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þia Generalã a Sindica-
telor ºi Casa Socialã a

Constructorilor, în parteneriat cu
Biblioteca Academiei Române, au
marcat la jumãtatea lunii sep-
tembrie, evenimentul dedicat
breslei Constructorilor - "Ziua Na-
þionalã a Constructorului".

Aceastã zi - graþie demersurilor
FPSC ºi a unui grup de parlamen-
tari care au înþeles importanþa
sectorului construcþii în economie
- a devenit ziua celor ce proiec-
teazã, cerceteazã, construiesc ºi

contribuie la realizarea construc-
þiilor în România, fiind instituitã
prin Legea 350/2018. Ziua de 14
septembrie are o semnificaþie de-
osebitã pentru constructorii din
România: este ziua în care, în anul
1895, au fost recepþionate lucrãri-
le de execuþie a Podului "Anghel
Saligny" sau Podul "Carol" la
Feteºti, lucrare emblematicã pen-
tru acele vremuri, cu o lungime
totalã, inclusiv viaductele, de
4.087,95 m, fiind cel mai lung pod
în Europa ºi al doilea ca lungime
din lume la acea vreme. Eveni-
mentul a reunit reprezentanþi ai
breslei, personalitãþi din domeniu
ºi din mediul universitar, dar ºi in-

vitaþi din partea Guvernului. În
acest an s-a evidenþiat efortul
constructorilor ºi al specialiºtilor
restauratori pentru salvarea clãdi-
rilor monument ºi a altor edificii,
Gabriela Carpov, preºedintele
Uniunii Naþionale a Restauratori-
lor d e M onu m e nt e I st or i c e
(UNRMI), precizând importanþa,
dar ºi eforturile depuse de restau-
ratori în munca lor. O a doua temã
a vizat omagierea unei personali-
tãþi marcante din sectorul con-
strucþii, acest eveniment avându-l
în prim plan pe inginerul Eugeniu
Iordãchescu, iniþiatorul ºi coordo-
natorul unui amplu proces de mu-
tare prin translaþie a unui numãr

de 29 de clãdiri, dintre care 13 bi-
serici sau mãnãstiri în anii 1982-
1989. Au susþinut mesaje ºi alo-
cuþiuni: Cristian Romeo Erbaºu,
preºedintele FPSC, secretarul de
stat Þole Alexandru, de la Ministe-
rul Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii
ºi Administraþiei, secretarul de
stat Adrian Alexandru de la Mini-
sterul Cercetãrii, Inovãrii ºi Digita-
lizãrii, Radu Vãcãreanu, rector
UTCB, Robert ªova, vicepreºedin-
te UGIR, Gheorghe Bãlãceanu,
preºedintele FGS ºi Nicolae Noica,
Membru de onoare al Academiei
Române.

România are nevoie astãzi de
constructori buni, mai mult ca
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oricând, ziua constructorului fiind
un moment de rememorare ºi de
mobilizare, a afirmat preºedintele
Academiei Române, Ioan-Aurel
Pop: "Ziua constructorului amin-
tind despre un eveniment memo-
rabil petrecut cu 127 de ani în
urmã, în plin proces de moderni-
zare a României, este nu numai un
moment de rememorare, ci ºi
unul de mobilizare. Îi cinstim azi
pe toþi constructorii, nu numai pe
acei care fãuresc edificii din pia-
trã, cãrãmidã, lemn, beton ºi sti-
clã, ci ºi pe aceia care ºtiu sã ridice
monumente ale spiritului. Rom-
ânia are nevoie astãzi de con-
st r u c t or i bu ni , m ai m u lt c a
oricând. De aceea, ºansa de a avea
un remarcabil constructor de edi-
ficii, deopotrivã materiale ºi spiri-
tuale, în frunte Bibliotecii Acade-
miei este un privilegiu de netãgã-
duit. . . . În asemenea momente
îngãduiþi-mi sã urez tuturor con-
structorilor spor în munca lor,
prosperitate ºi energie creatoare
în scopul edificãrii de noi lucrãri
demne de patrimoniul de aur al
naþiunii române ºi al civilizaþiei
universale, aºa cum s-a întâmplat
în 14 septembrie 1895 cu podul
inginerului, membru al Academiei
Române, Anghel Saligny". Nicolae
Noica a spus cã Ziua Constructo-
rului este sãrbãtoritã pe 14 sep-
tembrie pentru cã la aceastã datã,
în anul 1895, a fost inaugurat Po-
dul de peste Dunãre, realizat de
Anghel Saligny: "Lucrurile acestea
trebuie cunoscute ºi enumerate
mai des ca lumea sã ºtie ce mari

constructori a avut aceastã þarã,
ce mari constructori are ºi astãzi,
dar noi nu ºtim sã-i punem în va-
loare aºa cum trebuie ºi tot ape-
lãm la alþii din alte pãrþi".

Secretarul de stat din Ministrul
Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii ºi
Administraþiei Publice, Marin
Þole, a declarat cã la 160 de ani de
la înfiinþarea instituþiei, la 1862,
de cãtre domnitorul Alexandru
Ioan Cuza, ne aflãm din nou
într-un context care impune re-
forme în domeniul construcþiilor.

Astfel, dacã la acea vreme se reor-
ganizau serviciile de lucrãri publi-
ce, în prezent este continuatã re-
forma în materie de restructurare
a actelor normative. Pe rol se aflã

Legea zonelor metropolitane,
Strategia Naþionalã a Locuirii, Po-
litica urbanã a României sau Le-
gea pentru mobilitate urbanã. De
asemenea, la eveniment a partici-
pat secretarul de stat din Ministrul
Cercetãrii, Inovãrii ºi Digitalizãrii,
Andrei Alexandru. El a afirmat cã
domeniul construcþiilor este unul
important la Ministerul Cercetãrii,
menþionând cã România este lovi-
tã în medie de douã cutremure
majore pe secol. Din acest motiv
este important sã fie susþinute
investiþiile în cercetare pentru a
reduce riscul seismic ºi pentru a
creºte rezilienþa faþã de dezastrele
naturale.

La finalul evenimentului a fost
inaugurat bustul ctitorului Biblio-
tecii Academiei Române, Ioan Bia-
nu. El a fost timp de 50 de ani di-
rector al instituþiei, între 1885 ºi
1935.
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"România are nevoie astãzi de constructori
buni, mai mult ca oricând, ziua
constructorului fiind un moment de
rememorare ºi de mobilizare", a afirmat
preºedintele Academiei Române, Ioan-Aurel
Pop
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