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REZUMAT. Deschiderea porţilor către ţările dezvoltate după 1990 a determinat şi progresul în concepţia şi 
execuţia podurilor în România. Cel mai important pas l-a constituit încrederea în posibilităţile inginerilor noştri de 
a găsi noi soluţii şi de a folosi materiale moderne, eficiente. Din punct de vedere al execuţiei, elementul cel mai 
nou a constat în utilizarea materialelor de construcţie şi a tehnologiilor de execuţie menite să îmbunătăţească 
calitatea podurilor. Lucrarea prezintă câteva exemple de construcţii realizate în ţara noastră în ultimele două 
decenii, punctând principalele lor caracteristici tehnice.  

Cuvinte cheie: poduri, lucrări semnificative, structuri mixte cu conlucrare, pasaj aeroportul Otopeni, structuri 
speciale. 

ABSTRACT. Opening doors in 1990 to developed countries has led to progress in the design and execution of 
bridges in Romania. The most important step was the confidence of our engineers into their possibilities to find 
new solutions and to use modern and efficient materials. In terms of implementation, the new element was the 
use of building materials and execution technologies to improve the quality of bridges. This paper presents some 
examples of special works made in the last two decades in our country, pointing out their main technical 
characteristics. 
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1. INTRODUCERE 

Podurile sunt lucrări de artă complexe, care 
necesită un efort investiţional deosebit de ridicat. Cu 
toate acestea, podurile sunt necesare, căci numai prin 
intermediul lor pot fi traversate nenumăratele şi 
diversele obstacole pe care le întâlneşte orice cale de 
comunicaţie. 

Pentru ca valoarea totală a investiţiei să fie 
acceptabilă, trebuie să existe o concepţie cât mai 
raţională, bazată pe cunoştinţe temeinice pluri-
disciplinare, dar şi pe experienţele predecesorilor de 
pe cât mai multe meridiane ale Terrei. 

Ca orice industrie, construcţia podurilor este în 
permanentă evoluţie, bazându-se pe o atentă cercetare 
atât din punct de vedere al metodelor şi tehnicilor de 
calcul, cât şi al materialelor de construcţie şi tehno-
logiilor de execuţie. 

Progresele înregistrate în aceste domenii ne ajută 
să abordăm cele mai complexe şi diversificate soluţii 
conceptuale care ar răspunde cel mai bine cerinţelor 
şi să aplicăm la execuţie cele mai potrivite materiale 
şi tehnologii, menite să conducă la creşterea calităţii 
şi implicit a durabilităţii. 

Lucrările de poduri, pasaje şi viaducte realizate în 
ultimele două decenii demonstrează progresele înre-
gistrate în acest domeniu şi în ţara noastră. În cele ce 

urmează vor fi prezentate o serie de lucrări de 
poduri, subliniind elementele de noutate aplicate la 
concepţie şi/ sau execuţie. 

2. EXEMPLE DE LUCRĂRI 
SEMNIFICATIVE 

2.1 Poduri cu suprastructuri din grinzi 
prefabricate precomprimate 

Grinzile prefabricate din beton precomprimat 
pentru poduri au apărut ca o necessitate de creştere a 
ritmului de execuţie după cel de-al doilea război 
mondial, când volumul de reconstrucţie era deosebit 
de mare, dar şi ca urmare a dezvoltării industriei, fapt 
ce a permis realizarea de echipamente de manipulare şi 
montaj din ce în ce mai performante. 

În ţara noastră, construcţia de poduri cu grinzi 
prefabricate precomprimate a pătruns prin anii ’55 – 
’60 iar în următoarele două decenii a cunoscut o 
dezvoltare impetuoasă atât ca urmare a necesităţilor 
postbelice, cât şi a situaţiei precare anterioare din 
acest domeniu. 

S-a construit mult, dar nu întotdeauna bine. 
Sistemul din acea perioadă, dar şi mentalitatea 

noastră greşită privind munca şi mai ales rezultatul 
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muncii, evidenţiată prin expresia „lasă că merge şi 
aşa”, mentalitate ce mai persistă încă pe la noi, a 
făcut ca multe din aceste lucrări să se degradeze 
prematur (în cca. 20 - 30 de ani), deşi ideea era ca 
ele să dureze cel puţin 100 de ani, betonul fiind 
considerat un material indestructibil şi uşor de 
realizat. Realitatea a demonstrat că nici betonul nu 
este indestructibil şi cu atât mai mult nu poate fi 
executat la întâmplare ci cu profesionalism, după 
reguli stricte. După 1990 au început să pătrundă în 
ţară cofraje moderne, fabrici de beton cu dozare pre-
cisă a materialelor componente, tehnologii şi reguli 
corecte de punere în operă, aditivi pentru asigurarea 
cerinţelor necesare ale betonului, laboratoare de testare 
corespunzătoare, etc. 

Aşa se face că primele lucrări de artă executate la 
un nivel de calitate cu adevărat superior au fost cele 
10 pasaje noi peste autostrada A 1 Bucureşti – 
Piteşti, având suprastructura realizată din grinzi 
prefabricate precomprimate cu armături preîntinse. 
Atât grinzile principale cât şi restul suprastructurii şi 
întreaga infrastructură au fost realizate la un nivel 
superior de calitate (fig. 1).  

 

    
 

Fig. 1. Pasaj nou peste autostrada A1. 
 

Introducerea noilor materiale pentru repararea 
betoanelor a creat posibilitatea ca şi reabilitarea şi 
consolidarea podurilor şi pasajelor existente, grav 
deteriorate în cei 30 de ani de exploatare, să se facă 
la un nivel superior de calitate (fig. 2). 

 

    
                      

Fig. 2. Pasaj reabilitat peste autostrada A1. 
 

În domeniul concepţiei s-au făcut de asemenea 
progrese însemnate. Astfel, au apărut suprastructu-
rile din grinzi prefabricate precomprimate continuizate 
la nivel de structură şi nu de placă, aşa cum erau 
realizate până în anul 1990. 

Avantajul principal al acestei soluţii îl constituie 
obţinerea de economii însemnate de cost prin reali-
zarea unor structuri continue cu solicitări mai reduse 
faţă de structurile simplu rezemate. Economia de 
cost rezultă din înălţimea redusă de construcţie, care 
conduce la reducerea înălţimii şi implicit a lungimii 
rampelor şi viaductelor de acces. 

Primul pasaj realizat în această soluţie este cel de 
pe DN 1 Bucureşti – Ploieşti în zona aeroportului 
Henri Coandă de la Otopeni (Fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Pasaj aeroportul Otopeni. 
 

Podurile cu structuri continue mai au şi marele 
avantaj de a diminua numărul rosturilor de racordare 
şi al aparatelor de reazem pentru grinzi. 

Printre elementele de noutate introduse în con-
strucţia podurilor după anul 1990 trebuie menţionate 
hidroizolaţiile performante, care permit o protecţie 
reală împotriva infiltraţiei apei de pe cale către 
structura de rezistenţă şi dispozitivele de acoperire a 
rosturilor de dilataţie etanşe, care elimină una din 
cauzele principale ce au favorizat degradările podurilor 
anterioare. 

2.2. Poduri cu structuri mixte cu 
conlucrare 

Structurile mixte cu conlucrare sunt compuse din 
tabliere metalice în conlucrare cu platelajul din 
beton armat care susţine calea, prin intermediul unor 
piese de legătură metalice denumite conectori. 

Structurile alcătuite în acest fel au o serie de 
avantaje certe, care le recomandă pentru execuţia 
podurilor cu deschideri medii şi mari. Printre aceste 
avantaje pot fi enumerate: reducerea substanţială  a 
încărcărilor permanente, a înălţimii de construcţie, a 
timpului de execuţie, cu efecte benefice asupra 
preţului de cost.  

Poduri cu structuri mixte cu conlucrare se pot 
realiza cu succes atât cu grinzi independente (simplu 
rezemate, cât şi cu grinzi continue pe două, trei sau 
mai multe deschideri. 

Exemple de poduri cu structuri mixte cu con-
lucrare cu grinzi continue sunt cele 3 poduri peste 
Argeş, pe zona de ocolire Nord a municipiului Piteşti, 
cu profil de autostradă, având deschideri de 50,00 m + 
+ 70,00 m + 50,00 m, dar oblicităţi diferite (Fig. 4), 
precum şi podul peste râul Doamnei, având 2 
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tabliere cu grinzi mixte cu conlucrare continue pe 
câte 3 deschideri de câte 60,00 m lungime fiecare (2 
x 3 x 60,00 m = 360,00 m). 

 

 
 

Fig. 4. Pod peste Argeş pe centura de ocolire Piteşti. 
 

Exemple de poduri cu structuri  mixte cu con-
lucrare independente pot fi amintite podurile peste 
râul Câmpiniţa la Lunca Cornului, jud. Prahova  
(1 × 40,00 m) (Fig. 5); podul de la km 16 + 030 pe 
DN 25 Mărăşeşti – Tecuci (1 x 30,00 m) şi podul 
peste râul Ialomiţa la Albeşti-Andrăşeşti (Fig. 6), 
jud. Ialomiţa (20,00 m + 40,00 m + 20,00 m). 

 

 
 

Fig. 5. Pod peste râul Câmpiniţa. 
 

î 
 

Fig. 6. Pod peste râul Ialomiţa. 
  

În general aceste poduri înlocuiesc eficient lucră-
rile care au avut de suferit sau chiar au fost prăbuşite 
de inundaţii. Avantajul principal este reducerea 
timpului de execuţie, a înălţimii de construcţie şi a 
încărcărilor permanente la un preţ comparabil cu cel 
al podurilor cu suprastructuri din grinzi prefabricate 
precomprimate. 

O lucrare deosebit de interesantă din categoria 
structurilor mixte cu conlucrare o constituie pasajul 
denivelat peste DN 1 la Câmpina [1], care asigură 
legătura facilă dintre drumul de o deosebită impor-
tanţă economică şi socială pe care îl traversează şi 
Calea Daciei, care constituie accesul principal în 
acest municipiu (Fig. 7). 

 
 

 
 

Fig. 7. Pasaj denivelat peste DN 1 la Câmpina. 

2.3. Poduri cu structuri speciale 

Podurile cu structuri speciale sunt acele poduri 
unicat, care se realizează pentru traversarea unor 
obstacole mai deosebite (râuri mari, canale naviga-
bile sau fluvii, obstacole cu oblicitate mare, văi 
adânci sau cu maluri abrupte, etc). În general aceste 
poduri au deschideri mari, care nu pot fi realizate 
decât prin utilizarea structurilor speciale (arce sau 
bolţi, structuri hobanate, structuri suspendate). 

2.3.1. Poduri cu arce sau bolţi 

Dezvoltarea industrială şi implicit apariţia noilor 
materiale de construcţie (metalul şi apoi betonul sub 
diferitele lor forme de evoluţie) au condus la apariţia 
podurilor pe arce care sunt structuri ce pot prelua 
foarte bine atât solicitarea de compresiune cât şi de 
încovoiere. Apariţia şi perfecţionarea metodelor şi a 
tehnologiilor de calcul au permis realizarea unor 
poduri pe arce spectaculoase, cu deschideri remar-
cabile, care depăşesc cele mai îndrăzneţe aşteptări.  

În ţara noastră, primele poduri remarcabile pe 
arce în sistem Langer (cu tiranţi verticali) s-au 
executat în anii 1980-1986 peste canalele navigabile 
Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia 
Năvodari (Fig. 8) [2]. 

 

 
 

Fig. 8. Pod peste Canalul Dunăre – Marea Neagră la Medgidia. 
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După anul 1990 s-a realizat de asemenea un pod 
cu arce în sistem Nielsen (cu tiranţi înclinaţi) având 
o deschidere de 170 m peste canalul Dunăre – Marea 
Neagră în zona gării Cernavodă (Fig. 9). Structura 
principală este integral metalică având platelaj de tip 
placă ortotropă. 

 

 
 

Fig. 9. Pod peste Canalul Dunăre – Marea Neagră  
la Cernavodă. 

 
Recent a fost dat în folosinţă complexul de poduri 

şi pasaje Basarab din Bucureşti, în cadrul căruia 
podul peste Dâmboviţa are o structură tip Langer cu 
deschiderea de 120 m. 

Tot în grupa structurilor pe arce tip Langer cu 
arce înclinate poate fi amintită suita de pasarele de 
pe DN 1 între Bucureşti şi Predeal (Fig. 10), care au 
o deschidere de 20 m. Aceste pasarele au fost 
executate integral din metal (ţevi şi profile) având 
marele avantaj că au o înălţime de construcţie deose-
bit de redusă, de numai 20 cm, se montează rapid (în 
cca. 2 ore) fără întreruperea îndelungată de trafic şi 
au un aspect estetic deosebit. Tot în cadrul acestei 
suite de pasarele există şi una cu structură hobanată, 
la Sinaia, cu deschiderea de 35 m (Fig. 11). 

 

 
 

Fig. 10. Pasarelă peste DN 1 la Potigrafu.    

 
     

   Fig. 11. Pasarelă peste DN 1 la Sinaia.  

Podurile pe arce sunt structuri deosebit de efi-
ciente, dar sunt limitate ca deschideri, necesită un 
proces de proiectare mai complex şi tehnologii de 
execuţie specializate. Aceste poduri se înscriu în 
domeniul podurilor cu deschideri medii şi mari, 
rezolvând traversări de obstacole importante. 

2.3.2. Poduri pe cabluri (hobanate  
şi suspendate) 

Podurile hobanate şi suspendate au ajuns să 
acopere deschideri incredibil de mari, de peste 1 km 
în cazul podurilor hobanate (deschiderea record 
actuală este de 1204 m la podul Ruski Bridge de la 
Volvograd, Rusia) şi de aproape 2 km în cazul 
podurilor suspendate (deschiderea record actuală 
este de 1991 m la podul Akashi Kaikio din Japonia). 

În ţara noastră primul pod hobanat cu hobane 
rigide s-a executat în anii 1964-1965 peste Siret la 
Sagna, dar un pod hobanat pe cabluri s-a executat in 
1983 peste Canalul Dunăre Marea Neagră la Agigea, 
cu deschiderea principala de 162,00 m, după ce în 
prealabil se executase o pasarelă cu deschiderea de 
85 m peste Someş la Orades. 

Atât podul Agigea cât şi pasarela Oradea s-au 
realizat după un sistem mai vechi, cu un număr 
redus de hobane, acestea fiind alcătuite din fascicule 
de sârmă pentru beton precomprimat. 

După anul 1990 s-au executat sau sunt în curs de 
execuţie câteva poduri şi pasaje în sistem modern, cu 
un număr mai mare de cabluri alcătuite din toroane 
protejate în teci de polietilenă de înaltă densitate. Un 
pod hobanat interesant şi deosebit de eficient, cu 
structură hibridă, s-a executat în localitatea Cornu, 
jud. Prahova, peste Valea Rea (Fig. 12) [3]. 

 

 
 

    Fig. 12. Pod hobanat peste Valea Rea la Cornu. 
 

Acest pod are o structură din beton armat în 
deschiderile laterale şi pe cca. 12 m de fiecare parte 
a deschiderii centrale şi o structură mixtă cu con-
lucrare (grinzi din oţel-platelaj din beton armat) în 
zona mediană a deschiderii centrale. Podul are trei 
deschideri de 15 m + 42 m + 15 m şi o înălţime de 
construcţie de doar 1 m. 

Un pasaj hobanat simetric cu pilon central s-a 
proiectat şi executat la Otopeni. Acesta realizează 
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traversarea şoselei de centură Nord a municipiului 
Bucureşti peste calea ferată de centură (Fig. 13).  

 

 
 

Fig. 13. Pasaj peste şosea şi cale ferată la Otopeni. 
 

Un pasaj hobanat asimetric cu un singur pilon şi 
deschiderea principală de 150 m s-a executat în 
cadrul complexului de poduri şi pasaje Basarab (Bu-
cureşti), care se desfăşoară de-a lungul bulevardului 
N. Titulescu, Şos. Orhideelor şi Grozăveşti pe o 
lungime de cca. 2 km. 

Pasajul hobanat de autostradă peste DN 1 la 
Bărcăneşti, judeţul Prahova [4] are trei deschideri de 
40,00 m + 80,00 m + 40,00 m şi o structură hibridă 
(beton armat precomprimat în deschiderile laterale şi 
tablier mixt cu conlucrare pe o lungime de 60 m din 
zona mediană a deschiderii centrale. Pasajul a fost 
finalizat la sfârşitul anului 2012 (Fig. 14). [4]. 

Un pod hobanat interesant şi important în acelaşi 
timp pentru zona unde va funcţiona este amplasat în 
portul Constanţa, la Agigea, peste Canalul Dunăre – 
Marea Neagră şi va asigura legătura dintre partea de 
Sud şi cea de Nord, despărţite prin Canal. Podul are 
trei deschideri de 80 m + 200 m + 80 m = 360 m, 
asigurând un gabarit de navigaţie cu înălţimea de 
17,50 m şi lăţimea de 150 m. Lungimea totală a 
podului împreună cu viaductele de acces este de 900 
m. Podul este în curs de execuţie şi va fi terminat la 
sfârşitul acestui an (Fig. 15). 

Podurile suspendate sunt lucrările speciale care 
acoperă cele mai mari deschideri, ajungându-se la 

lungimi record, impresionante, de ordinul kilome-
trilor. 

 

 
 

Fig. 14. Pasaj hobanat de autostradă la Bărcăneşti. 
 

 
 

Fig. 15. Pod peste CD-MN in portul Constanta. 
 

De regulă aceste poduri se realizează peste fluvii, 
lacuri întinse, strâmtori ale mărilor unde trebuie să 
asigure gabarite de navigaţie generoase atât ca 
înălţime cât şi ca lăţime. 

În România există un singur pod suspendat cu 
trei deschideri de 60 m + 240 m + 60 m şi o lungime 
totală de 360 m [5]. Podul a fost conceput pentru 
realizarea unui acces mai facil în insula Ostrovul 
Mare peste braţul Dunărea Mică (Gogoşu) în cadrul 
complexului hidroenergetic şi de navigaţie de la 
Porţile de Fier II. Podul are o structură hibridă cu 
deschideri laterale din beton precomprimat şi 
deschiderea centrală din metal cu placă ortotropă, 
fiind o soluţie unicat pe plan mondial, din acest 
punct de vedere (Fig. 16). 

 

        
 

 a) b) 
 

Fig. 16. Podul suspendat Gogoşu: 
a – vedere generală; b – vedere cale pod. 
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3. CONCLUZII 

Concepţia şi execuţia podurilor după anul 1990 
a căpătat noi conotaţii, realizându-se progrese în-
semnate în ceea ce priveşte abordarea unor soluţii 
mai îndrăzneţe şi creşterea calităţii execuţiei, graţie 
extinderii orizontului cunoaşterii, evoluţiei tehnicii 
de calcul, introducerii materialelor de construcţie 
moderne şi a tehnologiilor avansate de execuţie. 

Lucrările realizate după 1990 se caracterizează 
deci prin soluţii mai diversificate şi execuţie mai 
îngrijită, de mai bună calitate. Este loc pentru "mai 
bine", în special în ceea ce priveşte respectarea me-
diului înconjurător, acordarea unei atenţii speciale 
aspectului estetic şi încadrării armonioase în mediu, 
cât şi în ceea ce priveşte crearea condiţiilor mai bune 
de întreţinere şi chiar de postutilizare a elementelor 
constructive. 
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