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În onoarea 
Domnului doctor inginer  Victor GUTU 
 

Domnule Victor GUTU 

Domnule Președinte al SENATULUI  U.T.C.B. 

Domnule Rector al U.T.C.B.,  

Doamnelor şi domnilor membri ai Senatului  U.T.C.B., 

        Onorat auditoriu, 

 

În aceste momente cu caracter sărbătoresc, cu deosebită semnificatie în viata 
universitătii noastre, avem prilejul a ne manifesta admiratia si stima pentru una 
din personalitătile de marcă din domeniul ingineriei de drumuri, a domnului dr. 
ing. GUTU Victor, în pragul a 70 de ani de rodnică activitate, din care 38 de ani în 
învătământul universitar, la UTCB Facultatea CFDP. 
Consiliul profesoral al Facultătii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri si Senatul 
Universitătii noastre si-au exprimat dorinta si hotărârea de a recunoaste si răsplăti 
munca si valorile create de domnul dr. ing. Victor GUTU în domeniul 
învătământului, proiectarii si cercetării. Contributiile aduse ca promotor al 
progresului stiintelor ingineresti sunt unanim recunoscute.  
Prin creatii si slujirea cu devotament a învătământului universitar, distinsul 
profesor Victor GUTU, face parte din pleiada contemporană a alesilor profesiei.  
 
Încă din anii formării liceale si apoi cei universitari (1942-1947), la Facultatea de 
Constructii, nivelul pregătirii si rezultatele exceptionale prefigurau un 
viitor inginer constructor cu deosebite calităti umane si mari disponibilităti 
profesionale. 
Din activitatea profesională, complexă si bogată, în pragul a 70 ani (1947-2017) si 
aproape patru decenii în învătământul universitar, vom releva fapte, momente, 
creatii, care relevă aportul si contributiile profesorului consultant si, în special, ale 
omului, reprezentând un model de dăruire si angajare profesională si civică. 
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Domnul dr.ing. GUTU VICTOR,  s-a nascut in data de 14 iulie 1923 in orasul 
Sf. Gheorghe jud. Covasna. Studiile primare le-a urmat la Scoala primara de 
aplicatie din Cluj Napoca, apoi studii medii la Liceul Gh. Baritiu si Liceul  Gh. Lazar. 

In anul 1942, este admis la Politehnica Bucuresti, Facultatea de Constructii, 
unde isi definitiveaza pregatirea profesionala de inginer iar in  1947 primeste 
Diploma de Absolvire cu calificativul “cum laude”. 

A fost casatorit cu Viorica, fosta Balanescu, care a fost exmatriculata  de la 
Academia Comerciala din motive politice.  Datorita optiunilor sale politice, 
cumnatul Balanescu Florian, medic de profesie, a fost condamnat politic in 
contumacie la 15 ani inchisoare in 1949, iar averea familiei Balanescu a fost 
nationalizata. 

In aceste conditii, inginerul Gutu Victor a fost nevoit sa activeze profesional 
intr-un con de umbra, fara a beneficia de recunoasterea rezultatelor muncii sale.  
Totusi, a fost permanent preocupat de a face performanta si s-a bucurat de 
aprecierea colegilor si colaboratorilor sai. 

 
ACTIVITATEA DIDACTICA 

Domnul dr. ing. GUTU  Victor a fost timp de 38 ani, intre anii 1948-1986, cadru 
didactic angajat la Institutul de Constructii Bucuresti ocupand pe rand pozitia de 
asistent, sef lucrari si ulterior cadru didactic asociat, astfel: 
• 1948-1951, a fost asistentul academicianului prof. Profiri Nicolae, perioada in 

care a inceput sa lucreze la vestitele Tabele de trasare a clotoidelor, extrem de 
importante in activitatea de proiectare; 

• 1949-1986, asistent, sef de lucrari, a coordonat seminarii si periodic, a predat 
cursuri: Drumuri Urbane, Constructia Drumurilor si Cai de Comunicatii. In 
aceasta perioada, a activat alaturi de alte cadre didactice din Colectivul de 
Drumuri, in activitati de proiectare si de urmarire a executiei la reteaua de 
drumuri din tara noastra, retea ce era programata la modernizari si constructii 
noi pe trasee dificile.   

•  1986-2016, dr.ing. Gutu Victor, a elaborat, impreuna cu specialisti din 
Facultatea de Cai Ferate Drumuri si Poduri, prescriptii tehnice, a coordonat  
proiecte de diploma si a sustinut Simpozionul de Cercetare si Administrare 
Rutiera, organizat de Colectivul de Drumuri, Departamentul de Drumuri, Cai 
ferate si Materiale de Constructii din CFDP-UTCB. 
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ACTIVITATEA PROFESIONALA 
Activitatea profesionala o incepe in vara anului 1946 ca subinginer, fiind inca 
student, la Regia Autonoma de Transport. 
• 1947-1948, activeaza ca inginer stagiar la Directia Generala de Drumuri  din 

Ministerul Lucrarilor Publice, unde participa la verificarea de documentatii 
tehnico-economice, apoi ca dispecer pentru modernizarea DN2. 

• 1949-1950 este angajat ca inginer proiectant la Institutul de Proiectare a 
Constructiilor; 

• 1950-1959 este numit sef colectiv de proiectare la Institutul de Proiectare 
Lucrari Speciale si apoi Sef de Atelier la Institutul de Proiectare Lucrari 
Hidrotehnice, unde participa la elaborarea de proiecte pentru modernizari de 
drumuri nationale si judetene, lucrari de consolidari etc. 

•  1959-1970 este desemnat Sef de atelier la Institutul de Proiectare a Oraselor, 
denumit ulterior Institutul de Proiectare Studii, Constructii, Arhitectura si 
Sistematizare, unde a coordonat un colectiv de 65 persoane la lucrari de 
sistematizare, proiecte de investitii pentru litoralul romanesc, studii pentru 
dezvoltarea si organizarea circulatiei in localitati, sistematizarea circulatiei in 
cadrul retelelor de strazi din numeroase orase mari, proiecte de executie 
pasaje denivelate, proiecte de lucrari de indiguiri, etc. 

• 1974-1989, lucreaza ca sef de atelier la institutele de proiectare a retelelor de 
circulatie urbana, respectiv la ISART (1970-1974) si ISLGC (1974-1989) 

Aceasta vasta activitate profesionala inginereasca, il certifica ca specialist 
recunoscut in domeniul infrastructurii de transport terestru, recunoastere ce s-a 
materializat prin atribuirea de functii de coordonare a unor colective de 
proiectare, colective ce au elaborat proiecte importante de drumuri si strazi, atat 
de necesare dezvoltarii societatii romanesti in acea perioada. 
Dupa 1990, la varsta de 67 de ani, domnul dr.ing. Gutu Victor  este numit 
coordonator al Colectivului de Proiectare Lucrari Ingineresti de la Institutul 
URBANPROIECT, precum si coordonatorul Atelierului de Drumuri-Circulatie. 
 
ACTIVITATEA  STIINTIFICA 
Activitatea domnului dr.ing GUTU VICTOR, s-a desfasurat in, cercetare, proiectare 
invatamant, acumuland astfel o vasta experienta recunoscuta si apreciata de 
specialistii din domeniu. 
In 1955 (finalizate in 1957), domnul dr.ing Victor GUTU realizeaza pentru prima 
data in tara nostra, Tabele de calcul si exemple aplicative pentru folosirea 
racordarilor in planul de situatie a lemniscatelor, utilizate apoi de generatii de 
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studenti in pregatirea lor, si de ingineri pentru proiectarea traseelor de drumuri. 
Este si momentul de la care, domnul dr.ing GUTU VICTOR, era numit de specialistii 
din infrastructura de transport: parintele metodelor de trasare a curbelor cu 
lemniscata si clotoida.  Aceste metode de calcul si trasare a curbelor progresive, 
extrem de utile la proiectare, au fost considerate ca cele mai complete, mai 
exacte si cel mai usor de aplicat, drept pentru care au facut obiectul 
standardizarii: STAS 863|85 “Elementele geometrice ale drumului”.   
Pornind de la aceasta recunoastere, a aplicabilitatii metodei in proiectare,    
domnul dr.ing. GUTU VICTOR, a inclus metodologia si in cursul de Studiul si 
Proiectarea Drumurilor, partea II, Anexa “Tabele de Clotoida”, Editura Didactica si 
Pedagogica in 1965. 
Alte realizari importante sunt si promovarea solutiei de “PROIECTARE A 
GEOMETRIEI DRUMURILOR, PE BAZA CRITERIULUI DE CONFORT OPTIC” dar si 
“Metoda de calcul a capacitatii de circulatie a drumurilor si a intersectiilor cu 
ajutorul calculului probabilistic de aparitie a ecarturilor libere din fluxul de 
vehicule”, metoda introdusa deasemenea, in cursul de drumuri si ulterior in teza 
de doctorat. 
Pentru uzul studentilor, dar si pentru proiectantii de drumuri, domnul dr.ing. Gutu 
Victor, a introdus si procedura de “Rationalizari privind aplicarea practica a 
racordarilor cu arce de clotoida prin tabele, pentru clotoide particularizate la 
vitezele claselor tehnice de drumuri, utilizand GRAFIC SABLON UNIVERSAL, pentru 
stabilirea directa a oricarui tip de racordare cu clotoide”. 

 
Teza de doctorat intitulata “Calculul si alcatuirea geometriei drumurilor si a 
intersectiilor pe baza criteriilor de confort si siguranta in conditiile deplasarii 
spatiale a traficului” o incepe in 1967, dupa 20 ani de experienta in profesie, si o 
finalizeaza in 1975, iar in 1979,  la Congresul Mondial al Drumurilor, de la Viena, in 
raportul prezentat de delegatia Romaniei, s-au sustinut si patru subiecte din teza 
de doctorat a domnului ing.GUTU VICTOR: autoritatile romane nu au acceptat 
participarea sa la acest eveniment international, datorita situatiei sale politice. 
Ulterior, a avut solicitari de colaborare cu diverse personalitati din strainatate, dar 
conducerea institutului ISGCL, unde era angajat, i-a interzis orice fel de astfel de 
contact profesional. 

 
ACTIVITATEA  PUBLICISTICA 

Primele studii de circulatie urbana publicate de dr.ing.GUTU VICTOR in 
reviste de specialitate din tara noastra, au fost inregistrate pentru conferinte 
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nationale desfasurate la Mamaia 1960, Brasov 1961. Tematica abordata continea 
metodologii specifice privind DIAGNOZA, PROGNOZA SI TERAPIA CIRCULATIEI, in 
vederea eficientizarii tehnice  si economice a solutiilor de infrastructura de 
transport. 

Ulterior, dr.ing. GUTU VICTOR, s-a preocupat de elaborarea de modele 
matematice privind calculul capacitatii de circulatie la intersectii de drumuri, pe 
baza timpilor si spatiilor necesare intersectarii fluxurilor oponente traficului. 
A avut si contributii importante la elaborarea legislatiei tehnice pentru studiul, 
proiectarea si executia infrastructurilor de circulatie urbana si din teritoriul de 
influenta, aparute sub forma de publicatii si reglementari tehnice, astfel: 
•1966, articol in Revista Constructiilor intitulat “CONTRIBUTII LA PROIECTAREA  
ELEMENTELOR GEOMETRICE ALE STRAZILOR” 
• 1969, contributii la elaborarea de prescriptii tehnice, respectiv “Normativul N65\ 
1 Elementele geometrice ale strazilor” si Instructiuni de aplicare N65\2, precum 
si Norme pentru studiul si proiectarea arterelor de circulatie urbana. 
• contributii la Legea 37\1975 “Sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor 
de circulatie din localitati urbane” 
•a participat la elaborarea si coordonarea a 12 standarde, precum seria STAS 
10144, STAS 1848 de semaforizare, STAS 4032\ de terminologie tehnica a 
traficului rutier, stas 863 de elemente geometrice ale drumurilor, etc. 
•a participat la elaborarea de normative, precum Normativul N232 “Elaborarea 
studiilor de circulatie urbana”, Normativul P132 “Proiectarea parcajelor de 
autoturisme in localitati” si “Instructiuni tehnice pentru efectuarea 
recensamintelor si masuratorilor de trafic urban”. 

 
Dintre numeroasele articole sustinute la diverse simpozioane si conferinte 
organizate in tara, se pot aminti: 

- “Probleme privind eficienta economica a aplicarii imbracamintilor asfaltice 
usoare”, a-12-a Sesiune stiintifica ICB, impreuna cu prof. Dorobantu Stelian; 

- “Proiectarea elementelor geometrice ale drumurilor pe criterii de confort 
optic” Sesiunea stiintifica ICB din 1969, impreuna cu prof. Craus Iosif; 

- “Calculul razelor curbelor pe baza teoriei echilibrului spatial si a influentei 
declivitatii drumului” si “Calculul racordarilor cu arce de clotoida in forma de 
ovoida si dusina intre curbe circulare succesive”, a-5-a Consfatuire a lucratorilor de 
drumuri si poduri, Timisoara 1978; 
In anul 1980, publica la cererea Prof. Mircea Soare in Buletinul Stiintific al ICB in 
numerele 1,2,3,4, sub titlul “Clotoida, metodologie aplicativa si tabele de 
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trasare”, publicatii care au intrat in programul de schimburi de  materiale cu 
caracter didactic cu alte universitati din strainatate. Aceste materiale, au rezultat 
ca urmare a preocuparile domnului dr.ing. Gutu Victor, de a aduce imbunatatiri si 
particularizari acestor tabele de trasare pentru clotoide, in conditiile in care 
acestea se aplicau manual, neexistand in acea perioada programe de calcul 
specializate, care sa rezolve in mod automat calculul elementelor geometrice in 
planul de situatie pentru trasee de drumuri.  
Astfel, detaliaza procedura de calcul al trasarilor cu clotoida, pentru trasee de 
drumuri care erau proiectate pentru viteze de baza de  25,40km\h, alocate 
drumurilor judetene si locale 60,80 km\h, pentru drumuri nationale si 100 km\h , 
pentru autostrazi. 

-1982, ”Prospectarea cresterii traficului rutier in localitatile urbane, 
sistematizarea si organizarea circulatieie si a transportului in comun”, a 7-a 
Consfatuire a Lucratorilor de Drumuri si Poduri; 

- 1983, “Studiu privind cresterea si organizarea circulatiei si a transportului 
in comun in localitatile urbane de diferite categorii” si articolul “Studiul dezvoltarii 
transportului in comun in sistemele de localitati cu peste 100000 locuitori in etapa 
1990”,  in cadrul Centrului de Sistematizare ISGCL 

- 1987 “Echiparea tehnico-edilitara si energetica, component majora a 
sistematizarii si modernizarii comunelor”, “Sinteza privind intocmirea prescriptiilor 
tehnice cu caracter republican si departamental in domeniul sistematizarii 
circulatiei, proiectarii strazilor si a intersectiilor” , “Calculul perfectionat al razelor, 
curbelor si a elementelor de corelatie la drumuri, pe baza teoriei echilibrului 
spatial al deplasrii autovehicolului, in conditiile cresterii eficientei si a sigurantei 
transporturilor”, Simpozionul ISGCL – Sinaia; 

- 1990-1991, publica  in Buletinul URBANPROIECT lucrari din colectia 
“Elaborarea documentatiilor de circulatie in localitati si teritoriul lor de influenta”;  

- 1993, “Cercetari fundamentale si legislatie tehnica privind circulatia din 
localitati si de echipare si dotare a arterelor stradale”- Buletinul AICR 

- 1993, “Studii de caz privind dezvoltarea si organizarea circulatiei, 
elaborate in cadrul planurilor urbanistice generale ale localitatilor”, Colocviul 
National “Ingineria de trafic rutier in Romania”- Timisoara 

- 2013, “Analize de caz privind infrastructuri care au unele deficiente in 
detrimentul circulatiei auto”, colectivul de drumuri din CFDP-UTCB; 

- 2015, “Aspecte privind INCD in urbanism si amenajarea teritoriului 
incepand cu stramosul acestuia IPC si principalele realizari ale proiectantilor de 
drumuri”, Simpozionul 65 de ani INCERC-INCD URBAN PROIECT 1950-2015 
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- 2015, , “Cresterea sigurantei circulatiei in curbe pe baza metodei noi de 
calcul a razelor, fundamentata pe teoria echilibrului spatial al deplasarii 
autovehiculelor”, la venerabila varsta de  92 de ani, Simpozionul National APDP 
Filiala Transilvania Cluj-Napoca, la tematica Siguranta Circulatiei. 

Este autor si coautor a 10 carti tehnice si publicatii aparute in diferite 
edituri din tara: 

• Trasarea lemniscatelor la caile de comunicatie, tabele noi si exemple de 
calcul-Editura ESAC 1955; 

• Tabele  pentru trasarea clotoidei -Editura IPCH 1957; 
• Clotoida, tabele de trasare-Editura ICB 1963; 
• Curs universitar “Studiul si proiectarea drumurilor”, unde apare ca si 

coautor Prof. Craus Iosif , decanul Facultatii CFDP-ICB; 
• Tratatul “Drumuri” autori Prof. Matasaru si altii, care a inclus si continutul 

cursului “Studiul si Proiectarea drumurilor”; 
• Clotoide particularizate pentru diverse viteze -brosura Editura ICB; 
• Metodologie cadru pentru elaborarea documentatiilor de urbanism-Editura 

URBANPROIECT 1995 –coautor 
• Dezvoltarea si organizarea  circulatiei in localitati, in teritoriul de influenta-

Editura URBANPROIECT 1995—coautor 
• Set de elemente pentru pentru rezolvari practice privind dezvoltarea si 

organizarea circulatiei-Editura URBANPROIECT 1995—coautor 
• Comunicari stiintifice pentru drumuri 2013-2015-Editura GHS 

 
In anul 2016, domnul dr.ing. Gutu Victor, la varsta de 93 de ani, publica si alte 
lucrari: 

• Povestea unei teze de doctorat intocmita in perioada comunismului de un 
inginer necomunist-Editura Elipso Ploiesti 

• “Trei articole din Revista de Drumuri si Poduri 2016”-Editura Elipso Ploiesti 
• “Clotoida, tabele, exemple, rationalizari 1956-2016”-Editura GHS 
• “Constantin Toni Dartu: Personalitati romane si faptele lor 1950-2013” -

Editura Stud.IS Iasi 
• “Selectie de titluri si lucrari, productie, cercetare, proiectare 1946-2016”. 

 
Tot in anul 2016, ca o concluzie a activitatii de o viata, publica in Editura 
Conspress din UTCB, un tratat cu continut analitic, intitulat “TRATAT-Calculul 
curbelor pe baza echilibrului spatial al deplasarii auto la drumurile moderne- Vol.1 
Elemente teoretice, Vol. 2 Aplicatii practice”. 
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Acest tratat, se bazeaza pe demonstratii matematice si prelucrari manuale 
de date, in tabele si abace, iar pentru specialistii din domeniul drumurilor, 
reprezinta un concept istoric de abordare stiintifica a modelarii fenomenologice 
pentru circulatia autovehiculelor in punctele cele mai periculoase de traseu, 
reprezentate de curbe.  

 Tratatul demonstreaza perseverenta si munca asidua a unui specialist, care 
dezvolta la nivel de detaliu explicativ, intr-o viziune spatiala , efectele induse 
asupra unui vehicul, care  circula pe un traseu curbiliniu cu o viteza 
predeterminata. Este chintesenta unei experiente acumulate intr-o activitate 
continua de 70 de ani. 
Tratatul insa, care nu marcheaza in viziunea autorului incheierea activitatii 
publicistice, reprezinta pentru tinerii ingineri si nu numai, o pilda de daruire in 
profesie, o implinire a unui specialist care merita toata aprecierea.  
 
Concluziile desprinse din activitatea profesională multiplă – în unităti de 
productie, de proiectare si în institutia universitară, ne profilează o personalitate 
deosebită, cu pasiune, competentă, profesionalism si spirit creativ de exceptie a 
învătământului ingineresc românesc. Contributiile deosebite aduse dezvoltării 
învătământului si, în mod aparte, a celui din domeniul ingineriei drumurilor s-au 
înscris, progresiv, ca acte remarcabile, cu efecte sociale exemplare. 
Pentru toate aceste fapte, universitarul, dascălul, intelectualul de aleasă clasă, 
domnul Dr.ing V.GUTU, considerăm că merită cu prisosintă acordarea titlului 
stiintific de Doctor Honoris Causa al Universitătii Tehnice de Constructii 
Bucuresti. 

 

Întocmit de 

Conf.univ.dr.ing. Madalina STOIAN 

Decan al Facultăţii de Cai Ferate Drumuri si Poduri 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 

București, 6 martie 2017 

 
 


