succese 

și să fiți ȋnconjurați numai de bine. 

Urez din tot sufletul un călduros LA MULȚI ANI 

tuturor celor cu numele de Cristian și Cristina; Vasile 

și Vasilica; Ioan și Ioana, dar (cu scuzele de rigoare 

pentru ȋntârzâiere) și celor cu numele de Niculae și 

Niculina și derivatele respective! 

Cu toată dragostea, prietenia și prețuirea, 

Victor Popa 

LA MULŢI ANI, DRAGI COLEGE, DRAGI COLEGI! 

 

 

 

 

 

 

Restanţierii 2018 şi 2019 

 

ing. Andreka Adrian – Dan, ing. Andreka Ioana, ing. 

Cucoară Cristian Constantin, ing. Cucoară Ion Cătălin, 

ing. Krutsch Helmuth, ing. Opriş Alexandru Silviu, 

ing. Silvaş Ion, ing. Vasile Aurel. 

S.C. SIBAREX S.A. 

S.C. LESCACI COM S.R.L.   

SIXENSE Soldata 

 
Restanţieri 2019 

 
ing. Boca Gheorghe, ing. Milea Dragoş Iulian, ing. 

Olteanu Andrei Constantin, ing. Păstrăv Mircea Ioan, 

ing. Popescu Mircea, ing. Tudosescu Gabriel, ing. 

Vasile Gabriel. 

 

Cotizaţia de membru se poate transmite prin bancă în 

contul: 

 

CEC Bank Fil. Sector 2, Ag. Pantelimon, în cont  

IBAN RO83 CECE B210 37RO NO35 5794  

 

Valoarea cotizaţiei: 80 lei pers. fizice, 40 lei 

pensionari;  600 lei pers. juridice. 

 
 

Felicităm aniversații lunilor decembrie - ianuarie, 

urându-le sănătate și mult succes.  

LA MULȚI ANI! 

 

dr. ing. Pepenar Ioan   02 decembrie 

dr. ing. Răcănel Ionuţ Radu  04 decembrie 

ing. Vişan Angela   16 decembrie 

ing. Nedelcu Ion   17 decembrie 

ing. Puşcăşoiu Paraschiv  19 decembrie 

ing. Dumitrescu George  24 decembrie 

ing. Conţiu Avram   25 decembrie 

ing. Nica Maria   27 decembrie 

ing. Ene Alexandra   01 ianuarie 

ing. Prună Liliana   04 ianuarie 

ing. Lăzărescu Adrian  05 ianuarie 

ing. Filip Mihai Horia  09 ianuarie 

ing. Maniu Ioan Horia  09 ianuarie 

dr. ing. Damian Alexandru  11 ianuarie 

ing. Nedelcu Liontin  21 ianuarie 

ing. Csiszter Kalman Andras 25 ianuarie 

ing. Bucuţa Radu   26 ianuarie 

ing. Pustan Bogdan   26 ianuarie 

ing. Paraschiv Rodica  29 ianuarie 

ing. Cherciu Dumitrache  29 ianuarie 
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Institutul Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare în Construcţii Urbanism si 

Dezvoltare Teritoriala Durabila  

„URBAN-INCERC” 

Şos. Pantelimon 266 

021652 BUCUREŞTI 

Tel: 021-255.22.50 

Fax: 021-255.00.62 

e-mail: root@cons.incerc.ro 

 

 

 

CNCisC- Comisia Naţională Comportarea 

in situ a Construcţiilor 

Şos. Pantelimon nr. 266 

cod 021652 BUCUREŞTI 

Tel: 0723.319.708 

e-mail: cncisc@gmail.com   

www.cncisc.com 

CEC Bank, fil. sect.2, Ag. Pantelimon 

Cod IBAN: 

 RO83 CECE B210 37RO N035 5794 
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SIKA ROMANIA S.R.L. 

Str. Izvor nr. 92-96, Clădirea FORUM III, 

Etaj 7, Sector 5 -  Bucureşti 

 Tel: +40 21 3173338 

Tel: +40 726 746386 

Fax: +40 21 3173345 

mihai.lucian@ro.sika.com 

 

 

S.C. EURO QUALITY TEST S.R.L.  

Str. Lacul Zănoaga nr. 35 

cod 062299 BUCUREŞTI  

Tel: 0724399041; Fax: 0318168176 

daneeatryf@yahoo.com 

 

S.C. MINERVA CONSTRUCT S.R.L. 

Strada Erou Arhip Nicolae  Nr 7 
cod 100225 Prahova 

Tel:0722.778.912; 0721.565.418 

          elisabeta.vranceanu@gmail.com  
                                                                            

 

S.C. TECHNO VOLT S.R.L.  

Str. Olăneşti nr.4, sector 6 

060401- BUCUREŞTI  

Tel: 021-2201302; Fax: 021-2210925 

gploesteanu@technovolt.ro 

 

 

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. 

Str. Aleea Florilor, Bl. 15 P 

Deva, jud. Hunedoara, cod 330055 

Tel: 0254/214125; 214134 

Fax: 0254/231560 

rmr_deva@yahoo.com 

 

 

S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT 

PROIECTARE S.R.L. 
Str. G. Dem. Teodorescu nr.11D, sector 3 

030915 Bucureşti  

Tel.+40735747415; +4021 320 00 82; 

 fax +4021 320 03 05 

http://www.p-c.ro/e-mail:office@p-c.ro 

 

 

S.C. POPP & ASOCIATII INGINERIE 

GEOTEHNICA S.R.L. 

Str. Intrarea Viilor nr.15, sector 5 

050162 Bucureşti 

Tel: 021.317.88.28/29 

 office-geo@p-a.ro 

 

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L. 

Str. Stirbei Voda nr. 95 

bl. 25B, sc. A, ap. 13 

010118 - Bucureşti, România 

Tel. / Fax: +40-21-637 35 45 

Email: solaron@solaron.ro 

Web: www.solaron.ro 

 

S.C. ALMA CONSULTING S.R.L 

Str. Poieniţei nr. 4, ap. 1 

cod 62156, FOCŞANI, jud. Vrancea 

Tel: 0237-238.577; Fax: 0237.206.760 

almaconsulting53@yahoo.com 

 

LABORATORUL DE CONSTRUCŢII 

BUCUREŞTI S.A. 

B-dul ENERGETICIENILOR Nr. 9 -11, 

sector 3 cod: 032091 BUCUREŞTI 

Fax :021/ 346.79 85; Tel: 021/346 16.05  

office@lcb.ro, www.lcb.ro  

andrei.sachelarescu@lcb.ro 

 

 

S.C. LESCACI COM S.R.L.  

Str. Victoriei nr. 3/C 

cod 445200, NEGREŞTI OAŞ 

jud. Satu Mare 

Tel: 0745.397.778; 0361.884.915 

lescacicom@gmail.com 
 

 

 

SIXENSE Soldata  

Str. Hagi Ghiţă 21A-23, Sector 1 

cod 011501 - BUCUREŞTI 

Tel: 0758. 015. 833 

mariana.garstea@sixense-group. com 

www.sixense-group.com/en/ 

 

S.C. SIBAREX  S.A. 

Str. Prundului nr.1 

cod 627055  CÂMPINEANCA 

Jud. Vrancea 

Tel/Fax: 0237-221361; 0237-221603 

sibarex@sibarex.ro 

 
 

  Redactor responsabil: dr. ing. Victor Popa: victor_popa1942@yahoo.com 

  Redactor tehnic: Georgeta Cherciu: georgeta_cherciu@yahoo.com 
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