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l Cam aºa ar putea fi

catalogate ºi menþionate

episoadele parcurse din

evoluþia unor acþiuni ºi

activitãþi privind situaþiile

din domeniul construcþiilor.

Ele au ajuns de poveste

pentru cã, dupã un elan post-decembrist evident, au

avut în continuare un trend descendent.

Sunt file de poveste aparþinând sectorului care prin

evoluþia lui, poate ºi trebuie sã asigure desfãºurarea nor-

malã ºi mai ales, beneficã a unei societãþi moderne în

România.

Unul dintre etaloanele care pun în evidenþã evoluþia

industriei ºi lucrãrilor de construcþii, dar ºi serviciile

profesionale executate în acest sens, îl reprezintã mani-

festãrile expoziþionale naþionale sau cu participare inter-

naþionalã.

La noi, la români, cel mai cunoscut eveniment pe

aceastã temã a fost ºi este Construct Expo, care mai are

încã… ediþii anuale. Spun cã mai are încã, pentru cã tren-

dul descendent, de care aminteam mai înainte, ne face sã

credem cã, dacã se va accentua, pe viitor, situaþia pre-

carã în care a ajuns sectorul construcþiilor, va face ca ºi

frecvenþa târgurilor de profil sã se rãreascã.

Participarea restrânsã din 2014 la Construct Expo

fiind un exemplu care nu trebuie sã se mai repete.

Dacã privim retrospectiv ceea ce s-a întâmplat în con-

strucþii dupã 1990, vom constata cã în ultimii 5-8 ani s-a

înregistrat o scãdere bruscã a tot ceea ce înseamnã

lucrãri noi de construcþii civile ºi industriale.

Acest lucru a fost evidenþiat, cum spuneam, prin

prezenþa nesemnificativã a firmelor ºi mai ales, prin struc-

tura exponatelor lor la Construct Expo 2014.

Cauza?

Lipsa unor programe la nivel naþional pentru prezent

ºi perspectivã. Apoi, decapitalizarea firmelor de profil,

care a generat insolvenþã ºi faliment ºi, nu în ultimul rând,

politizarea acestui domeniu profesional, cu consecinþe

economice greu de crezut ºi acceptat.

De unde ºi concluzia: …unde sunt ediþiile Construct

Expo de altãdatã? Au ajuns din pãcate… file de poveste!

Dacã… „moare” aceastã manifestare expoziþionalã,

înseamnã cã „ºi-a dat duhul” ºi sectorul construcþiilor, el

mai funcþionând sporadic ºi neconcludent pânã în prezent

doar în infrastructura rutierã!

Ciprian Enache

File de… poveste!
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Teatrul Naþional “Vasile Alecsandri” Iaºi (I)
CONSOLIDARE ªI RESTAURARE

ing. Constantin FIRTEA - expert tehnic M.L.P.A.T. ºi M.C.C.

Deschiderea oficialã a Teatrului
Naþional din Iaºi a avut loc la 1 de-
cembrie 1896. La nici un an de la
deschiderea oficialã, s-a suspendat
activitatea din cauza lucrãrilor nece-
sare, în urma avariilor produse de
tasãri ale terenului de fundare, evi-
denþiate prin fisuri ºi crãpãturi ale ele-
mentelor structurale ale construcþiei.

În anul 1920 s-a propus, de cãtre
cadrele tehnice ale oraºului ºi ale
primãriei, închiderea teatrului, pen-
tru a se preveni o catastrofã.

În anul 1922, directorul de atunci
al teatrului, poetul Mihai Codreanu, a
cerut Primãriei alcãtuirea unei
comisii de cadre tehnice, care sã
constate “starea de soliditate” a

teatrului. În urma procesului verbal
încheiat, s-a hotãrât închiderea
teatrului ºi somarea Ministerului
Artelor, din acea vreme, pentru
luarea de “urgente mãsuri de restau-
rare a acestui monument”.

În anul 1940, ca urmare a
cutremurului de pãmânt, s-a produs
cãderea policandrului din sala de
spectacole.

În timpul celui de-al II-lea rãzboi
mondial Iaºiul a fost bombardat, în
anul 1944, pe clãdirea teatrului
cãzând douã obuze; unul dintre
obuze a explodat la nivelul ºarpan-
tei, dislocând invelitoarea ºi dis-
trugând o fermã metalicã, iar al
doilea a strãpuns cupola, deteri-
orând-o, fãrã sã explodeze.

Între anii 1955 ºi 1960 s-au sem-
nalat fisuri în zona intrãrii principale
ºi a holului principal, cu urmãri
asupra elementelor structurale.

În 1969 s-au semnalat, din nou,
fisuri ºi tasãri vizibile în zona de vest

Antreprenor general: SC IASICON SA Iaºi
Proiectant general: SC GENESIS SRL Iaºi

Teatrul Naþional Vasile Alecsandri din Iaºi a fost construit între anii 1894 ºi 1896 pe locul vechii primãrii
care a fost demolatã. Proiectul este opera arhitecþilor vienezi Fellner ºi Helmer iar construcþia a fost rea-
lizatã de Societatea de Construcþii Bucureºti.

Teatrul Naþional Iaºi este considerat a fi cel mai vechi ºi cel mai frumos lãcaº de acest gen din þarã.
ªi pe bunã dreptate!

Clãdirea Teatrului Naþional este o veritabilã bijuterie arhitectonicã, adãpostind adevãrate monumente
de artã:

• Cortina, pictatã de meºterul vienez M. Lenz ºi terminatã de unul dintre discipolii sãi, are reprezentatã
în centru o alegorie a vieþii, cu cele trei vârste, iar în dreapta, alegoria Unirii Principatelor Române (Moldova,
Transilvania ºi Þara Româneascã);

• Cortina de fier, pictatã de Al. Goltz, cu motive ornamentale dispuse simetric, separã etanº scena de
restul sãlii;

• Plafonul, pictat de Al. Goltz în culori pastelate, reprezintã alegorii paradisiace, fiind ilustrat cu nimfe ºi
îngeri în relief, din stucaturã rococo;

• Candelabrul din alamã ºi cristale de Murano cu 109 becuri îmbogãþeºte decoraþia plafonului pictat.
În anul 1956, cu prilejul aniversãrii a 140 de ani de la primul spectacol în limba românã, teatrul ieºean a

primit numele marelui poet, dramaturg ºi om de culturã Vasile Alecsandri (1821 - 1890).
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a sãlii de spectacol, din cauza
umezirii loessului care constituie
stratul de fundare, precum ºi a exis-
tenþei unor pivniþe ºi beciuri sub fun-
daþiile clãdirii.

Începând cu anul 1970, clãdirea
teatrului este þinutã sub observaþie
permanentã, urmãrindu-se evoluþia
tasãrilor ºi variaþia pânzei freatice.
S-a constatat cã, din cauza ridicãrii
pânzei freatice, clãdirea se taseazã
lent ºi inegal. Ca urmare a agravãrii
tasãrilor, în anul 1973 Teatrul
Naþional a fost închis din nou.

În perioada 1973 - 1974 s-au exe-
cutat, prin electrosilicatizare, lucrãri
de consolidare a terenului de fun-
dare, lucrãri care au stopat tasãrile,
dar au provocat o puternicã
salinizare a pereþilor, pânã la înãlþimi
apreciabile, cu influenþe negative în
ceea ce priveºte integritatea materi-
alelor de construcþie. În aceeaºi
perioadã s-au executat ºi lucrãri de
consolidare a edificiului, din punct de
vedere structural.

Dupã cutremurul de pãmânt din
1977 s-au executat alte reparaþii ºi
consolidãri, dar fãrã a fi efectuate
toate lucrãrile menþionate în exper-
tizã ºi în proiectul de consolidare.

Dupã cutremurul din 1986, clãdi-
rea a suferit alte degradãri, în urma
expertizei fiind propuse lucrãri de
consolidare a elementelor struc-
turale.

Am amintit aceste etape de
degradãri ºi intervenþii fãcute de-a
lungul timpului pentru a semnala
faptul cã toate au fost executate
doar local, strict pe câte un element
deteriorat, fãrã a se efectua vreo
intervenþie de ansamblu asupra
întregii structuri de rezistenþã.

CONSOLIDAREA
STRUCTURII DE REZISTENÞÃ

Toate evenimentele prezentate
mai înainte au lãsat urme asupra
structurii de rezistenþã a Teatrului.
A fost motivul pentru care, la începu-
tul anilor 2000, s-a hotãrât consoli-
darea ºi restaurarea clãdirii Teatrului
Naþional “Vasile Alecsandri” din Iaºi.
În acest sens, la peste 100 de ani de
când teatrul a fost dat în folosinþã,

s-a efectuat un calcul al structurii de
rezistenþã, care a þinut seama de
toate intervenþiile anterioare, precum
ºi de normativele valabile în dome-
niu la acea datã.

Clãdirea teatrului, cu regim de
înãlþime de S + P + 2E, are  dimensi-
unile maxime în plan de 40,75 m x
59,80 m ºi prezintã o simetrie
aproape perfectã pe direcþia longitu-
dinalã. Înãlþimile diferite ale nivelelor
ºi ale anumitor zone distincte (turnul
scenei), au fost impuse de funcþio-
nalitatea clãdirii ºi de motive arhitec-
turale privind volumetria.

Structura de rezistenþã a clãdirii

este alcãtuitã din zidãrie de

cãrãmidã simplã.

Fundaþiile sunt de tip continue,

sub zidurile realizate din piatrã calca-

roasã de Repedea, cu var hidraulic.

Planºeele sunt din boltiºoare de

cãrãmidã, cu profile metalice ºi bolþi

de cãrãmidã.

Cupola de deasupra sãlii de

spectacole este realizatã dintr-o

placã subþire de mortar, turnatã pe o

structurã dintr-un caroiaj de profile

metalice peste sala de spectacole,

de care sunt prinse ornamentele, ºi

din lemn, în restul zonelor.

Învelitoarea este din tablã.

(Va urma)



ÎMPREUNÃ SUNTEM MAI PUTERNICI
Titan Machinery România face parte din grupul Titan Machinery din Statele Unite ale Americii, care

furnizeazã o mare varietate de maºini ºi echipamente de construcþii, echipamente agricole ºi produse de
consum.

Grupul deþine 110 locaþii în America de Nord, iar în România ne regãsiþi în Bucureºti, Cluj-Napoca,
Constanþa, Oradea, Roman ºi Timiºoara. Suntem aproape de client prin punctele de service cu acoperire
naþionalã ºi atelierele mobile care pot ajunge la client în orice colþ al þãrii.

Mini excavatoare

Mini încãrcãtoare multifuncþionale

Buldoexcavatoare

Buldozere pe ºenile

Excavatoare pe pneuri

Excavatoare pe ºenile

Încãrcãtoare frontale

Încãrcãtoare frontale compacte 

Titan Machinery vã pune la
dispoziþie cunoscutele utilaje
CASE, structurate pe douã
secþiuni:

GAMA COMPACT
• Buldoexcavatoare
• Mini încãrcãtoare multifuncþionale
• Mini excavatoare
• Midi excavatoare
• Încãrcãtoare frontale compacte

Utilajele noastre de dimensiuni
mici ºi medii combinã perfect pro-
ductivitatea ridicatã cu
funcþionarea rapidã, facilã ºi
exactã.
ªi… ultima, dar nu cea din urmã
facilitate se referã la sporirea con-
fortului operatorului, fãrã a se
omite siguranþa ºi uºurinþa cu care
sunt executate lucrãrile de
întreþinere la toate utilajele noas-
tre. Reprezintã aceste utilaje
partenerii perfecþi cu care puteþi
lucra? Noi credem ca DA!

GAMA HEAVY
• Încãrcãtoare frontale
• Excavatoare pe ºenile SR
• Excavatoare pe ºenile
• Excavatoare pe pneuri
• Excavatoare pentru aplicaþii speciale
• Buldozere pe ºenile

Utilaje mai rapide, mai eficiente
din punct de vedere al consumului
de carburant, noi tehnologii
pentru motoare, costuri mai
scãzute, intervale de întreþinere
mai îndelungate, mai multã
vizibilitate, mai multe comenzi
disponibile. Din ce în ce mai mult.
Pentru cele mai grele lucrãri!



CX210C
TEHNOLOGIE DEMONSTRATĂ

PE CARE POȚI           
          CONTA!

CX210CCX210C
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          CONTA!
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COSTURI REDUSE DE EXPLOATARE
Cu ajutorul sistemului Case Intelligent Hydraulic System consumul de carburant este redus cu cel puțin 10%

ȚINE PUTEREA SUB CONTROL
Îmbunătățirea nivelului de control și a preciziei de lucru cu sistemul Case Spool Stroke Control (SSC)

CEL MAI BUN 
Culege recompensele lucrând cu acest Învingător Multiplu Premiat.

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ SPORITE 
Bucurați-vă de noua cabina XXL de doar 69dB(A) 

PUTERE FĂRĂ COMPROMISURI
Motoare puternice, dar în același timp ecologice, echipate cu Case Tier 4 interim tehnologia de reducere a emisiilor.

București -  Parcul Industrial A1, Autostrada București-Pitești km 13.2, Ilfov Tel: +4 021 3504935
Cluj  -  Str. Gării nr. 8A Localitate Bonțida, Județul Cluj  Tel: +4 0374 367698
Constanța  -  Str. Tulcei nr. 108-109, Localitatea Lumina, jud. Constanța Tel: +4 0748 296896
Oradea  -  Str. Matei Corvin, Nr. 110, Oradea, Județul Bihor  Tel: +4 0374 367605
Roman  -  Str. Nicolae Bălcescu nr. 28, Mun. Roman, Județul Neamț  Tel: +4 0374 367603
Timișoara -  Calea Lugojului nr. 58-60, Com. Ghiroda, Timișoara, Jud. Timiș  Tel: +4 0374 367604
Craiova -  Județul Dolj Tel: +4 0755 016201

offi ce@titanmachinery.ro 
cluj@titanmachinery.ro

constanta@titanmachinery.ro
oradea@titanmachinery.ro 
roman@titanmachinery.ro

timisoara@titanmachinery.ro
craiova@titanmachinery.ro

WWW.TITANMACHINERY.RO
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Titan Machinery România la Construct Expo 2014

În  spaþ iu l  amenajat  pe o
suprafaþã de 600 mp în Parcarea B
din cadrul târgului Construct Expo,
Titan Machinery România a expus o
gamã variatã de utilaje: mini încãrcã-
toarele SR150 ºi SR250, încãrcã-
toarele frontale 821 F ºi 321E,
buldoexcavatoarele 580ST, 590ST
ºi 695ST, excavatoarele pe ºenile
CX250C ºi CX 210C, mini excava-
torul CX26B ZTS (Zero Tail Swing)
precum ºi - în premierã pentru piaþa
localã - buldozerul 1150M din noua
gamã M, cu preinstalaþie pentru sis-
temul de reglare autoadaptivã de
poziþie a lamei 3D.

Tot în cadrul standului, a fost
organizat ºi CASE Rodeo – cunos-
cutul concurs dedicat operatorilor de
utilaje. Cei înscriºi au avut ocazia
sã-ºi demonstreze abilitãþile pe cele
mai bune utilaje, cãºtigãtorul având
ºansa sã reprezinte România în
finala internaþionalã de la Centrul
Clienþilor CASE de la Paris, ce se va
desfãºura în luna octombrie 2014. 

Printre vizitatori s-au numãrat ºi
studenþii Facultãþii de Utilaj Tehno-
logic din Bucureºti alãturi de câþiva
profesori. Aceºtia au avut ocazia sã
vadã chiar pe modelele expuse cele

mai noi tehnologii ce echipeazã uti-
lajele CASE dar ºi sã le punã între-
bãri specialiºtilor Titan Machinery
România prezenþi la aceastã mani-
festare expoziþionalã.

În pofida timpului ploios ºi rece,
care s-a menþinut pe întreaga
perioadã a expoziþiei, la standul
CASE au fost prezenþi o serie de
clienþi importanþi ºi parteneri strate-
gici. În plus, au fost concretizate o
serie de proiecte la care se lucra de
mai multã vreme. „Este prima noastrã
apariþie la o expoziþie de construcþii

din România, chiar dacã în trecut am
mai participat alãturi de colegii noºtri
de la agriculturã la diferite târguri.
Nu ne aºteptam sã vinã un numãr
aºa mare de clienþi la stand în
condiþiile în care vremea n-a fost
tocmai prietenoasã.“ a declarat
Claudia Butoarcã, Business Opera-
tion Manager al diviziei de construcþii
CASE din cadrul Titan Machinery
România. Un interes care vorbeºte
clar despre locul ocupat de CASE pe
piaþa utilajelor pentru construcþii din
România. �

Anul acesta, divizia de construcþii CASE a înregistrat prima participare la o expoziþie de profil din
România - târgul naþional cu participare internaþionalã Construct Expo.

Aici au fost prezentate o gamã variatã de utilaje pentru construcþii. De asemenea, a avut loc concursul
operatorilor de utilaje - CASE Rodeo. Un moment important ºi semnificativ l-a constituit vizita studenþilor
Facultãþii de Utilaj Tehnologic din cadrul Universitaþii de Construcþii Bucureºti. Participarea la târg a mar-
cat ºi concretizarea unor importante proiecte avute în vedere.

Aºadar, Titan Machinery România, unic distribuitor al utilajelor ºi echipamentelor CASE pentru con-
strucþii s-a prezentat direct, ca expozant, în perioada 10 – 13 aprilie, vizitatorilor Construct Expo.





Servicii oferite:

• Foraje hidrogeologice pentru alimentãri cu apã (foraj puþuri, foraje de
mare, medie ºi micã adâncime, denisipãri)

• Foraje speciale cu utilaje de înaltã tehnologie (piloþi foraþi de incintã, de
fundare ºi foraje pentru epuisment) în mediu umed sau uscat

• Foraje geoambientale
• Foraje geotermice
• Închiriere de utilaje pentru lucrãri de foraj: instalaþii de foraj
• Asistenþã tehnicã post vânzare
• Service în 24 de ore
• Consultanþã ºi consiliere tehnicã în foraje de orice tip
• Ancoraje

Firmã specializatã în execuþia de fundaþii speciale, cercetãri geognostice,
foraje hidrogeologice, injecþii, ancoraje

Injectoforaj Drilling Solutions
este reprezentant al:

DAI PRA SRL
Produce sisteme de injecþie (injec-
toare, malaxoare, amestecãtoare –
agitatoare), packere, pompe.

CARANDINA SRL
Produce, la cererea clientului, orice
tip de echipament pentru foraj: sape,
elice continue, sisteme CFA, bucket
pânã la Ø 2.000, trasdutoare, racor-
duri, hopper, friction welded drill rods;

F.G.S. Drill SRL
Prãjini de foraj, ciocane fund de
gaurã, amortizoare, racorduri api în
special din oþel 42 CrMo4.

GEOMARC S.R.L.
Are în fabricaþie pompe, sisteme de
foraj roto-percutoare pentru carotaje
ºi probe ambientale, prãjini wire line,
coroane.

GEOMISURE S.R.L.
Produce instrumente pentru monitori-
zarea lucrãrilor de foraj. �

Injectoforaj Drilling Solutions
este importator unic de utilaje
pentru foraj ale producãtorului
italian Comacchio, care se
situeazã printre primele companii
la nivel naþional ºi internaþional în
ceea ce priveºte producþia de
instalaþii de foraj pentru
diametre mici ºi medii.
Comacchio SRL are reprezentanþe
în 41 de þãri de pe 5 continente.
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Lucrãri de modernizare la standarde europene
GARA CÃLÃRAªI SUD

Din partea TIAB, lucrarea a fost
executatã de cãtre specialiºtii filialei
TIAB Piatra Neamþ. Aceºtia au reuºit
sã realizeze toatã partea de instalaþii
impuse de proiect, printr-o bunã sin-
cronizare cu lucrãrile celorlalte soci-
etãþi din consorþiu. 

Dupã ce au fost demontate insta-
laþiile vechi, în  clãdirea de cãlãtori,
pe peron, în tunelul pietonal ºi în
exteriorul Gãrii din Cãlãraºi au fost
montate instalaþii noi, de ultimã ge-
neraþie.  Reþeaua de instalaþii mon-
tatã acum la obiectivul din Cãlãraºi a
transformat vechea garã într-un ade-
vãrat nod de comunicaþii, absolut
necesar în contextul modernizãrii
infrastructurii Cãilor Ferate Române. 

Lucrãrile câºtigate la licitaþie de
cãtre TIAB au impus atât executarea
instalaþiilor electrice, de detecþie -
necesare pentru evitarea incendiilor

- dar ºi instalaþiile specifice infra-
structurii feroviare ºi în domeniul
comunicaþiilor. Este vorba de insta-
laþiile pentru siguranþa circulaþiei
(CED, SCB), precum ºi de sisteme

informaþionale complexe pentru CF
sau instalaþii de radiotelefonie ºi
telecomunicaþii speciale.

Întreg complexul feroviar are
acum instalaþii de iluminat normal,
instalaþii de siguranþã pentru conti-
nuitatea lucrului, pentru iluminatul
ambiental arhitectural de pe clãdirea
pentru cãlãtori, instalaþii de siguranþã
aferente grupului electrogen, dar ºi
de paratrãsnet ºi legare la pãmânt. 

Toate aceste lucrãri de moder-
nizare a gãrii din Cãlãraºi au avut
darul sã contribuie ºi la schimbarea
în bine a imaginii oraºului.

În final, Gara Cãlãraºi Sud a fost
modernizatã la standarde europene
urmare a investiþiei derulate de Mi-
nisterul Transporturilor ºi Infrastruc-
turii iar specialiºtii TIAB au contribuit
la aceastã modernizare prin înlo-
cuirea întregii instalaþii cu aparaturã
de ultimã generaþie. �

Lucrãrile de modernizare, la standarde europene, a Gãrii Cãlãraºi Sud, un proiect de succes în porto-
foliul TIAB, au fost recepþionate la sfârºitul anului 2013, în prezenþa reprezentanþilor beneficiarului, Com-
pania Naþionalã de Cãi Ferate, precum ºi a autoritãþilor locale din Cãlãraºi ºi a reprezentanþilor
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã.

Investiþia, în valoare de 20 milioane lei, derulatã de Ministerul Transporturilor ºi Infrastructurii a fost
realizatã, pe parcursul a doi ani, de consorþiul de firme: TIAB SA, Compania de Construcþii Feroviare ºi
Societatea de Construcþii Erbaºu SA.

Aurelian SAMSON ÞÃRANU - Business Unit Manager TIAB Piatra Neamþ
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Patronatul Societãþilor din Con-
strucþii (PSC) - membru al Uniunii
Europene a Promotorilor în Con-
strucþii - UEPC ºi afiliat Uniunii Ge-
nerale a Industriaºilor din România -
UGIR, reprezintã interesele con-
structorilor în cadrul comisiilor de
dialog social de la nivelul instituþiilor
publice implicate în activitatea de
construcþii.

Obiectivele PSC 2014 - 2020
• Promovarea intereselor firmelor

din construcþii;
• Creºterea calitãþii în domeniul

construcþiilor;
• Asigurarea continuitãþii privind

nivelul ridicat de calitate;
• Participarea activã în dezvol-

tarea pieþei de construcþii;
• Crearea de premise pentru dez-

voltarea pieþei de construcþii active,
eticã ºi securitatea afacerilor;

• Promovarea, pe plan intern ºi
internaþional, a activitãþii firmelor din
domeniul construcþiilor.

Asociaþii afiliate PSC
• Asociaþia Producãtorilor de

Polistiren Expandat din România
(ROMEPS)

• Societatea Românã de Acusticã
(SRA)

• Asociaþia Românã pentru Teh-
nologii, Echipamente ºi Mecanizare
în Construcþii (AROTEM)

Cu o experienþã de mai bine de
11 ani în domeniu, PSC a demarat,
începând cu 2010, un program
intensiv de reorganizare pe principii

moderne, care sã asi-
gure membrilor sãi atât
facilitãþi de colaborare
comercialã ºi adaptare
la noile realitãþi eco-
nomice interne ºi inter-
naþionale, cât ºi ºansa
ca, pe termen lung, sã
devinã un partener cre-
dibil ºi reprezentativ în
relaþia cu decidenþii
politici cu care sã-ºi
negocieze interesele
specifice comune.

În ultimii trei ani
PSC a organizat peste 30 de confe-
rinþe locale prin care s-a urmãrit
susþinerea activitãþii filialelor regio-
nale ºi consolidarea reþelei patronale
la nivel naþional. Evenimentul a
ajuns la ediþia a VI-a ºi se desfã-
ºoarã într-un nou format, interactiv,
în care antreprenorii intrã în dialog
direct cu experþii invitaþi, pe o temã
de mare actualitate: Pieþe interne ºi
internaþionale. Mecanisme financiare,
de garantare ºi asigurãri.

În 2012, PSC a susþinut proiectul
Build Up Skills - ROBUST, finanþat
prin fonduri europene, care a realizat
o scanare a pieþei construcþiilor din
punct de vedere al calificãrii forþei de
muncã din domeniu, iar în 2013 a
deveni t  par tener  în  pro iectu l
Build Up Skills QualiShell (Pilonul II),
urmãrind dezvoltarea ºi implemen-
tarea la nivel naþional a schemelor
de calificare a montatorilor de sis-

teme termoizolante de
anvelopã ºi a montato-
rilor de sisteme de tâm-
plãrie termoizolantã.

În continuare, în mar-
tie 2014 ne-a fost apro-
bat proiectul Calificã-te!
Dã-þi o ºansã la o viaþã
mai bunã!, finanþat prin
Fondul Structural Euro-
pean - POSDRU, unde
PSC, împreunã cu cei-
lalþi parteneri implicaþi:
PPTT (Patronatul Pro-
ducãtorilor de Tâmplãrie

Termoizolantã) ºi FDP (Fundaþia
Dezvoltarea Popoarelor) s-au anga-
jat sã califice un numãr de 962 de
angajaþi. Obiectivul general al pro-
iectului este creºterea competiti-
vitãþii ºi adaptabilitãþii persoanelor
angajate, prin promovarea benefi-
ciilor FPC ºi prin acces ºi participare
crescutã a angajaþilor la programele
de FPC.

Din momentul în care PSC a deve-
nit membru în Consiliul de Export al
României, au fost derulate o serie de
misiuni economice internaþionale, la
care au participat firme din con-
strucþii de toate dimensiunile, din
întreaga þarã. Între destinaþiile vizi-
tate de delegaþiile PSC se numãrã:
Federaþia Rusã, Kurdistan, Algeria,
Polonia ºi Olanda.

Strategia de export a României,
promovatã de PSC, cuprinde pieþe
de real interes pentru constructorii
români. Au fost introduse, cu priori-
tate, în strategie, acele zone aflate
în plinã dezvoltare: zone post-con-
flict, precum Orientul Mijlociu ºi
Nordul Africii sau zone care dez-
voltã programe speciale, cum este
cazul Federaþiei Ruse, organiza-
toare a Olimpiadei ºi a Campionatu-
lui Mondial de Fotbal pânã în 2018;
zone în care sectorul de construcþii
românesc are, deja, o imagine bunã
ºi în care firmele noastre sunt com-
petitive. �

Împreunã
pentru protejarea valorilor breslei



�� RReevviissttaa  Construcþiilor ��mai 2014 15

În cadrul Conferinþelor Locale
PSC se dezbat probleme deosebit
de importante pentru piaþa con-
strucþiilor din România, scopul
evenimentelor fiind sã promoveze
opþiunile de afaceri, în noua conjunc-
turã economicã naþionalã ºi inter-
naþionalã din domeniul construcþiilor,
prin abordarea unei tematici de actu-
alitate - Proiecte interne ºi inter-
naþionale. Mecanisme de finanþare,
garantare ºi asigurare.

Conferinþele se adreseazã antre-
prenorilor ºi managerilor din con-
strucþii din întreaga þarã. Principalele
obiective urmãrite sunt acelea de a
susþine firmele din construcþii în fun-
damentarea deciziei de accesare a
diverselor pieþe ºi de informare
asupra diverselor opþiuni financiare. 

Precedentele Conferinþe Locale
din Cluj - Napoca, Bucureºti ºi Sibiu
ºi-au atins obiectivele, antrenând în
discuþii reprezentanþi ai ministerelor
de resort, autoritãþi publice centrale
ºi locale, finanþatori ºi asiguratori pu-
blici ºi privaþi, asociaþii reprezenta-
tive din domeniul construcþiilor ºi
nu în ultimul rând, membrii PSC
Bucureºti ºi reprezentanþii filialelor
locale ale patronatului.

Un subiect deosebit de important
dezbãtut în cadrul recentei Confe-
rinþe Locale PSC Bucureºti este cel
al promovãrii constructorilor români
peste hotare, prin intermediul Minis-
terului Economiei, folosind pârghiile
care þin de comerþ exterior, dar ºi prin
mecanismele financiar - bancare,
deoarece constructorii au nevoie de
scrisori de garanþie, de asigurãri, de

finanþarea propriu-zisã pentru a
putea întreþine proiectele pe pieþe
strãine. În cadrul Conferinþei PSC
care s-a desfãºurat cu prilejul Con-
struct Expo 2014, reprezentantul
Direcþiei Dezvoltare Export din cadrul
Ministerului Economiei, dl Costin
Lianu, a fost alãturi de constructori,
arãtându-ºi, încã o datã, disponibili-
tatea de a sprijini interesele breslei
peste hotare - prin promovarea efi-
cientã a exporturilor româneºti de
materiale de construcþii ºi de lucrãri
antreprizã-montaj. 

Secretarul general al Patronatului
Societãþilor din Construcþii, dl Tiberiu
Andrioaiei, a precizat pentru cei
prezenþi: ,,Competiþia este atribu-
tul numãrul unu pe care trebuie
sã-l avem în vedere, atunci când
mergem pe oricare piaþã internã
sau internaþionalã, iar aceasta
þine de intimitatea, de confi-
denþialitatea ºi atributul intern
al fiecãruia dintre noi, pentru cã

prima datã antreprenorii învaþã
competiþia ºi abia dupã aceea,
învaþã coeziunea ºi colaborarea”.

În continuare, calendarul evenimen-
telor regionale ale PSC în 2014 este:
Galaþi – 15 mai, Ploieºti – 18 sep-
tembrie ºi Craiova – 13 noiembrie.

Programul este organizat cu spri-
jinul partenerilor: Casa Socialã a
Constructorilor ºi Grupul GrECo.

Patronatul Societãþilor din Con-
strucþii, reunind persoane fizice
autorizate ºi persoane juridice din
cercetare, proiectare, consultanþã,
antreprenoriat ºi producþia de mate-
riale ºi utilaje necesare ºantierelor
de construcþii, urmãreºte pro-
movarea ºi apãrarea intereselor
legitime ale membrilor sãi ºi afir-
marea solidaritãþii patronale, în
scopul creºterii prestigiului acestei
instituþii ºi sporirii contribuþiei sale la
creºterea, dezvoltarea ºi moderni-
zarea economiei româneºti. �

Lanþul de Conferinþe Locale PSC
continuã cu ediþia a VI-a

Patronatul Societãþilor din Construcþii organizeazã, în 2014, cea de a VI-a ediþie a lanþului de Conferinþe
Locale PSC, în parteneriat cu Patronatul Producãtorilor de Tâmplãrie Termoizolantã - PPTT ºi Uniunea
Generalã a Industriaºilor din România - UGIR. 

PATRONATUL SOCIETÃÞILOR DIN CONSTRUCÞII
B-dul Unirii, nr. 70, bl. J4, sc. 4, ap. 130, et. 8, cam. C, Sector 3, Bucureºti

Tel./Fax: +4 021.311.95.94, +4 021.311.95.94
E-mail: office@psc.ro | Web: www.psc.ro
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Bitumuri înalt modificate ORBITON HiMA

În anul 2011, în departamentul de tehnologie, cercetare ºi dezvoltare al ORLEN Asfalt au fost demarate lucrãrile
de concept ºi cercetare în scopul pregãtirii unei noi categorii de lianþi bituminoºi modificaþi, cu un conþinut mare de
polimer special. În tehnica bituminoasã este cunoscut faptul cã modificarea cu un conþinut mare de polimer SBS
permite obþinerea unui liant cu propri-
etãþi funcþionale foarte bune. Avantajul
principal al utilizãrii bitumurilor înalt
modificate este rezistenþa perfectã la
fisurile de suprafaþã, prevenirea defor-
mãrilor permanente, adicã a fãgaºelor,
precum ºi creºterea rezistenþei la
obosealã a întregii îmbrãcãminþi. Pânã
nu demult, tehnologia nu permitea uti-
lizarea bitumurilor cu un conþinut
foarte ridicat de polimer, din cauza
vâscozitãþii foarte mari a liantului, care
îngreuna nu numai producþia acestuia,
ci ºi transportul ºi mai ales, încorpo-
rarea în îmbrãcãminte. Progresul în
producþia polimerilor a permis, totuºi,
apariþia pe piaþã a unor materii prime
prin care se poate obþine un bitum
modificat nou, bitum care poate fi pre-
lucrat uºor din punct de vedere tehno-
logic, atât la producãtor, cât ºi pe
ºantier.

În cadrul ORLEN Asfalt a fost elaborat un program de cercetare, în urma cãruia a luat naºtere o nouã categorie
de produse – bitumurile înalt modificate cu polimeri ORBITON HiMA (Highly Modified Asphalts). De la începutul
lucrãrilor a fost urmãritã cea mai bunã calitate a produselor, uºurinþa utilizãrii acestora de cãtre firmele care le pun în operã,
precum ºi influenþarea favorabilã a proprietãþilor îmbrãcãminþilor rutiere. Lucrãrile de cercetare desfãºurate de
numeroase centre ºtiinþifice în ultimele decenii au arãtat cã un conþinut mai mare de polimeri în bitum permite
obþinerea unor beneficii suplimentare în privinþa calitãþii, având o contribuþie semnificativã la îmbunãtãþirea durabi-
litãþii îmbrãcãminþilor bituminoase, precum rezistenþa la fisurare, la formarea de fãgaºe ºi la obosealã. Un aspect
deosebit de încurajator a fost depãºirea limitei conþinutului de polimer SBS (cca. 7-7.5% m/m), dupã care faza
polimericã a devenit fazã continuã în bitumul polimeric, acþionând în liant ºi în mixtura mineral-asfalticã precum o
„armãturã” continuã, flexibilã. Drept rezultat al numeroaselor lucrãri în laborator ºi testelor de producþie, au fost
adãugate în oferta ORLEN Asfalt trei noi bitumuri modificate, cu duritate diferitã: ORBITON 25/55-80 HiMA,
ORBITON 45/80-80 HiMA, ORBITON 65/105-80 HiMA. Toate bitumurile ORBITON HiMA sunt clasificate conform
sistemului european EN 14023. 

Calitatea ºi durabilitatea îmbrãcãminþilor rutiere bituminoase reprezintã cel mai important scop al
industriei bituminoase. Deºi rezultatul final este influenþat nu numai de eforturile producãtorului de bitu-
muri, ci ºi de cele ale firmelor care executã lucrãrile în teren, ºi care pregãtesc patul de fundaþie ºi infra-
structura stradalã, cele mai mari cerinþe revin bitumurilor. De aceea, pentru a îndeplini aºteptãrile pieþei ºi
ale utilizatorilor drumurilor, societatea ORLEN Asfalt, care face parte din Grupul ORLEN ºi este una dintre
cele mai mari societãþi din Europa Centralã ºi de Est în producþia ºi vânzarea de bitumuri, efectueazã nu
numai o monitorizare permanentã a calitãþii producþiei sale, ci ºi investeºte, în fiecare an, în lucrãri de
cercetare ºi inovaþie în domeniul lianþilor bituminoºi. 
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ORBITON HiMA – formarea de fãgaºe

Pe lângã testele lianþilor ORBITON HiMA, au fost efec-
tuate ºi teste ale mixturilor mineral-asfaltice cu aceºti lianþi.
Conform opiniei experþilor, mostrele de îmbrãcãminte cu
ORBITON HiMA au obþinut cele mai bune rezultate la
rezistenþa la fisurare la temperaturi joase, de pânã la
-350 C, comparativ cu alþi lianþi cu duritate similarã. În para-
lel cu testele de rezistenþã la fisurare, au fost testate propri-
etãþile la temperaturi de +600 C – rezistenþa la formarea de
fãgaºe. O rezistenþã foarte bunã la obosealã a îmbrã-
cãminþii cu ORBITON HiMA le face ideale pentru utilizarea
în îmbrãcãminþi cu duratã lungã de viaþã, respectiv cele a
cãror perioadã de viaþã se ridicã la peste 20 de ani,
perioadã admisã în Polonia.

ORBITON HiMA - fisurarea

În toamna anului trecut, ORLEN Asfalt a desfãºurat o
producþie test a liantului ORBITON HiMA 65/105-80 în
Rafinãria Trzebinia, iar din bitumul produs a fost executat
un segment experimental de îmbrãcãminte rutierã cu o
lungime de 1.000 m. Acesta a fost primul segment din Polo-
nia ºi al ºaselea din Europa cu acest tip de bitum înalt mo-
dificat executat de un producãtor de bitumuri. Crearea unui
segment experimental a furnizat o serie de informaþii tehno-
logice ºi a demonstrat cã parametrii de producþie ºi încorpo-
rare a mixturii mineral-asfaltice cu liant înalt modificat de tip
HiMA sunt similari cu cei ai bitumurilor modificate SBS
obiºnuite, considerate drept „armãturã rutierã” flexibilã.

Lucrãrile de cercetare de-a lungul mai multor ani, lucrãri desfãºurate
în cadrul ORLEN Asfalt, în legãturã cu elaborarea ºi implementarea în
producþie a unei noi categorii de lianþi înalt modificaþi SBS cu denumirea
ORBITON HiMA, au fost finalizate anul trecut. În urma analizei rezul-
tatelor testelor lianþilor, mixturilor mineral-asfaltice ºi a concluziilor tehno-
logice de pe ºantier, tehnologii au convingerea cã lianþii de acest tip, care
reprezintã o parte importantã a ofertei ORLEN Asfalt, vor deschide noi
posibilitãþi în prelungirea semnificativã a durabilitãþii îmbrãcãminþilor
bituminoase. �

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. PLOCK – Sucursala Bucureºti
Strada Buzeºti nr. 75-77, et. 6, cam. 61 - 64

011013 - Bucureºti, Sector 1, România
Tel.: +40 21 589 73 26, +40 21 589 73 29, +48 24 256 67 04, +40 21 589 73 49

www.orlen-asfalt.ro

ORLEN Asfalt Group

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. face parte din Grupul de Societãþi ORLEN, fiind una dintre cele mai mari companii poloneze de producþie ºi comercializare a bitumurilor. 

Începând cu luna octombrie 2012, ORLEN Asfalt este proprietarul societãþii cehe ORLEN Asfalt Ceská republika, apãrute ca urmare a achiziþionãrii în
proporþie de 100% a pãrþilor sociale ale societãþii Paramo Asfalt, care comercializeazã bitumuri produse la Litvínov ºi Pardubice. 

Pe 17 aprilie 2013 a fost înregistratã oficial filiala cu numele ORLEN Asfalt Sp z o.o. PLOCK Sucursala Bucureºti, România, care a permis companiei
continuarea ºi dezvoltarea intensivã a activitãþilor pe pieþele din sud, precum ºi prelungirea sezonului de vânzare. În prezent, compania noastrã este cel mai
mare exportator de bitumuri din Polonia ºi unul dintre principalii furnizori de produse de acest tip pe piaþa româneascã. 

Din oferta societãþii fac parte bitumuri rutiere, bitumuri modificate ORBITON, multigrad BITREX ºi bitumuri industriale. În urma consolidãrii
segmentului de bitumuri, ne-am extins oferta cu bitumurile din Cehia (centrele de producþie Pardubice ºi Litvínov) ºi din Lituania (centrul de producþie
Mazeikiai).

ˇ
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Tehnologii moderne
pentru materiale de construcþii tradiþionale

BENNINGHOVEN produce, de

peste 60 de ani, utilaje pentru aº-

ternere continuã a asfaltului turnat,

în prezent oferind variante con-

structive de mixere cu arbore vertical

sau orizontal. Mixerele cu arbore ver-

tical, precum modelele GKS, au o

capacitate de 0,5 mc pânã la 5 mc,

iar cele cu arbore orizontal, din gama

GKL, de la 1 mc la 10 mc.

Tehnologiile moderne ºi materi-

alele de înaltã rezistenþã existente

permit reducerea greutãþii con-

structive a acestora. Înainte de a

utiliza aceste tehnologii pentru a

realiza maºini moderne, mai per-

formante, producãtorul german a

þinut cont în noile sale proiecte de

necesitatea ca utilizatorul acestora

sã lucreze cu ele o duratã cât mai

lungã de timp, fãrã întreruperi

neprogramate cauzate de proble-

me tehnice. Din acest motiv, de

exemplu, peretele instalaþiei de

încãlzire a rãmas la fel de rezis-

tent, pãstrându-se grosimea de

10 mm chiar ºi la modelele noi,

aceasta fiind o caracteristicã de

calitate specificã mãrcii.

Utilajele pentru aºternerea continuã a asfaltului turnat sunt din ce în ce mai performante, oferã
produse finite de calitate, productivitate ridicatã ºi au dimensiuni mult mai compacte comparativ cu
generaþiile mai vechi de astfel de maºini.

Unul dintre liderii pieþei mondiale în domeniul producþiei de utilaje ºi staþii pentru asfalt, compania
germanã BENNINGHOVEN, dezvãluie o parte dintre tehnologiile sale care îi permit obþinerea unor
utilaje extrem de performante, vândute în prezent cu succes pe toate continentele, datoritã calitãþilor
lor unice.

Simularea 3D pe computer este posibilã astãzi datoritã unor programe atât de performante, încât
utilajul sau componente ale acestuia pot fi create virtual, pânã la cel mai mic detaliu. Astfel, piesele
componente sunt proiectate exact, fiind extrase virtual din ansamblu, ceea ce le conferã dimensiuni,
inclusiv toleranþe perfect alese. Mai departe, din punct de vedere tehnologic, execuþia pieselor ºi a
reperelor metalice se realizeazã la fel de precis, graþie tehnologiei de tãiere a oþelului cu laser. Nicio
eroare, nici mãcar la nivelul sutimilor de milimetru. Acesta este secretul obþinerii unui utilaj perfect
pentru turnarea asfaltului. 

60 DE ANI DE EXPERIENÞÃ PENTRU O AªTERNERE PERFECTÃ A ASFALTULUI TURNAT



�� RReevviissttaa  Construcþiilor ��mai 2014 21

În cadrul procesului de pro-

iectare a noilor generaþii de utilaje,

o altã cerinþã de calitate a fost

aceea de a oferi posibilitatea veri-

ficãrii clapetelor care asigurã

umplerea buncãrelor de lucru, dar

ºi de a mãri siguranþa lor în timpul

funcþionãrii. Din acest motiv, toate

elementele din oþel sunt sudate de

un robot, reducându-se, astfel, tim-

pul necesar alocat acestei opera-

þiuni ºi crescând eficienþa.

Pentru omogenizarea amestecului,

echipamentele au fost prevãzute

cu palete de mixare rezistente,

susþinute de un ax masiv din oþel,

care permit lucrul cu asfalt vâscos.

Arzãtoarele utilizate sunt eficiente

din punct de vedere termic, având
un consum redus de petrol sau
gaz. Înveliºul exterior al staþiei este
din aluminiu sau oþel inoxidabil
completând imaginea de produs
performant, datoritã finisajelor de
calitate.

Toate staþiile pot fi echipate,
opþional, în funcþie de necesitãþile
tehnice ale cumpãrãtorilor.

MIXER DE ASFALT
TIP „GKL“, CU AX ORIZONTAL
Acesta este un produs de ultimã

generaþie ce înglobeazã cele mai
noi tehnologii dezvoltate de spe-
cialiºtii de la BENNINGHOVEN.
La fel ca ºi utilajele mai vechi, care
au fost apreciate de cãtre clienþii
din întreaga lume, GKL pãstreazã
aceleaºi caracteristici de durabili-
tate, fiind garantat pentru o func-
þionare pe termen lung. Motoarele
puternice ºi echipamentul hidraulic
de ultimã generaþie asigurã un

amestec omogen de cea mai bunã
calitate, totul fiind controlat de un
computer multifuncþional care per-
mite o supraveghere simplã ºi
rapidã. Clapeta de acces la buncãr
este acþionatã hidraulic ºi este
controlatã cu ajutorul unei supape
de presiune montatã pe circuitul
hidraulic; astfel dozarea compo-
nentelor este foarte exactã.

„GAB“ – UTILAJ
PENTRU ASFALT TURNAT 
CU LAMÃ DE FINISARE

GB 5.5 este un finisor destinat
utilajelor care produc mixturi
asfaltice pentru poduri, parcãri,
drumuri, cãi de acces ºi piaþete.
Datoritã ºasiului sãu pivotant se
poate lucra atât pe suprafeþe plane
cât ºi în curbe, acesta permiþând
autoîncãrcarea fãrã a fi necesare
dispozitive suplimentare. Ca ur-
mare, costurile de operare sunt
mult mai mici decât în cazul utila-
jelor clasice, datoritã timpilor mai
scurþi de transport ºi punere în
operã a materialului.

Aceste utilaje pot fi reglate
hidraulic, pe înãlþime, de cãtre
operator, la valori precise. În mod
similar lãþimea de lucru poate fi
setatã foarte uºor, pentru dimensi-
uni cuprinse între 2,5 ºi 5 metri. �

BENNINGHOVEN Sibiu SRL
Str. Calea Dumbrãvii nr. 149, ap. 1

RO-550399 Sibiu, România
Tel.: +40 - 369 - 40 99 16 | Fax: +40 - 369 - 40 99 17

office@benninghoven.ro | www.benninghoven.com
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Cum influenþeazã proiectarea ºi execuþia
infrastructurii rutiere coridoarele ecologice
ing. Cristina MÃRUNTU, drd. Facultatea de Cãi Ferate, Drumuri ºi Poduri - UTCB, director Calitate-Mediu SC CONSITRANS SRL

ing. Diana Elena NECªULESCU, expert evaluator de mediu SC CONSITRANS SRL

Procedura de evaluare adecvatã
a coridoarelor ecologice

În România, dupã analiza specii-
lor ºi habitatelor protejate, în cadrul
ariilor incluse în reþeaua ecologicã
europeanã Natura 2000, au fost stu-
diate modalitãþi de includere a aces-
tor arii în procedura de evaluare a
impactului asupra mediului.

Ca urmare a acestei analize, s-a
decis ca procedura de evaluare
adecvatã sã fie gânditã cu desfã-
ºurare separatã, dar care, în cazul
proiectelor complexe, sã poatã fi
inclusã cu uºurinþã în procedura de
evaluare a impactului, astfel încât
cele douã evaluãri sã se realizeze
eficient ºi interrelaþionat, evitându-se
concluzii eronate sau chiar contrarii.

Deºi procedura de evaluare adec-
vatã a inclus etape importante în
evaluarea impactului asupra speciilor
ºi habitatelor protejate, aceasta nu
defineºte clar etapele pentru evalu-
area impactului asupra coridoarelor
ecologice, fapt care se datoreazã ºi
lipsei studiilor specifice pentru identifi-
carea coridoarelor, dar ºi inexistenþei

unui normativ tehnic pentru stabilirea
mãsurilor de protecþie.

La nivel mondial ºi european,
fragmentarea habitatelor ºi a cori-
doarelor ecologice a fost tratatã în
cadrul programului COST 341 ºi a
studiilor Agenþiei Europene pentru
Protecþia Mediului (EEA).

Mãsurile adecvate de protecþie ºi
conservare a coridoarelor ecologice
trebuie adoptate, în urma studiilor
specifice de permeabilitate, din per-
spectiva dezvoltãrii durabile, pentru
a se asigura echilibrul între dezvol-
tarea economicã ºi protecþia biodi-
versitãþii încã din primele etape de
derulare a proiectelor, astfel încât sã
se proiecteze soluþii eficiente ºi utile
scopului propus.

În lipsa unei proceduri clare, evalu-
area impactului asupra coridoarelor
ecologice se realizeazã pe baza
ghidului de bune practici COST 341 ºi
a metodelor utilizate în alte þãri, adap-
tate la caracteristicile amplasamentu-
lui ºi la necesitãþile speciilor þintã.

Astfel, din punct de vedere al
fragmentãrii habitatelor, au fost iden-
tificate urmãtoarele tipuri de efecte,
prezentate în figura 3:

• Pierderea habitatului;
• Efectul de barierã;
• Mortalitatea indusã de trafic;
• Poluare ºi perturbare a condiþiilor

de habitat;
• Efectul de fâºie.
Aceste efecte trebuie analizate ºi

tratate în studii de specialitate, pen-
tru a limita  fragmentarea habitatelor
ºi a asigura un grad de permeabili-
tate optim, pentru speciile afectate.

Mãsuri de protecþie
a coridoarelor ecologice

Pentru adoptarea mãsurilor optime
ºi eficiente, trebuie respectatã pro-
cedura de evaluare a impactului
asupra zonelor protejate, cu reali-
zarea studiilor privind fragmentarea
habitatului natural, analiza perme-
abilitãþii amplasamentului ºi evalu-
area alternativelor de traseu, prin
compararea mãsurilor de protecþie
necesare.

În procesul de analizã a coridoa-
relor ecologice ºi de adoptare a
mãsurilor de pãstrare a permeabilitãþii
pe aceste zone, se urmãreºte, în
general, modificarea traseului pentru
a evita impactul direct. Atunci când
nu este posibilã evitarea impactului
direct, se adoptã mãsuri de limitare
a impactului, prin proiectarea de
ecoducte sau viaducte, în funcþie de
caracteristicile amplasamentului. 

În prezent, ca urmare a conºtientizãrii importanþei conservãrii ºi protecþiei biodiversitãþii, au fost identi-
ficate, la nivel european, zone importante ºi rute de deplasare ale speciilor de faunã, denumite, generic,
coridoare ecologice. Acestea sunt zone utilizate pentru deplasarea între habitatele favorabile, pentru
îndeplinirea necesitãþilor fiziologice.

Proiectele de infrastructurã afecteazã, în dezvoltarea lor, atât arii protejate, cât, mai ales, coridoarele
ecologice. Astfel, pentru a proteja eficient ecosistemele, trebuie evaluate, analizate ºi proiectate mãsuri
specifice de protecþie pentru pãstrarea funcþionalitãþilor coridoarelor ecologice, asigurându-se permeabi-
litatea pentru specii.

Fig. 1: Ecoduct finalizat pe autostrada A36,
Alsace, Franþa

Fig. 2: Schema cu sinteza efectelor induse
de proiectele de infrastructurã



În cazuri rare, atunci când proiec-
tul este de importanþã strategicã, iar
impactul direct asupra coridorului
ecologic nu poate fi redus la un nivel
optim pentru specia þintã, se trece la
analiza ºi adoptarea mãsurilor com-
pensatorii.

Evaluarea fragmentãrii habitatelor
trebuie sã analizeze diversitatea
habitatelor ºi speciilor, gradul de per-
turbare ºi intensitatea impactului
asupra ecosistemelor afectate, nivelul
de conservare, dar ºi modul de uti-
lizare a terenurilor, gradul de antro-
pizare ºi prognoza de dezvoltare a
activitãþilor socio-economice în zonã,
incluzând, aici, planificarea urbanã ºi
a infrastructurii rutiere, pentru a realiza
o imagine completã a zonei afectate.

O informaþie importantã în evalu-
area permeabilitãþii habitatelor este
cea legatã de traficul actual ºi prog-
nozat, deoarece se considerã cã un
trafic sub 1.000 de vehicule pe zi
asigurã permeabilitatea minimã pen-
tru majoritatea speciilor, însã un
trafic de peste 10.000 de vehicule pe
zi reprezintã o barierã de netrecut.

În procesul de proiectare a eco-
ductelor ºi viaductelor, se recomandã
adoptarea urmãtoarelor criterii:

• alegerea unui traseu care sã
urmãreascã relieful zonei ºi sã

necesite lucrãri de exca-
vare cât mai puþine.

• evitarea, încã din
etapele iniþiale de dez-
voltare a traseului, a
zonelor cu specii ºi habi-
tate protejate, cu pãstrarea
conectivitãþii existente.

• utilizarea materi-
alelor ºi a speciilor ve-
getale care sã asigure
utilizarea ecoductului
sau viaductului.

• stabilirea unui pro-
gram de întreþinere a
coridorului ecologic.

Concluzii
În lipsa studiilor de

identificare a coridoarelor ecologice,
a unei proceduri dedicate evaluãrii
impactului asupra coridoarelor eco-
logice ºi a unui normativ tehnic,
care sã stabileascã elementele
constructive ale ecoductelor ºi via-
ductelor, mãsurile adoptate pentru
reducerea fragmentãrii habitatelor
sunt lãsate la decizia consideren-
telor economice.

Acest fapt determinã realizarea
unor construcþii costisitoare, care, de
cele mai multe ori, nu sunt utilizate
de speciile þintã.

Articolul de faþã se doreºte un
semnal de alarmã tras dezvoltato-
rilor de proiecte de infrastructurã,
mai ales în condiþiile în care aceste
demersuri sunt încã la început în
România. La demararea unui proiect
trebuie analizate aspectele sensibile
de biodiversitate, încã din primele
etape ale proiectelor, analizã com-
pletatã cu realizarea studiilor speci-
fice relevante pentru a asigura
utilitatea mãsurilor de menþinere a
permeabilitãþii în zonele afectate. �

Fig. 3: Ecoduct, în construcþie, cu lãþime 50 m peste autostrada exis-
tentã ºi linia C.F., Neu-Ischlag, Cantonul Bern, Elveþia.
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Sisteme de stabilizare a taluzurilor versanþilor
ing. Olimpiu TARLA – MAVO Transilvania SRL

La începutul anului 2011, sectorul
dintre Dej ºi Baia Mare, din cadrul dru-
mului naþional 1C, drum care leagã
oraºul Cluj-Napoca de graniþa nord-
vesticã a þãrii, trecând prin oraºele
Gherla, Dej, Baia Mare ºi Seini, a fost
supus reabilitãrii. Astfel, C.N.A.D.N.R.
a adjudecat investiþia „Proiectare ºi
execuþie DN 1C Dej – Baia Mare” com-
paniei spaniole FCC Construcción,
sucursala Bucureºti.

Chiar dacã obiectul principal al
investiþiei l-a constituit refacerea covo-
rului asfaltic, în cadrul proiectului au
fost necesare ºi unele lucrãri conexe:
amenajare de rigole, subtraversãri sau
lucrãri de protecþie pentru comba-
terea/prevenirea alunecãrilor de teren.
În aceastã ultimã categorie se înca-
dreazã lucrãrile aferente stabilizãrii ºi
protecþiei taluzului de la km 113.

Ca urmare a tãierii în versant ºi
demolãrii zidului de sprijin vechi, în
vederea lãrgirii pãrþii carosabile, a rezul-
tat necesitatea unei mãsuri comple-
mentare pentru asigurarea stabilitãþii
taluzului astfel rezultat.

Au fost analizate douã categorii de
soluþii (fig. 1): de tip rigid, cu ziduri de
sprijin sau de tip flexibil, cu plase
ancorate din oþel de înaltã rezistenþã.
Soluþia rigidã presupunea un volum
considerabil de sãpãturã la baza
taluzului pentru realizarea tãlpii zidului
de sprijin. Mai mult, factorul de stabili-
tate ºi aºa la limitã al taluzului ar fi
devenit subunitar iar durata de exe-
cuþie - de ordinul câtorva sãptãmâni. În
schimb, soluþia deschisã, de tip sistem
plase ancorate, nu presupunea schim-
barea geometriei taluzului, durata de
execuþie ar fi fost mult scurtatã iar
impactul vizual ºi cel asupra mediului
minim. Mai mult, în calcul a fost luat ºi
factorul financiar. 

În urma unei analize de tip “cost –
beneficiu” s-a adoptat soluþia de pro-
tecþie ºi stabilizare a taluzului cu un
sistem de plase ancorate realizate
dintr-un oþel de înaltã rezistenþã
(Rt ≥ 1.770 N/mm2). Pentru instalarea
sistemului de protecþie ºi mai ales pen-
tru realizarea ancorajelor s-a apelat la
firma MAVO Transilvania SRL din Cluj-
Napoca.

Sistemul TECCO® de stabilizare a
pantelor este destinat stabilizãrii talu-
zurilor/versanþilor indiferent de natura
terenulu i ,  precum ºi  as igurãr i i
împotriva ruperilor/cedãrilor de pietre,
blocuri ºi stânci alterate, afânate sau
erodate sub influenþa factorilor externi
ºi agenþilor atmosferici. În acest scop,
taluzul ce urmeazã a fi protejat se
acoperã cu plasã din sârmã de oþel de
înaltã rezistenþã  dupã ce, în prealabil,
s-a realizat curãþarea, egalizarea ºi
profilarea zonei. În funcþie de natura
terenului,  plasa este fixatã în tije tip
barã plinã sau autoperforante, care
sunt tensionate prin strângerea piuliþei
la un moment de strângere luat în cal-
cul în faza de proiectare. 

Prin intermediul plãcilor de ancoraj,
plasa apasã pe suprafaþa pantei ºi
împiedicã, astfel, producerea de defor-
maþii, alunecãri sau ruperi. Fiind un
sistem activ,  aceastã tensionare exte-
rioarã sporeºte, în mod decisiv, sigu-
ranþa ºi eficienþa sistemului.

Sistemul stabilizeazã activ (prin
tensionare) terenul, oferind asigurare
împotriva cedãrilor în plan paralel cu
panta pentru un strat cu grosimea ma-
ximã de 1,50 m, precum ºi împotriva
cedãrilor locale între tijele de ancoraj
pe aceeaºi grosime de 1,50 m. Este
asiguratã o tensionare externã, activã, a
suprafeþei cu o forþã medie de 5 kN/m2. 

Sistemul are o duratã de viaþã mai
mare de cca. 50 ani, datoritã protecþiei
anticorozive SUPERCOATING® ºi nu
necesitã întreþinere dupã instalare. 

Pentru dimensionarea sistemului
TECCO® s-a utilizat soft-ul Ruvolum®,
special creat în acest sens. Acest pro-
gram necesitã, ca date de intrare, ca-
racteristicile geotehnice ale terenului
care urmeazã a fi consolidat/stabilizat,
precum ºi informaþii legate de tipul ºi
caracteristicile fizico-mecanice ale
tijelor de ancoraj. Modelul de dimen-
sionare ia în considerare efectul
cutremurului, cât ºi pe cel al presiunii
apei freatice. Programul analizeazã
instabilitatea de suprafaþã, paralelã cu
panta (instabilitatea din jurul tijei de
ancoraj) ºi instabilitatea localã între
tijele de ancoraj (fig. 2). De aseme-
nea, sunt verificate rezistenþa la
strãpungere a plasei ºi forfecarea
acesteia în dreptul muchiilor ascuþite
ale plãcilor de ancoraj. Ruvolum®

oferã, ca date de ieºire, distanþa dintre
ancore, tipul ºi diametrul acestora.

În cadrul investiþiei „Proiectare ºi execuþie DN 1C, Dej – Baia Mare” s-a impus necesitatea luãrii unor mãsuri în ceea
ce priveºte asigurarea stabilitãþii globale ºi a protecþiei împotriva cedãrilor de suprafaþã a taluzului situat la km 113.

Obiectivul lucrãrii îl constituie prezentarea soluþiei adoptate încã din faza de proiectare ºi pânã la imple-
metarea sa în teren. 

Fig. 1: Soluþiile analizate

Fig. 2: Instabilitãþile superficiale analizate



Din punct de vedere geologic,
natura taluzului în cauzã este datã de
un strat de prafuri argiloase mãrnoase,
având o grosime variabilã între 2,20 m
– 4,00 m, urmat apoi de gresii gãlbui.
Având în vedere natura terenului, s-au
utilizat tije de ancoraj autoperforante
tip Ischebeck TITAN 40/16 mm. Solici-
tãrile combinate au dus tijele, în cel
mai defavorabil caz, la o solicitare de
pânã la 89% din capacitatea lor por-
tantã. Din considerente de stabilitate
globalã, lungimile de ancoraj rezultate

au fost de 4 m – 6 m. Având determi-
nat tipul tijelor de ancoraj ºi lungimea
acestora, cu ajutorul soft-ului Ruvolum®,
soft care are predeterminate caracte-
risticile fizico-mecanice ale plasei
TECCO® G65/3 (65 mm, reprezentând
diametrul cercului înscris în ochiurile
romboidale ale plasei iar 3 mm grosi-
mea sârmei plasei) au fost analizate
instabilitãþile superficiale, rezultând,
astfel, un caroiaj de 2,50 m x 2,00 m
(2,50 m reprezentând distanþa pe
orizontalã dintre tijele de ancoraj iar
2,00 m distanþa pe verticalã).

Soft-ul este pus la dispoziþie, în
mod gratuit, de cãtre producãtor, el
putând fi accesat online la adresa:
http://applications.geobrugg.com. 

Odatã soluþia stabilitã, s-a trecut la
pregãtirea suprafeþei în vederea stabi-
lizãrii (foto 1) urmatã de execuþia anco-
rajelor (foto 2). Tehnologia de forare a
fost de tip autoperforant, cu carotierã
proprie pierdutã, materialul injectat
fiind suspensie de ciment.

În vederea prevenirii spãlãrii mate-
rialului fin, sub sistemul de protecþie a
fost prevãzutã o reþea antierozionalã
TECMAT®, cu o structurã neregulatã
realizatã din monofilamente extrudate
din polipropilenã.  Ulterior, s-a trecut la
montarea ºi tensionarea sistemului
TECCO®. Terminaþiile plasei sunt înno-
date, evitându-se, astfel, descoaserea
acesteia în zonele marginale. De
asemenea, îmbinãrile cu cleme pre-
vãzute la fiecare ochi al plasei asigurã

o rezistenþã cel puþin egalã cu a
panourilor din câmp. Pentru zona de
taluz tãiat la un unghi de 370, situatã
deasupra zonei consolidate, s-a optat
pentru o revegetare cu fixarea semin-
þelor într-o reþea antierozionalã.

În final, amintim pe scurt etapele
de execuþie ale proiectului:

• curãþarea ºi aducerea taluzului la
unghiul specificat în proiect

• marcarea, pe taluz, a tuturor punc-
telor importante (distanþa între tije con-
form valorii proiectate, puncte de foraj etc.)

• forajul ºi introducerea ancorelor
• instalarea reþelei antierozionale

TECMAT®

• mularea ºi fixarea plasei  TECCO®

• conectarea panourilor individuale
de plasã cu clipsuri de prindere 

• instalarea ancorelor din cablu cu
cap flexibil ºi a cablurilor perimetrale

• tensionarea sistemului conform
valorii proiectate folosind o cheie dina-
mometricã. �

Foto 2: Execuþia ancorajelor

Foto 1: Suprafaþa pregãtitã în vederea stabilizãrii

Foto 3: Sistemul TECCO® în exploatare
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Podurile: bolþi ºi arce (II)
(Continuare din numãrul 100, ianuarie-februarie 2014)

Natura, piatra ºi bolta au constituit factori determi-
nanþi în realizarea podurilor din piatrã. În evoluþia ei,
natura a favorizat dezvoltarea unor formaþiuni geologice
care au asigurat traversarea unor obstacole pe cãi ame-
najate de om, devenind, astfel, poduri naturale.

În þara noastrã, singurul pod creat de naturã este
Podul peste Zãtonul de pe ºoseaua judeþeanã Baia de
Aramã - Isverna din judeþul Mehedinþi (foto 1). Pe pod
este asiguratã desfãºurarea circulaþiei rutiere perma-
nente. Podul a fost descris de profesorul loan lonescu în
Buletinul Societãþii Politehnice din anul 1928.

Se poate spune cã podurile naturale au reprezentat
un îndemn ºi o motivare pentru execuþia podurilor defi-
nitive, în soluþia bolþilor din piatrã. Condiþiile istorice ale
þãrii noastre, caracterizate de instabilitate ºi de influenþa
nefavorabilã a statelor vecine, au impus trecerea la
etapa construcþiei de poduri definitive din piatrã abia în
secolul XVII.

Cele câteva poduri definitive, executate în perioadele
anterioare, au fost construite în soluþia bolþi din piatrã.
Putem da ca exemplu Podul de la Negoieºti (Borzeºti),
durat in timpul domnitorului ªtefan cel Mare, secolul XV
(foto 2), cu bolta în plin cintru ºi o deschidere de 5,80 m,
construit pe un soclu de 1,10 m. Podul a fost executat
din piatrã brutã, semiprelucratã, cu douã inele supra-
puse ºi mortar gras, înãlþimea deasupra radierului fiind
de 5,30 m iar parapetul din zidãrie având înãlþimea de
1,20 m. Cu timpul, ºoseaua s-a înãlþat la 6,50 m, la
nivelul parapetelui. La data cercetãrii s-au constatat
degradãri la zidãria din piatrã, care în prezent este posi-
bil sã fie reparate. Podul a fost pãrãsit în anul 1959,
atunci când s-a executat un pod nou pe o variantã
localã a traseului drumului.

Cu toate cã podul de la Borzeºti este cel mai vechi
din România, accesul, vizionarea ºi semnalizarea aces-
tuia sunt dificile, astfel cã obiectivul este, practic, puþin
cunoscut. Din aceeaºi etapã este menþionat ºi Podul
Cârjoaia, executat tot din zidãrie de piatrã, boltã în plin
cintru, cu deschidere de 7,00 m, sãgeata de 3 m ºi
lungime de 14,50 m. Acesta este situat pe o variantã a
drumului judeþean Paºcani - Cotnari, are o lãþime de
4,20 m ºi borduri de 0,25 m (foto 4). A fost executat din
zidãrie de piatrã, parþial prelucratã, cu rosturile deschise.
Podul Cârjoaia a fost menþinut în exploatare pânã în
anul 1985, atunci când s-a construit un pod nou din
beton armat pe o variantã de traseu la distanþã de 15 m.

Lucrarea de arta Podul din Cãnþãlãreºti, tot din
zidãrie de piatrã în plin cintru, este localizat pe D.N. 15B,
la intrarea în satul Cãnþãlãreºti, jud. Vaslui (foto 5).

Podul dateazã din timpul domnitorului Vasile Lupu (1634
- 1653). A fost construit în anul 1636 de hatmanul Gavril
Coci, fratele domnitorului, conform pisaniei amplasate
pe timpanul podului aval.

Foto 1: Pod natural Zãtonul la Isverna - Baia de Aramã

Foto 2: Podul de la Negoieºti - Borzeºti, sec. XV

Foto 3: Podul de la Borzeºti - Vedere lateralã aval
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A fost executat din zidãrie de piatrã, gresie fasonatã,
cu o singurã deschidere de 3,50 m, cale de 5,35 m ºi
lungime de 20,60 m, cu ranforþi din zidãrie de piatrã la
distanþa de 6,00 m.

Din descrierile cãlãtorilor care au trecut prin Moldova,
Paul de Alep semnaleazã existenþa, în anul 1650, a unor
poduri din piatrã în zona Vaslui ºi în timpul domnitorului
Mihail Sturdza (1834 - 1849) precum ºi a unui numãr
mare de poduri ºi podeþe din piatrã în zona frontierei cu
Austria.

Podul Docolina. În anul 1837, podul din lemn existent
peste râul Bârlad, între localitãþile Sârbi ºi Crasna, avea
degradãri multiple, situaþie care a impus întocmirea unui
Studiu pentru construcþia unui pod nou. Lipsa materialu-
lui lemnos în zonã a determinat realizarea unui pod din
zidãrie de piatrã. S-a propus executarea unui pod cu trei
deschideri, bolþi dublu încastrate din zidãrie de piatrã, cu
cale de 5,00 m. Fundaþiile s-au realizat în sãpãturã cu
sprijiniri ºi epuismente, din zidãrie de piatrã cu mortar de
var hidraulic ºi piloþi din stejar, de 5,50 m lungime.
Deschiderea centralã are o lungime de 10,0 m ºi 3,50 m
înãlþime, 8,40 m deschiderile adiacente ºi 5,50 m
deschiderile de capãt, cu lungime totalã de 86,00 m
(foto 6). Zidãria de piatrã (blocuri de gresie fasonate)
are degradãri cu dislocãri la boltã din cauza liantului
folosit la execuþie. Nu se ºtie dacã podul s-a executat de
la început cu cinci deschideri sau la repararea lui în
1886. Podul a fost inaugurat în anul 1841 de domnitorul
Mihail Sturdza ºi a rãmas în exploatare pânã în anul
1956.

O etapã nouã apare în timpul domnitorului Barbu
ªtirbei, dupã venirea în þara noastrã, în 1853, a ing.
Leon Lalanne (1811 - 1892), care a contribuit, în mare
mãsurã, la organizarea învãþãmântului tehnic superior
din România prin ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele
ºi a Serviciului de Poduri ºi ªosele.

Ing. Leon Lalanne a proiectat ºi a coordonat con-
strucþia ºoselei de pe Valea Prahovei, de la Ploieºti la
Predeal, cu un numãr important de poduri din piatrã, de
tipul celor executate în Franþa. Poduri din piatrã s-au
mai construit ºi pe alte drumuri, mai ales pe sectoarele
accidentate, localizate, în general, pe traversarea
Carpaþilor.

În perioada de care vorbim, în afarã de podurile din
piatrã, s-au executat ºi multe poduri din lemn pe cursul
râurilor principale. Dupã Unirea Principatelor, în decada
1860 -1870, construcþia podurilor definitive a cãpãtat
o importanþã deosebitã, fiind executate poduri definitive
ºi în alte soluþii.

În prezent nu se mai construiesc poduri de piatrã,
fiind disponibile alte materiale ºi alte tehnologii de exe-
cuþie mai economice ºi mai productive.

Pe reþeaua de drumuri din România sunt încã în circu-
laþie poduri din piatrã, unele reprezentând adevãrate
opere de artã care se pot încadra în domeniul monu-
mentelor istorice. În aceastã situaþie, din respect ºi con-
sideraþie pentru realizãrile deosebite ale înaintaºilor
noºtri, se impune o preocupare permanentã ca, în cazul
lucrãrilor de reabilitare, sã se execute ºi operaþiile nece-
sare menþinerii lor în stare de conservare.

(Va urma)
(Din Vol. Podurile în România: Bolþi ºi Arce – autor Gh. Buzuloiu)

Foto 4: Podul Cârjoaia. Boltã - vedere aval

Foto 5: Podul Cãnþãlãreºti

Foto 6: Podul Docolina - DN24, Sârbi - Crasna. Vedere amonte mal drept 



Investiþia “Construcþia depozitului zonal de deºeuri, a instalaþiei de tratare mecano-biologicã ºi
închiderea depozitelor neconforme în judeþul Mureº” s-a realizat în cadrul Programului Operaþional
Sectorial de Mediu, Axa prioritarã 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deºeurilor ºi reabi-
litarea siturilor istorice contaminate. Investiþia a fost realizatã cu fonduri europene ºi fonduri de la bugetul
de stat ºi local. 

Amplasamentul lucrãrilor este situat în extravilanul comunei Sânpaul, la aproximativ 4 km sud de centrul admi-
nistrativ al comunei. În acest amplasament s-au realizat un depozit de deºeuri nepericuloase ºi o instalaþie de
tratare mecano-biologicã.

Suprafaþa totalã a amplasamentului este de 31,14 ha, din care:
• 24,88 ha ocupate de depozit, zona administrativã ºi instalaþiile de epurare a apelor uzate;
• 6,26 ha ocupate de instalaþia de tratare mecano-biologicã (halã tratare mecanicã, platforme pentru descom-

punerea intensã ºi maturare).
Pânã în anul 2016 depozitul va deservi o populaþie de cca 510.000 de locuitori din zonele Târgu Mureº ºi Reghin,

iar dupã acest an cca 560.000 de locuitori din întreg judeþul Mureº.
Contractul a cuprins urmãtoarele obiecte: depozitul de deºeuri nepericuloase Sânpaul, staþie de tratare mecano-

biologicã Sânpaul ºi închiderea depozitelor neconforme Cristeºti, Reghin, Iernut, Luduº ºi Sovata ºi a fost executat
în asociere cu Iridex Group ºi SC Argif Proiect SRL, SC Hidroconstrucþia SA fiind lider al asocierii.

În acest articol vom prezenta staþia de tratare mecano-biologicã Sânpaul.

În cadrul staþiei de tratare mecano-biologicã se prelucreazã numai deºeurile municipale solide colectate
din pubelele destinate deºeurilor reziduale rezultate de la populaþie, industrie, comerþ ºi instituþii.

Capacitatea iniþialã a instalaþiei este de 65.000 tone/an. Deºeurile care vor fi tratate vor proveni din zona
Târgu Mureº ºi zona Reghin, fiind transportate de la staþiile de transfer cu mijloacele de transport aflate în
dotarea staþiilor.

Deºeurile municipale prelucrate în Staþia de tratare mecano-biologicã sunt eliminate prin depozitarea lor în
Depozitul de deºeuri nepericuloase din acelaºi amplasament.

Staþia cuprinde urmãtoarele obiecte: zona de recepþie a deºeurilor, garajul ºi atelierul mecanic, zona de tratare
mecanicã, zona de descompunere intensã, zona de maturare, drumuri interioare, zona administrativã comunã cu
cea a depozitului.

Alte lucrãri executate în cadrul staþiei: realizarea de reþele electrice, instalaþii de iluminat, reþele de comunicaþii,
alimentarea cu apã potabilã, reþeaua de canalizare, zone verzi etc.

Sistemul integrat de gestionare a deºeurilor în judeþul Mureº
CONSTRUCÞIA DEPOZITULUI ZONAL DE DEªEURI

ªI A INSTALAÞIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICÃ  S â n p a u l

STAÞIA DE TRATARE MECANICÃ ªI BIOLOGICÃ



FLUXUL TEHNOLOGIC ÎN STMB SÂNPAUL
• Recepþia preliminarã. Are loc în zona de cântar de la intrarea în amplasament ºi constã în verificarea docu-

mentelor de provenienþã, cântãrirea transportului ºi înregistrarea intrãrilor.
• Primire/recepþie/depozitare temporarã. Are loc în douã zone de recepþie/depozitare temporarã, pe pardosela

halei de tratare mecanicã ºi este efectuatã de un încãrcãtor frontal, care aºeazã deºeurile în grãmezi ºi le încarcã în
cuva tocãtorului din fluxul tehnologic.

• Tratarea mecanicã. Se face pe douã linii tehnologice, fiecare fiind compusã dintr-un tocãtor, o sitã rotativã,
câte douã separatoare magnetice, benzi transportoare adecvate ºi containere de transport de 40 t, special proiectate.

Încãrcãtorul frontal alimenteazã buncãrul tocãtorului, care are o capacitate de mãrunþire de 20 t/h. Tocãtorul se
descarcã pe o bandã transportoare, care le depune în ciurul rotativ fix, cu ochiuri de 100 mm. Ciurul descarcã materi-
alul mai mic de 100 mm pe o bandã care îl încarcã în autobasculante, pentru a fi transportat pe platforma de descom-
punere intensã, iar fracþia mai mare de 100 mm pe o bandã care încarcã containerul de 40 t ce va fi transportat, de un
hook-lift, direct în depozitul de deºeuri. Pe benzile de transport sunt montate câte douã separatoare magnetice.

Având în vedere gazele ºi mirosurile emanate de deºeuri, în timpul procesului de tratare hala este ventilatã iar
epurarea gazelor se face printr-un biofiltru.

• Tratarea biologicã. Descompunerea intensã ºi maturarea sau tratarea biologicã a deºeurilor se bazeazã pe
descompunerea substanþelor organice de cãtre diverse microorganisme. Tratarea biologicã se realizeazã pe o plat-
formã asfaltatã de 36.860 mp, în douã etape distincte:

Faza 1-a de descompunere intensã, prin aplicarea tehnologiei GORE Cover. Deºeurile sub 100 mm, aduse din
halã, sunt aºezate în 9 padocuri de cca 830 mc ºi acoperite cu o membranã din material plastic, fixatã de pereþii late-
rali ai padocului, care asigurã un mediu aproximativ etanº. Acest sistem de compostare funcþioneazã prin introducerea
forþatã a aerului în deºeurile care trebuie compostate. Sub fiecare padoc se gãsesc douã canale, care au rolul de a
introduce aer în material ºi de a colecta levigatul dirijat spre rezervorul de levigat. Procesul dureazã cca 4 sãptãmâni.

Faza a 2-a de maturare, de pe platforma asfaltatã, constã în organizarea a 23 de grãmezi trapezoidale nea-
coperite, având un volum de cca 570 mc fiecare. Procesul dureazã cca 8 sãptãmâni, timp în care grãmezile vor fi
întoarse o datã pe sãptãmânã, cu ajutorul unui încãrcãtor frontal. Dupã definitivarea tratamentului biologic, materi-
alul rezultat este transportat în depozitul conform. �

Zona vesticã de maturare de pe platforma asfaltatã ºi padocurile de descompunere intensã

Platforma asfaltatã (esticã) pentru tratarea biologicã
ºi zidul de sprijin pentru protecþie

Zona esticã de maturare de pe platforma asfaltatã
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Îmbunãtãþirea caracteristicilor geotehnice ale pãmânturilor
sensibile la umezire, prin compactare dinamicã intensivã

drd. ing. Monica DUMITRU, prof. univ. dr. ing Sanda MANEA - Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti,
Facultatea de Hidrotehnicã, Departamentul de Geotehnicã ºi Fundaþii

prof. univ. dr. ing. Romeo CIORTAN - Universitatea Ovidius Constanþa, Facultatea de Construcþii
ing. George TSITSAS - GT Ground Engineering & Construction Services

ÎMBUNÃTÃÞIREA
TERENURILOR SENSIBILE LA UMEZIRE

PRIN COMPACTARE
DINAMICÃ INTENSIVÃ

Pãmânturile sensibile la umezire
(PSU) sunt, în general, loessurile ºi
pãmânturile loessoide, care, în
prezenþa apei, se caracterizeazã
prin tendinþa de prãbuºire a struc-
turii, conducând, astfel, la apariþia
unor „tasãri suplimentare” sub
sarcinile aduse de construcþii (PSU
grupa A) sau chiar sub greutate pro-
prie (PSU grupa B). De cele mai
multe ori aceste „tasãri supli-
mentare” sunt diferenþiate, din cauza
distribuþiei neuniforme a porilor ºi
volumului mare al acestora, de regulã
peste 40%.

Pentru fundarea pe astfel de
terenuri, se aplicã o serie de mãsuri,
urmãrindu-se reducerea sau elimi-
narea tasãrilor provocate de prezenþa
apei. Mãsurile referitoare la terenul
de fundare urmãresc, în primul rând,
desensibilizarea acestuia în raport
cu apa, pe o grosime cât mai mare a
stratului PSU, limitând, astfel, tasã-
rile la cele admisibile pentru con-
strucþie.

Din gama metodelor de desensi-
bilizare a PSU, acolo unde condiþiile
amplasamentului permit (fãrã vecinãtãþi
construite), se poate utiliza compac-
tarea dinamicã, soluþie folositã în
România de peste 50 de ani.

În stare naturalã, în condiþii de
masiv nederanjat, loessurile ºi
pãmânturile loessoide, prin modul
lor de formare, prezintã o structurã
specificã. În pofida porozitãþii mari,
dar neuniforme (n > 40%), scheletul
mineral, prin natura ºi proprietãþile
fizico-mecanice ale particulelor, ca ºi
datoritã legãturilor chimice dintre
acestea, conferã o compresibilitate
medie acestor pãmânturi, atestatã
prin încercãri în laborator (încer-
carea edometricã).

Rezultatele obþinute pe terenul
natural, prin încercãri in-situ (pene-
trãri), trebuie interpretate þinând cont
de specificul acestor materiale
(PSU). Astfel, în urma unor încercãri
de penetrare standard (SPT), se
obþin valori relativ mici ale unei lovi-
turi pentru un avans de 30 cm
(NSPT

30), atestând porozitatea mare
ºi nu starea de consistenþã.

În condiþii de inundare (saturare)
structura acestor materiale se prã-
buºeºte (colaps) prin dispariþia unor
legãturi chimice, scheletul pierzând
din rezistenþã, astfel încât, în paralel
cu eliminarea aerului din pori ºi
pãtrunderea apei, se pot produce
tasãri, chiar sub greutatea proprie,
denumite „tasãri suplimentare prin
umezire” care se adaugã celor
datorate deformabilitãþii scheletului.

Parametrii geotehnici care pot
fi obþinuþi în laborator (conform

NP125/2010) pentru a atesta sensi-
bilitatea, în raport cu apa, a unui
pãmânt, sunt indicele de tasare
suplimentarã prin umezire im300 (>2%),
ca ºi rezistenþa structuralã σ0 (pre-
siunea minimã pentru care se produce
fenomenul de tasare suplimentarã la
umezire, im = 1%).

Pãmânturile sensibile la umezire
odatã saturate, consumându-ºi
tasãrile suplimentare, devin pãmân-
turi cu compresibilitate mare sau
foarte mare. Pentru aceste materiale
înmuiate, saturate, valorile indicilor
obþinuþi prin încercãri in situ (SPT,
CPT) se pot corela cu starea de con-
sistenþã.

Având în vedere pericolul apari-
þiei tasãrilor suplimentare prin umezire,
cel mai adesea neuniforme, scopul
procedeului de desensibilizare a
terenului prin compactare dinamicã
intensivã este cel de modificare a
structurii colapsibile pentru elimi-
narea tasãrilor suplimentare, respec-
tiv reducerea porozitãtii ca urmare a
îndesãrii pãmântului uscat. În aceste
condiþii, se produce o rearanjare a
particulelor solide, o scãdere a volu-
mului porilor ºi implicit, o creºtere a
volumului ocupat de scheletul mine-
ral, chiar cu aport de material.

Dupã compactare, deformabili-
tatea materialului rezultat va fi, în
general, apropiatã, dar mai redusã
decât a celui iniþial, structura rigidã

Una dintre metodele de desensibilizare a loessurilor, pãmânturi sensibile la umezire, o constituie
compactarea dinamicã intensivã. Alegerea parametrilor de compactare (greutate mai, energie de com-
pactare, distanþa dintre amprente, numãr de faze) ºi verificarea aplicãrii procedeului se realizeazã prin
încercãri de teren ºi laborator specifice.

În articolul de faþã se prezintã rezultatele obþinute preliminar, în poligoane de încercare, cât ºi dupã exe-
cuþia în Dobrogea, în anii 2009 - 2011, a circa 240.000 m2 de teren compactat dinamic ºi desensibilizat.
S-a avut în vedere o grosime de 6 m a stratului de teren tratat. 

S-a pus în evidenþã necesitatea încercãrilor de teren (CPT) ºi de laborator (edometre duble) pentru
determinarea parametrilor specifici, indicele tasãrii suplimentare prin umezire, porozitate, rezistenþa struc-
turalã, modulul de deformaþie, pe terenul natural ºi pe teren compactat.

Criteriile de verificare a îmbunãtãþirii caracteristicilor geotehnice ale pãmânturilor sensibile la umezire,
prin utilizarea metodei de compactare dinamicã, au fost stabilite pe baza acestor încercãri, aplicând preve-
derile din normativul privind fundarea construcþiilor pe pãmânturi sensibile la umezire (NP - 125/2010).
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fiind distrusã. Modulii edometrici
obþinuþi pe materiale compactate
atestã, în general, o compresibilitate
medie a materialelor, fãrã însã a
mai prezenta sensibilitate la umezire
(im 300 < 2%). Saturarea materialelor
desensibilizate prin compactare
(îndesare) conduce la o creºtere
mult mai micã a compresibilitãþii,
datoritã porozitãtii scãzute. În aceste
condiþii, încercãrile pe teren de tip
penetrare pe materialele desensibi-
lizate permit corelãri ale rezultatelor
pentru prognoza parametrilor geoteh-
nici caracteristici.

Aplicarea tehnologiei de com-
pactare dinamicã pentru desensi-
bilzarea PSU se bazeazã pe aceste
mecanisme de modificare a stãrii de
îndesare, conducând la eliminarea
tasãrilor suplimentare la umezire
prin modificarea structurii materi-
alelor (distrusã total sau parþial) ºi
prin diminuarea porozitãþii, nece-
sitând adaos de material, crescând,
astfel, volumul scheletului mineral,
ceea ce, implicit, diminueazã com-
presibilitatea globalã.

PRINCIPII DE PROIECTARE
A LUCRÃRILOR

DE COMPACTARE INTENSIVÃ
Caracterizarea geotehnicã

În conformitate cu prevederile nor-
melor tehnice, criteriile de încadrare
a unui pãmânt ca sensibil la ume-
zire, pe baza încercãrilor de labora-
tor, sunt de douã categorii iar pentru
a clasifica materialul trebuie satisfã-
cute urmãtoarele condiþii:

a) Criterii referitoare la compoziþie
ºi proprietãþi fizice:

• Pãmânturi coezive
• Pãmânturi cu fracþiunea praf

(d = 0,005 - 0,062 mm) în proporþie
de 50 ÷ 80%

• Pãmânturi aflate în stare nesa-
turatã (Sr < 0,8)

• Pãmânturi cu porozitate în stare
naturalã n > 40%

b) Criterii referitoare la comporta-
mentul mecanic:

• Indicele tasãrii specifice supli-
mentare prin umezire im300 are va-
loare mai mare sau egalã cu 2%.

De asemenea, o indicaþie asupra
sensibilitãþii la umezire a unui
pãmânt o constituie ºi valoarea den-
sitãþii în stare uscatã ρd < 1,6 g/cm3.

În acest sens, prin încercãri de
laborator trebuie cunoscute urmã-
toarele aspecte relevante pentru
scopul lucrãrilor referitoare la terenul
propus a fi tratat prin compactare

dinamicã intensivã pânã la adân-
cimea necesarã:

a) Natura ºi compoziþia materi-
alelor, prin determinarea compoziþiei
granulometrice  ºi  a densitãþii speci-
fice (ρs)

b) Starea naturalã de umiditate ºi
consistenþã a materialelor, prin deter-
minarea umiditãþii (w), densitãþii (ρ) ºi a
gradului de saturaþie (Sr), limita de
plasticitate (wp) ºi limita de curgere
(wL), respectiv a indicelui de plastici-
tate (Ip), ca ºi a indicelui de consis-
tenþã (Ic)

c) Starea naturalã de îndesare,
prin calcularea porozitãþii (n), a indi-
celui porilor (e) ºi a densitãþii în stare
uscatã (ρd)

d) Compresibilitatea ºi sensibili-
tatea la umezire, prin determinarea,
pe baza încercãrilor duble în
edometru, a indicelui tasãrii speci-
fice la umezire (im300) ºi modulilor de
deformaþie (M200-300)  pe probe natu-
rale ºi inundate

Pe teren sunt necesare investi-
gaþii prin foraje cu prelevarea de
probe netulburate ºi încercãri de
penetrare ale cãror rezultate se vor
interpreta corelându-le cu datele din
laborator.

Pentru reliefarea eficienþei proce-
sului de compactare dinamicã este
relevantã noua stare de îndesare
obþinutã, atestatã prin încercãri de
teren ºi de laborator. Parametrii
geotehnici necesar a fi obþinuþi în
laborator sunt: densitatea în stare
uscatã (ρd), porozitatea (n), indicele
porilor (e), indicele de tasare supli-
mentarã prin umezire (im300), modulii
de deformaþie edometricã (M200-300)
pe probe cu umiditatea naturalã ºi
saturate. Rezultatele încercãrilor de
teren nspt ºi qc obþinute se pot corela
între ele. Conform experienþei ºi
normelor tehnice internaþionale ºi
naþionale, eficienþa compactãrii dina-
mice se cuantificã pe baza încer-
cãrilor in situ de penetrare ºi/sau
presiometrice.

Parametrii de compactare
Din faza de proiectare este nece-

sar sã fie prevãzuþi parametrii de
compactare, care se definitiveazã pe
baza unor poligoane experimentale. 

Principalii parametri sunt:
• Energia de compactare, care se

stabileºte în funcþie de caracteristi-
cile terenului (naturã, porozitate,
grad de saturare, nivelul apei subte-
rane) ºi adâncimea necesarã a fi
tratatã, rezultând greutatea maiului
ºi înãlþimea de batere;

• Caracteristicile macaralei uti-
lizate la compactare, în funcþie de
relaþia între lucrul mecanic în regim
dinamic ºi cel în regim static;

• Caracteristicile maiului supergreu;
• Distanþa dintre amprente (mãri-

mea ochiurilor reþelei de compactare);
• Intervalul de timp între douã

lovituri succesive;
• Numãrul de lovituri succesive

pe aceeaºi amprentã;
• Numãrul de faze de compactare

ºi repartizarea energiei de compac-
tare pe faze;

• Intervalul de timp dintre fazele
de compactare.

METODOLOGIA PROPUSÃ
ªI APLICATÃ PENTRU VERIFICAREA

LUCRÃRILOR DE COMPACTARE
INTENSIVÃ PENTRU CONSTRUIREA

UNEI AUTOSTRÃZI
Caracterizarea aplasamentului
Trebuie realizaþi aproximativ 23 km

de autostradã. Investigaþiile geoteh-
nice pe traseul autostrãzii au evi-
denþiat existenþa unui pachet de
pânã la 12 m grosime de pãmânturi
loessoide având sensibilitate la
umezire pe cca. 6 m, aºezat pe un
strat de argile roºii cu concreþiuni
calcaroase. Dupã adâncimi de circa
28 m se întâlneºte, pânã la 40 m,
roca de bazã constituitã din calcar
degradat în masã argiloasã.

Prin studiile geotehnice nu a fost
relevat nivelul apei subterane pânã
la adâncimi de 40 m.

Pentru realizarea autostrãzii sunt
prevãzute, pe acest teren, ramblee
de 5 - 11 m înãlþime ºi poduri rutiere.

Din cauza naturii ºi stãrii de înde-
sare a primului strat de teren, ca ºi
necesitãþii de limitare a tasãrilor
diferenþiate la 25 mm/100 m, a fost
propusã îmbunãtãþirea terenului pe o
suprafaþã de aproximativ 240.000 m2

ºi o adâncime de 6 m, prin compac-
tare dinamicã intensivã.

Pentru proiectarea, realizarea ºi
verificarea soluþiei de îmbunãtãþire a
terenului loessoid prin aceastã
tehnologie, au fost întreprinse cer-
cetãri specifice, de laborator ºi de
teren, calcule ºi prelucrãri ale rezul-
tatelor care au condus la stabilirea
procesului tehnologic de execuþie ºi
a metodologiei de verificare a cali-
tãþii (eficienþei) lucrãrilor de com-
pactare.

Stabilirea parametrilor
de compactare

A fost realizat un poligon experi-
mental pentru stabilirea parametrilor
de execuþie, în funcþie de natura
terenului.
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Au fost determinate urmãtoarele:
a) Greutatea maiului ºi înãlþimea

de cãdere
b) Distanþa între amprente; aceastã

distanþã se realizeazã pe ºantier, la
începerea fiecãrei faze, în felul
urmãtor: pornind din centrul ampren-
tei se mãsoarã, pe douã direcþii per-
pendiculare, cotele terenului ºi se
observã pânã la ce distanþã se pro-
duce supraînãlþare apreciabilã; dis-
tanþa între amprente se alege cel
puþin egalã cu lãþimea zonei de influ-
enþare (a) (fig. 1)

c) Energia de batere (numãr de
lovituri pe amprentã). Energia de com-
pactare, pentru o singurã loviturã, se
stabileºte, pornind de la adâncimea
de compactare, cu relaþia: 

unde: H - adâncimea de com-
pactare necesarã (m), M - greutatea

maiului (t), h - înãlþimea de cãdere a
maiului (m), m - coeficient al condiþi-
ilor de teren din amplasament, care
depinde de natura terenului, stratifi-
caþie, grad de saturare, porozitate,
greutate volumicã etc. (fig. 2)

Energia totalã de compactare se
stabileºte în funcþie de:

• tipul terenului care trebuie
îmbunãtãþit;

• adâncimea necesarã a fi tratatã;
• cerinþele finale ale proiectului.
d) Numãrul de faze de com-

pactare (fig. 3). Acest parametru,
foarte important, se estimeazã în
funcþie de reacþia terenului la efor-
turile dinamice.

Între faze, încercãrile geotehnice
trebuie sã verifice rezultatul compac-
tãrii, care nu se terminã decât atunci
când încercãrile atestã valori care sã
asigure o bunã comportare a lucrãrilor.

În general, experienþa aratã cã
sunt suficiente douã faze de com-
pactare de adâncime, care se rea-
lizeazã, de regulã, cu energii de
compactare egale.

Sunt cazuri când energia din
prima fazã a fost mai mare cu 20% -
30% decât energia utilizatã la faza a
doua. În acelaºi timp, constatarea
unor neomogenitãþi ale terenului, la
executarea primei faze, a condus la
creºterea energiei de compactare în
faza a doua.

Pentru stabilirea tehnologiei de
lucru, au fost efectuate în poligon ºi
încercãri de penetrare cu con (CPT)
pentru cunoaºterea stãrii iniþiale ºi
finale (dupã compactare) de înde-
sare/consistenþã. Au fost efectuate ºi
investigaþii pe bazã de foraje, cu
prelevare de probe netulburate. Pe
aceste probe s-au realizat încercãri
geotehnice de laborator. În foraje
s-au executat încercãri de penetrare
standard (SPT).

Pe baza rezultatelor obþinute prin
prelucrarea datelor, s-au calculat
parametrii geotehnici necesari pen-
tru verificarea lucrãrilor.

Programul experimental
Þinând cont de consideraþiile din

capitolele anterioare ca ºi de preve-
derile normelor tehnice, pentru verifi-
carea eficienþei (calitãþii) lucrãrilor de
îmbunãtãþire prin compactarea inten-
sivã a terenului pe o adâncime de
circa 6 m, s-a propus ºi realizat un
program de încercãri de teren ºi la-
borator pe terenul natural - înainte
de compactare ºi, apoi, pe terenul
compactat. Acest program a cuprins:

a) încercãri pe teren: penetrãri tip
CPT, foraje geotehnice cu adâncimi
de peste 6 m în care s-au executat
penetrãri SPT ºi din care s-au prele-
vat probe tulburate ºi netulburate.

b) încercãri de laborator: deter-
minarea granulometriei, densitãþilor
în diferite stãri, umiditãþilor, plasti-
citãþii ºi consistenþei, ca ºi încercãri
edometrice duble.

Pentru a permite calcule de esti-
mare a capacitãþii portante a terenu-
lui compactat, s-au realizat ºi
încercãri pentru determinarea para-
metrilor rezistenþei la forfecare,
unghiului de frecare internã ∅ ºi
coeziunii c. S-au efectuat încercãri
rapide de forfecare directã de tip
U.U. (neconsolidat - nedrenat) ºi
C.U. (consolidat - nedrenat).

Stabilirea cerinþelor
pentru atestarea calitãþii lucrãrilor

Principalul scop al lucrãrilor de
compactare intensivã a constat în
desensibilizarea terenului la acþiunea
apei. În acest sens, au fost stabilite
urmãtoarele cerinþe de verificare a
terenului îmbunãtãþit:

a) Pe baza încercãrilor de laborator:
• Scãderea indicelui tasãrii speci-

fice la umezire im300< 2%
• Creºterea densitãþii în stare

uscatã ρd > 1,6 g/cm3

• Reducerea porozitãþii n < 40%
• Creºterea modulilor edometrici

M200-300 pentru materialul compactat
atât în starea de umiditate naturalã
(w) cât ºi dupã saturaþie (wsat)

Din punct de vedere practic, este
necesarã compararea valorilor aces-
tor parametri corespunzãtori pentru
terenul înainte de compactare cât ºi
dupã compactare. Comparaþia se
realizeazã între valorile corespunzã-
toare diferitelor straturi cât ºi prin
raportarea lor.

Atestarea cal i tãþ i i  lucrãr i lor
corespunde satisfacerii urmãtoarelor
condiþii:

• im300comp / im300nat < 1, cu
im300comp < 2 %

• ρdcomp / ρdnat >1
• ncomp / nnat <1
• M200-300comp w / M200-300natw > 1
• M200-300 comp wsat / M200-300natwsat > 1

Fig. 1: Zona de influenþã a compactãrii

Fig. 2: Calculul adâncimii de compactare

Fig. 3: Faze tipice pentru compactarea dinamicã
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Pentru caracterizarea globalã a
terenului compactat pe 6 m adân-
cime s-au efectuat aceleaºi com-
paraþii pentru valorile medii ale
aceloraºi parametri.

b) Pe baza încercãrilor in situ:
• Compararea valorilor specifice

N30 (SPT) ºi qc (CPT) efectuate
înainte ºi dupã compactare.

Atestarea calitãþii lucrãrilor  cores-
punde  satisfacerii  condiþiei  ca rapor-
tul valorilor dupã compactare cu cele
pe teren natural sã fie supraunitar.

REZULTATELE ÎNCERCÃRILOR
EFECTUATE ÎN LABORATOR ªI PE TEREN 

Pe baza încercãrilor efectuate în
teren ºi în laborator a rezultat cã, pe
grosimea de 6 m, terenul natural
este constituit din prafuri argiloase ºi
argile prãfoase în stare nesaturatã,
cu indicele tasãrii suplimentare la
umezire im300 = 2-6%, confirmând
caracterul PSU - grupa A, materi-
alele având compresibilitate de la
medie la mare.

Valorile medii ale principalilor
indici geotehnici obþinuþi pânã la
adâncimi de 6 m, pe 45 de probe
luate din 9 locaþii, sunt prezentate în
tabelele 1 ºi 2.

Se remarcã îndeplinirea tuturor
condiþiilor de verificare ºi totodatã,
buna concordanþã între rezultatele
de laborator ºi de teren; rapoartele
între caracteristicile de deformabili-
tate din laborator (M200-300) ºi teren
sunt, practic, similare pentru cele
douã situaþii.

S-a confirmat posibilitatea uti-
lizãrii unor corelaþii între valorile
modulilor de deformaþie edometrici
ºi valorile specifice din încercãrile de
penetrare, conform EREN 1997-
2:2007.

În relaþia Eoed = α * qc, pentru
zona studiatã, αmed ≈ 4,4. Se con-
firmã, astfel, cã pentru aplicarea

acestor corelaþii, în cazul unor
pãmânturi cu comportament spe-
cific, sunt necesare investigaþii în
amplasament, pentru obþinerea
valorilor proprii pentru coeficientul α.

În figurile 4 ºi 5 sunt prezentate
valorile porozitãþilor ºi media rezis-
tenþelor pe con obþinute înainte ºi
dupã compactare.

CONCLUZII
Pe amplasamentul autostrãzii,

terenul de fundare este alcãtuit, pe
primii 6 m, din pãmânturi loessoide
sensibile la umezire.

Conform proiectului a fost nece-
sarã îmbunãtãþirea acestui strat,
respectiv desensibilizarea în raport
cu apa. În acest scop, a fost utilizatã
tehnologia de compactare dinamicã
intensivã.

Pentru reliefarea eficienþei proce-
sului de compactare dinamicã este
relevantã noua stare de îndesare
obþinutã, reflectatã prin parametrii
specifici determinaþi în laborator ºi
pe teren, ale cãror valori se pot
corela între ele.

Urmare a metodologiei aplicate
s-au stabilit cerinþele pentru para-
metrii de compactare dinamicã
intensivã si de atestare a calitãþii
lucrãrilor.

Prin programul experimental
desfãºurat ºi prelucrarea statisticã a
datelor, a rezultatat cã în toate
locaþiile pe adâncimea de 6 m
lucrãrile de compactare au fost efi-
ciente. Terenul îmbunãtãþit astfel a
devenit insensibil la umezire, pre-
zentând, totodatã, o deformabilitate
mai redusã faþã de cel natural
necompactat.
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pãmânturi sensibile la umezire;

2. Lucrare de Dizertaþie -
Îmbunãtãþirea pãmânturilor loessoide
prin compactare dinamicã intensivã -
Masterand: ing. Monica DUMITRU,
Coordonator: prof. dr. ing. Sanda
MANEA, 2011;

3. IPTANA - Consolidarea dina-
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Tabelul 1: Parametrii determinaþi în laborator

Tabelul 2: Principalii parametri determinaþi pe teren

Fig. 4: Reprezentarea graficã a rezultatelor
obþinute pentru porozitate

Fig. 5: Reprezentarea graficã a mediei rezultatelor
obþinute prin încercãri CPT





Ferestre ºi trape de evacuare a fumului

Ferestrele ºi trapele de evacuare a fumului joacã un rol special în asigurarea confortului ºi siguranþei per-

soanelor care locuiesc în clãdire. Dacã sunt instalate corect, ele reprezintã elementele ventilaþiei gravitaþionale

iar dacã este necesar, pot contribui la eliminarea rapidã a fumului ºi vaporilor toxici, care pot fi periculoºi

pentru sãnãtate ºi viaþã.

Oferta pentru aceste produse se caracterizeazã printr-o diversitate de soluþii, astfel încât sã poatã fi folosite în

scopul dezvoltãrilor individuale, precum ºi ca elemente integrate în faþade din aluminiu sau panouri vitrate

pentru acoperiºuri.

Structurile de evacuare a fumului pot fi realizate cu sisteme de ferestre de tipul MB-59S, 59S-Casement MB,

MB-60, MB-60US, MB-70, MB-70US, MB-86, MB-86US, ºi cu soluþii pentru faþade, de tipul ferestrelor de

mansardã (MB-SR50N OW) ºi luminatoarelor (SR50N MB-RW). Existã opþiuni diverse de deschidere

a ferestrelor – cu balamale laterale sau înclinate spre interior sau spre exterior (sus/jos), precum ºi lucarne

folosite cu faþade înclinate sau cu luminatoare. Sistemul de evacuare a fumului de ventilaþie este completat prin

ferestrele ºi uºile de aerisire.

Dimensiunea maximã a ferestrei: 4 m2
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Secþiune transversalã
a sistemului MB-70
cu fereastrã de evacuare a fumului

FEREASTRÃ VERTICALÃ DE EVACUARE A FUMULUI

Secþiune transversalã
a ferestrei de evacuare a fumului

în sistem MB-70

Ferestrele ºi trapele de evacuare a fumului pot fi prevãzute cu mecanisme fiabile ºi silenþioase furnizate de
D+H ºi GEZE, iar ferestrele de acoperiº - cu mecanisme de acþionare de la ESCO. Sunt disponibile diverse
tipuri de sisteme de acþionare, inclusiv antrenãri cu forþã mare de deschidere (de max. 3.000 N). Ele pot fi
instalate într-o singurã fereastrã sau în sisteme sincronizate “Tandem”. În ciuda rolului lor funcþional în clãdire,
aceste structuri se pot caracteriza printr-un aspect estetic de înaltã calitate, asigurat de posibilitatea de a folosi
sisteme de antrenare de mici dimensiuni instalate paralel cu suprafaþa ferestrei. 

Producãtori de sisteme de antrenare pentru ferestrele de evacuare a fumului 

Standardul EN 12101-2, ce reprezintã baza legalã a operãrii ferestrelor de
evacuare a fumului, prevede ca echipamentul folosit pentru evacuarea
fumului ºi cãldurii sã funcþioneze fiabil ºi corect, de fiecare datã când
este pornit în timpul perioadei
de utilizare.
Structurile de evacuare a
fumului pe baza sistemelor
Aluprof au fost testate con-
form standardului specificat

mai sus, în Institutele IFT ºi VdS, în ceea ce priveºte zona de venti-
laþie eficientã, fiabilitatea operaþionalã ºi comportarea corespunzã-
toare în anumite condiþii de funcþionare: forþa vântului, masa zãpezii
ºi sub influenþa temperaturilor joase ºi ridicate.
Testele asupra ferestrelor de evacuare a fumului fabricate cu sis-
teme Aluprof sunt documentate corespunzãtor, demonstrând para-
metrii tehnici ceruþi. �

Ferestre ºi trape de evacuare a fumului
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Patronatul producãtorilor
de tâmplãrie termoizolantã (PPTT) 

REALIZÃRI ªI PLANURI DE VIITOR

Conform statutului, organizaþia are
ca obiect de activitate susþinerea ºi
apãrarea intereselor producãtorilor ºi
montatorilor de ferestre, uºi, faþade ºi
vitraje termoizolante în relaþiile cu
autoritãþile publice, cu sindicatele ºi cu
alte persoane juridice ºi fizice, atât în
plan naþional, cât ºi internaþional. Un
alt obiectiv principal al organizaþiei
este promovarea ºi dezvoltarea pro-
ducþiei de calitate a tâmplãriei ºi vitra-
jelor termoizolante.

În decursul anilor, de la înfiinþare,
PPTT a avut numeroase realizãri
importante pentru breaslã, dintre care
enumerãm: 

• PPTT a fost preocupat efectiv
pentru a le crea membrilor sãi condiþii
facile de implementare a procedurilor
pentru aplicarea marcajului CE pe pro-
dusele lor ºi respectarea prevederilor
legale. În 2009 a încheiat cu IFT
Rosenheim un contract de parteneriat
pentru realizarea, sub auspiciile aces-
tui organism, a procedurilor necesare
de certificare a produselor CE, pentru
firmele membre ale patronatului.

• PPTT a avut o contribuþie efectivã
la traducerea în limba romanã a SR
EN 14351-1:2006 ºi a amendamentu-
lui A1:2010 ºi SR EN 1279-5:2005 ºi a
amendamentelor A1:2009, A2:2010.

• În 2011, la solicitarea MDRT,
PPTT s-a implicat în actualizarea unui
standard de cost pentru lucrãrile de
tâmplãrie exterioarã cuprinse în pro-
gramul naþional de reabilitare termicã
ºi în vederea respectãrii noilor perfor-
manþe prevãzute de modificãrile aduse
în 2010 la C 107–2005 „Normativ
privind calculul termotehnic al ele-
mentelor de construcþie ale clãdirilor”.

• PPTT realizeazã certificarea
(atestarea) calificãrii tehnico-profe-
sionale a operatorilor economici cu
activitate în domeniul tâmplãriei ter-
moizolante. Certificarea reprezintã o
recunoaºtere a competenþei acestora
în derularea proceselor care fac obiec-
tul lor de activitate, solicitarea certi-
ficãrii fiind voluntarã.

• PPTT este autorizat, de cãtre
Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri
(ANC), drept Centru de Evaluare ºi
Certificare a competenþelor profesio-
nale obþinute pe alte cãi decât cele for-
male, pentru ocupaþiile: “Confecþioner
tâmplãrie din aluminiu ºi mase plas-
tice”, “Confecþioner geam termoizola-
tor”, “Montator tâmplãrie din aluminiu
ºi mase plastice”. În cadrul centrului,
au fost evaluaþi ºi certificaþi un numãr
de 125 angajaþi ai companiilor din
întreaga þarã.

• De la 1 octombrie 2013 a început,
în calitate de partener, implementarea
proiectului Build Up Skills Pilon II –
QualiShell, proiect finanþat de Uniunea
Europeanã, ºi care se va deru la  în
per ioada 1.X.2013 -  31.V.2015.
Proiectul are ca scop elaborarea
schemei naþionale de calificare pentru
forþa de muncã din construcþii în ve-
derea realizãrii de anvelope de înaltã
performanþã ale clãdirilor. Pe baza
acestor scheme de calificare se va
realiza, la nivel naþional, formarea pro-
fesionalã a montatorilor de sisteme
termoizolante de anvelopã ºi de sis-
teme de tâmplãrie termoizolantã. În
acest proiect, patronatul se va autoriza
ºi ca furnizor de formare profesionalã
pentru viitoarea calificare “Montator
sisteme tâmplãrie termoizolantã”.

• PPTT sprijinã ASRO, prin partici-
parea la activitatea comitetelor tehnice
din domeniul specific al execuþiei ºi
montajului de ferestre, uºi ºi faþade
cortinã, aducându-ºi astfel contribuþia
la standardizarea naþionalã, euro-
peanã sau internaþionalã: 

1. ASRO - TC 33 – “Pereþi cortinã”,
reprezentat prin ing. Dragoº Stoca –
contract angajament;

2. ASRO - CT 122 – “Sticlã pentru
construcþii” reprezentat prin ing.
Valentin Petrescu;

3. ASRO - CT 318 – “Uºi, ferestre,
elemente de închidere ºi accesorii
pentru construcþii”, preºedinte doamna
prof. arh. Ana-Maria Dabija ºi membru
permanent ing. Lorincz Barnabás din
2014. 

• P.P.T.T. este reprezentat ºi în
componenþa altor comisii tehnice, prin
persoane delegate, dupã cum urmeazã: 

1. Comisia CTS11 „Cerinþe funcþionale
pentru construcþii ºi fizica construcþiilor”
de la MDRAP prin prof. dr. ing. Horia
Asanache ºi ing. Viorel Ruseti; 

2. UGIR – Consiliu Director prin
FPSC (PPTT - membru fondator
FPSC) - în cadrul cãreia s-a dezvoltat
un parteneriat durabil ºi care repre-
zintã, practic, organismul prin care
putem dialoga cu reprezentanþii statu-
lui, conform noii legislaþii;

3. Parteneriat cu UTCB;
4. Parteneriat cu CNIPMMR;
5. La nivel european suntem membri

ai: IFT Rosenheim (membru cotizant)
ºi membru corepondent CEN TC 33 –
wg 1 ºi 2 – ferestre ºi uºi; wg 6 – pereþi
cortinã.

• În urma solicitãrii ALUCO SRL
(membru PPTT), în cursul anului 2013
am demarat procesul ”Cererii de revo-
care a Brevetului de Invenþie nr. RO
125978 eliberat de OSIM” atribuit ca
fiind invenþia lui Niþã Adrian din
Suceava (conducãtorul fostei societãþi
comerciale REGAL)” din cauza solici-
tãrii unor despãgubiri materiale impor-
tante de cãtre acesta pe marginea
invenþiei. La solicitarea PPTT, domnul
prof. univ. dr. ing. Vlad Ion ºi domnul
ing. Dragoº Stoca au arãtat, în urma
analizelor, cã modelele de elemente
de fixare prezentate în cadrul brevetu-
lui conþin grave erori tehnice de

PPTT a fost înfiinþatã în 2004 ca o organizaþie a patronilor din ramura producãtorilor de tâmplãrie ºi vitraje
termoizolante, dar ºi a celor din sectoarele furnizoare de materiale pentru aceastã breaslã. 

Cu o experienþã profesionalã de 18 ani în domeniul producþiei de tâmplãrie ºi vitraje termoizolante, dl Lorincz
Barnabás a fost desemnat, la finele anului 2013, în funcþia de director executiv al PPTT.

Lorincz Barnabás

Lorincz BARNABÁS - director executiv PPTT
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´́



proiectare ºi nu reiese, în niciun fel,
care este aportul tehnico-ºtiinþific sau
caracterul de noutate al modelelor de
elemente de fixare schiþate în brevetul
nr. 125978, faþã de modelele de fixare
deja existente. La ora actualã, cazul
este pe rol, urmând a se pronunþa, în
acest sens, Comisia Juridicã OSIM.
Vã vom þine la curent privind demersul
acestui caz deoarece întreaga breaslã
care activeazã în domeniul pereþilor-
cortinã ar putea fi blocatã de even-
tualele acþiuni de revendicare a unor
presupuse drepturi materiale venite
din partea lui Niþã Adrian.

În cazul în care OSIM acordã,
totuºi, acest Brevet de Invenþie, PPTT
va informa reprezentanþii OSIM
asupra faptului cã va sesiza instituþiile
abilitate (Ministerul Economiei, I.S.C.,
Judecãtoria Bucureºti etc.) cu privire
la acordarea acestui Brevet de
Invenþie. În cazul în care OSIM decide,
totuºi, sã declare valabil acest Brevet
de Invenþie, P.P.T.T. va transmite
colaboratorilor din strãinãtate acest
Brevet, împreunã cu solicitarea de a
obþine un punct de vedere avizat din
partea instituþiilor similare OSIM din
þãrile respective. 

• Organizaþia a asigurat servicii de
consultanþã ºi asistenþã de speciali-
tate, medieri, elaborarea punctelor de
vedere tehnice, similar expertizelor
tehnice.

Nu se poate trece cu vederea cã
nu tot ceea ce ºi-a propus Consiliul
Director a ºi fost realizat.

Principala ºi permanenta sarcinã a
Consiliului Director ºi a Executivului a
fost aceea de atragere, în rândul
membrilor Patronatului, a noi societãþi
cu activitate în domeniu ºi cu pondere
pe piaþa de tâmplãrie termoizolantã.
Una dintre principalele nerealizãri, pe
care ne-o asumãm, este cã nu am
reuºit sã demonstrãm, în totalitate,
atât companiilor membre cât ºi celor
care nu sunt membre, avantajele pe
care le conferã statutul de participare
într-o astfel de organizaþie.

Experienþa ºi rezultatele acumulate
ne-au determinat ca, în anul 2014, sã
propunem câteva direcþii de acþiune
necesare a fi urmãrite, pentru a ridica
la un nivel calitativ superior activitatea
noastrã patronalã.

Astfel, ne-am propus:
• Sã consolidãm organizaþia din

punct de vedere al reprezentativitãþii
(în virtutea legii 62/2011 a dialogului
social) prin cooptarea unor companii-
etalon din industria de profil, în special

firme care deruleazã activitãþi sus-
þinute de producþie. Doar aºa consi-
derãm cã putem sã purtãm un dialog
constructiv cu autoritãþile publice ºi, în
acelaºi timp, sã maximizãm ºansele
de a obþine rezultatele dorite în urma
discuþiilor respective, în deplinã con-
cordanþã cu interesele de afaceri ale
societãþilor care fac parte din asociaþia
patronalã. De aceea, în anul curent, în
lunile mai ºi iunie, vom organiza întâl-
niri informale, atât pentru membrii
organizaþiei cât ºi pentru cei care ar
dori sã adere la organizaþia patronalã.
Astfel, în luna mai va avea loc întâl-
nirea dintre producãtorii de vitraje
termoizolante, întâlnirea dintre pro-
ducãtorii de tâmplãrie din profile alu-
miniu ºi întâlnirea dintre furnizorii
profilelor de aluminiu. În luna iunie se
va organiza întâlnirea dintre producã-
torii de tâmplãrie din profile pvc, întâl-
nirea dintre furnizorii de profile pvc ºi
întâlnirea dintre furnizorii de sticlã ºi
materiale necesare realizãrii vitrajelor
termoizolante. În urma acestor întâlniri
vom putea evalua necesitãþile, respec-
tiv interesele cele mai importante ale
membrilor patronatului ºi, pe baza
acestora, vom întocmi un plan de pri-
oritãþi prin care sã concepem pilonii de
susþinere a acþiunilor ºi programelor
viitoare.

• Identificarea oportunitãþilor de export,
organizarea de misiuni economice
pentru promovarea exportului, partici-
pare directã ºi mai activã la lucrãrile
Consiliului de Export.

• Rebranduirea website-ului PPTT,
în vederea unei informãri mai bune ºi
a unei comunicãri mai eficiente pentru
membrii patronatului. Sub forma nouã,
site-ul va conþine:

a. serviciul de publicitate gratuitã ºi
contra-cost (plata ºi prin sms);

b. servicii de vânzare-cumpãrare,
produse, utilaje de producþie; 

c. posibilitãþi de investiþii ºi propu-
neri de afaceri;

d. serviciul de micã publicitate, anunþuri
gratuite; 

e. secþiune membri (legislaþie, ºtiri,
târguri);

f. lista neagrã a antreprenorilor con-
structori, a producãtorilor de tâmplãrie
ºi vitraje termoizolante;

g. rubrica: „Aºa nu se face”;
h. activitate de blog (pagina specia-

listului).
• Continuarea programelor actuale,

deja funcþionale, ale PPTT cum ar fi
programul „Build Up Skills QualiShell”,
precum ºi cel de certificare a activitãþii
companiilor, evaluarea ºi certificarea

competenþelor profesionale ale anga-
jaþilor din domeniul execuþiei ºi monta-
jului tâmplãriei termoizolante.

• Îndeplinirea programului „Rabla”,
cât ºi a celui denumit „Fereastra
Termoizolantã” (propuse în anul 2010)
care, deºi au fost foarte bine gândite,
nu au fost, din pãcate, acceptate ca
prioritãþi de cãtre autoritãþi ºi astfel, nu
au dat rezultatele scontate. Avem de
luptat cu inerþia funcþionarilor publici, iar
aceastã confruntare este dificilã ºi se
va derula pe termen lung. Probabil cã
stabilirea unei legislaþii a instituþiei de
„lobby” ar fi binevenitã. 

• În domeniul profesional ºi al cali-
tãþii, comisia tehnicã a PPTT a elabo-
rat, cu participarea efectivã a unor
specialiºti din cadrul patronatului pre-
cum ºi din mediul academic prin
prezenþa dlui profesor dr. ing. Horia
Asanache, un GHID – caiet de sarcini
pentru montajul tâmplãriei termoizo-
lante, pe care l-a înregistrat la Direcþia
Tehnicã din cadrul ministerului de
resort ºi care trebuie finalizat spre
aprobare. Acest demers este continu-
area ghidului – caiet de sarcini pentru
confecþionarea tâmplãriei termoizo-
lante, care a fost apreciat din 2010 ca
un document de referinþã.

• Împreunã cu PSC, intensificarea
eforturilor comune pentru legiferarea,
cât mai urgentã, a H.G. privind certifi-
carea calificãrii tehnico-profesionale a
operatorilor din construcþii. - În dome-
niul reglementãrilor legislative: comisia
tehnicã, alcãtuitã din specialiºti - AAIR,
ARACO, PSC ºi PPTT, a înaintat, cu
nota de fundamentare, ministerului de
resort proiectul de H.G. privind certifi-
carea capacitãþii tehnico-profesionale
a operatorilor din construcþii, în vede-
rea aprobãrii, în guvern, a acestui act
normativ, menit sã facã ordine în par-
ticiparea companiilor la licitaþii pe bani
publici.

• Negocierea de contracte de grup cu
diferiþi furnizori, pentru reducerea cos-
turilor la combustibili, comunicaþii, info
tehnic, info legislativ, info financiar etc.).

• Împreunã cu organele de control
competente ale statului, ne vom
implica, mai mult, în procesul de clarifi-
care a diverselor dispute ºi de
sancþionare a companiilor cu un com-
portament incorect în afaceri, care
lezeazã atât interesele competitorilor,
cât ºi pe cele ale utilizatorilor finali.

Desigur, aceste mãsuri vor avea
efectele dorite dacã toþi membrii con-
siliului director, executivul ºi membrii
PPTT se vor implica corespunzãtor ºi
vor participa activ la soluþionarea, în
interesul comun, a problemelor. � 

PATRONATUL PRODUCÃTORILOR DE TÂMPLÃRIE TERMOIZOLANTÃ
Bd Unirii, nr. 70, bl. J4, sc. 4, et. 8, ap. 130, Bucureºti, Sector 3

Tel.: +4 021-311.16.30 | Fax: 021-311.80.10 | Mobil: 0740-507.307, 0722.507.307
E-mail: office@pptt.ro | Web: www.pptt.ro 
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CREATIVITATE ªI DESIGN PENTRU
ACOPERIªURI DEOSEBITE

Þiglele din argilã arsã se numãrã,
de mii de ani, printre cele mai apreci-
ate materiale folosite la acoperiºuri.
Cea mai clasicã formã a þiglei din
argilã este aceea de solz sau “coadã
de castor”, formã care îºi are origi-
nile în vechile acoperiºuri din
ardezie ºi care, prin îmbunãtãþiri
aduse de-a lungul timpului, uneºte,
într-un mod ideal, funcþionalitatea ºi
creativitatea.

CREATON oferã pentru fiecare
acoperiº – fie cã este vorba despre
renovãri  ale monumentelor  istorice
sau cã este vorba despre construcþii
noi – o gamã foarte mare de þigle
solzi, care se diferenþiazã prin forma
decupajelor, a culorilor, a suprafe-
þelor, putându-se realiza peste 1.000
de variante.

Toate produsele noastre au un
numitor comun ºi anume CALITATEA,
fie cã vorbim de materia primã
folositã, de procesul de producþie
sau de produsul finit. Nu numai
tradiþia ºi experienþa în domeniul

fabricãrii þiglelor din argilã ne ajutã
sã menþinem calitatea la cele mai
înalte standarde. Instalaþiile de pro-
ducþie ultramoderne tip Hydrocasing,
care se numãrã printre cele mai
avansate din Europa, garanteazã, la
rândul lor, calitatea premium pe care
CREATON o oferã clienþilor sãi.

Designul diferit al suprafeþelor
þiglelor oferã posibilitãþi multiple de
personalizare a acoperiºului.

Suprafeþele þiglelor solz vin în
întâmpinarea ideilor ºi dorinþelor
tuturor clienþilor. Cu suprafaþã nete-
dã sau rugoasã, suprafaþã periatã
sau canelatã, fiecare acoperiº se
poate individualiza în nenumãrate
variante, pentru a asigura un aspect
cât mai plãcut ºi natural.

Pretenþioasa þiglã “solz natur”
este înnobilatã prin aplicarea, pe
suprafaþa ei, a valoroaselor angobe
ºi glazuri CREATON. Prin “Noblesse”,
colecþia valoroasã de culori glazu-
rate, vã stau la dispoziþie 60 de
nuanþe diferite de culori. “Nuance”,
colecþia de angobe vã oferã 18
nuanþe de culori, cu care puteþi sã
realizaþi nenumãrate combinaþii de

design. Gama de glazuri “Finesse“
oferã, datoritã suprafeþei tratate, o
protecþie eficientã împotriva “îmbãtrâ-
nirii” suprafeþei, precum ºi a depu-
nerilor de muºchi.

10 DOVEZI
ALE CALITÃÞII ÞIGLEI SOLZ

DE LA CREATON

1. Tradiþie ºi progres
Þigla solz corespunde, în formã,

culoare ºi suprafaþã, acoperiºurilor
vechi, istorice, dar sprijinã, în acelaºi
t imp, ºi arhitectura modernã,
îmbinând tradiþia cu prezentul ºi
viitorul.

2. Nobil ºi armonic
Atât suprafeþele mari, cât ºi

suprafeþele mai mici, beneficiazã,
prin þigla solz, de posibilitãþi multi-
ple de acoperire. Strãlucirea
nobilã pe care o emanã duce la o
încheiere armonioasã a clãdirii prin
acoperiº.

Suprafaþã netedã Suprafaþã rugoasã Suprafaþã periatã

“Finesse” “Noblesse”

Þigla solz de la CREATON



3. Versatilitate
Þigla solz oferã posibilitatea

realizãrii unui acoperiº în întregime
ceramic. Versatilitatea susþine cre-
ativitatea, dând frâu liber imagi-
naþiei. Lucarne în diferite forme,
dolii formate din þiglã sau turnuri,
toate pot fi realizate, în totalitate,
din þiglã.

4. Duratã de viaþã
Solzii CREATON oferã diferite

posibilitãþi de aºezare. Supra-
punerea dublã sau tip coroanã
oferã multiple avantaje tehnice ºi
optice, în comparaþie cu alte tipuri
de aºezare, asigurând, prin sigu-
ranþã ºi frumuseþe, o duratã de viaþã
prelungitã.

5. Forme nobile 
Cu angobe atractive ºi glazuri

colorate, CREATON extinde limitele
creaþiei, forme ºi structuri deosebite
putând fi puse în valoare.

6. Culori deosebite
CREATON a dezvoltat, în colabo-

rare cu renumitul designer Friedrich
Ernst v. Garnier, o paletã grandioasã
de culori, acordând, prin aceasta,
libertate totalã actului de creaþie.
Integrarea acoperiºului în peisaj nu
mai reprezintã o problemã.

7. Acoperiºul respirã
Climatul interior al clãdirii este

susþinut, în mod remarcabil, de cãtre
tigla solz.

”Perna” ceramicã groasã de 3 cm
acþioneazã ca un veritabil plãmân,
absorbind umiditatea excesivã ºi
asigurând, în acest fel, locatarilor
clãdirii un mediu locativ sãnãtos.

8. Materii prime de calitate
Materia primã pentru tigla solz se

prelucreazã prin extrudare, þigla
brutã fiind, apoi, arsã fãrã atin-
gere prin tehnologia “Hydrocasing”.
Aceastã tehnologie ultramodernã
garanteazã precizia dimensiunilor ºi
a formei.

9. Montaj facil
Uniformitatea produsului, precum

ºi calitatea sa, sunt un avantaj major
când este vorba de montaj.

Rezistenþa materialului oferã sim-
plitate în montaj iar excelentul raport
preþ/calitate face din þigla CREATON
un produs recunoscut ºi preþuit de
toþi cei implicaþi în realizarea unui
acoperiº sigur ºi estetic.

10. Gama completã de accesorii
Sortimentul complet de accesorii

oferã posibilitãþi nelimitate. Venti-
larea spaþiului de sub acoperiº,
accesul pe acoperiº, siguranþa con-
tra vântului ºi a zãpezii, trecerile prin
acoperiº º.a.m.d., toate acestea
sunt asigurate prin accesorii cera-
mice sau din aluminiu, utilizarea lor
oferind siguranþa unui acoperiº de
calitate. �

CREATON & ETERNIT SRL
B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, Sector 1, Bucureºti, România

Tel.: +40 21 26 92 174 | Fax: +40 21 26 92 175
www.creaton.com.ro 
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Bursa de cereale Corabia, judeþul Olt

Realizarea unei Burse de cereale
în Corabia a presupus construirea
unui sediu administrativ, unde se vor
tranzacþiona cereale. Sediul cuprinde
un corp de clãdire nou, cu regim de
înãlþime: subsol parþial, parter, etaj ºi
mansardã parþial.

• Clãdirea include:
- la subsol: centralã termicã, adã-

post A.L.A., hol ºi casa scãrii;
- la parter: un hol central, regis-

traturã, punct de informare compu-
terizatã, salã de tranzacþionare, salã
de conferinþe, garderobe, casa scãrii
ºi grupuri sanitare;

- la etajul 1: birouri, hol, grupuri
sanitare, casa scãrii;

- la etajul 2 - mansarda: birouri, o
terasã circulabilã pentru angajaþi,
grupuri sanitare, casa scãrii.

• Structura de rezistenþã este
realizatã astfel: fundaþii din beton
armat, structurã din cadre de beton
armat, planºee din beton armat,
acoperiº tip ºarpantã peste mansardã.

• Închiderile exterioare sunt reali-
zate din cãrãmidã, pereþii exteriori
sunt placaþi, pe sistem faþadã venti-
latã, cu plãci ceramice tratate spe-
cial pentru exterior, tâmplãria
exterioarã, atât pentru ferestre cât ºi
pentru zonele cu pereþi cortinã, este

realizatã din aluminiu cu geam ter-
mopan ºi parasolare pentru protecþie
împotriva razelor solare, montate
vertical pe tot perimetrul pereþilor
cortinã. Terasa circulabilã este deco-
ratã cu o pergolã realizatã pe
cadrele din beton armat.

• Iluminatul holului central, pe
toatã înãlþimea, se face prin lumina-
torul tip cupolã; suprafaþa vitratã
este realizatã din policarbonat.

• Compartimentãrile interioare
sunt de tip uºor din gips-carton cu
fonoizolaþie;

• Finisajele interioare sunt diferite
în funcþie de natura spaþiilor interioare. 

• Instalaþiile executate: instalaþii
electrice interioare ºi exterioare;
instalaþii sanitare interioare, alimen-
tare cu apã din sursa de apã a
oraºului Corabia, canalizare inte-
rioarã ºi exterioarã; instalaþii termice
interioare. 

• La proiectarea clãdirii s-a þinut
cont de alocarea unui spaþiu de adã-
post de protecþie civilã. În adãpost
este prevãzutã o instalaþie de filtro-
ventilaþie, care asigurã microclimatul
în condiþii normale, privind calitatea
aerului la nivelul adãpostului.

• Amenajãrile exterioare cuprind:
împrejmuire pentru separarea pro-
prietãþilor, alei pietonale, alei caro-
sabile ºi parcãri, spaþii verzi. �

Antreprenor: SC Grup Primacons SRL, Slatina
Beneficiar: Consiliul Judeþean Olt
Proiectant general: SC General Proiect SRL, Slatina
Proiectant de specialitate-instalaþii: SC Piramid SRL, Slatina
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Monitorizarea unei excavaþii adânci
susþinute prin pereþi îngropaþi ancoraþi (I)

ing. Alexandra ENE, ing. Dragoº MARCU - SC POPP & ASOCIAÞII INGINERIE GEOTEHNICÃ SRL Bucureºti
conf. univ. dr. ing. Horaþiu POPA - Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti, Departamentul de Geotehnicã ºi Fundaþii

DESCRIEREA CLÃDIRII PROIECTATE
Pe un amplasament din nord-

estul Bucureºtiului se aflã în curs de
execuþie un ansamblu de clãdiri de
birouri, având ca regim de înãlþime
3 Subsoluri, Parter ºi 11(12) etaje,
cu o suprafaþã totalã desfãºuratã de
cca. 90.000 m2, dintre care cca.
60.000 m2 în partea suprateranã a
clãdirilor (fig. 1). 

Subsolul se întinde pe aproape
toatã suprafaþa proprietãþii, iar cele
trei corpuri supraterane de clãdire
ocupã aproximativ 60% (conform
indicatorilor urbanistici autorizaþi) din
suprafaþa terenului.

Structura de rezistenþã este reali-
zatã din beton armat, având un sis-
tem constructiv alcãtuit din pereþi
structurali din beton armat, individu-
ali, cuplaþi sau sub formã de nuclee
de pereþi din beton armat, dispuse în
jurul caselor de scãri ºi de lifturi, stâlpi
din beton armat ºi planºee dalã.

Structura subsolului, mai extinsã
în plan decât partea de suprastruc-
turã, este alcãtuitã similar, prin con-
tinuarea elementelor verticale din
suprastructurã, la care se adaugã
stâlpi ºi pereþi din beton armat supli-
mentari, inclusiv peretele suplimen-
tar perimetral.

Sistemul de fundare este de tip
radier general, având grosimea de
1,80 m în zonele de nuclee, unde
apar concentrãri de eforturi datorate
preluãrii ºi transmiterii sarcinii seis-
mice, respectiv 1,00 m în rest.

Aºa cum se întâmplã în mod
curent la dezvoltãrile imobiliare de
mari dimensiuni, s-a optat pentru o
abordare în faze a execuþiei, reali-
zându-se, mai întâi, o incintã de
pereþi mulaþi corespunzãtoare primelor
douã corpuri supraterane, urmând
ca, ulterior, sã fie continuatã incinta
pentru realizarea subsolului celui de
al treilea corp.

La momentul întocmirii prezen-
tului articol, execuþia primului corp
se gãsea la etajul 3, la al doilea corp
se definitiva structura subsolului, în
timp ce execuþia celui de al treilea
corp urma sã înceapã ulterior.

DESCRIEREA LUCRÃRILOR
AFERENTE EXCAVAÞIEI ADÂNCI
Cota terenului natural este la cca.

+89,00 m rMN, iar cota finalã a
excavaþiei este +77,10 m rMN,
respectiv + 77,90 m rMN, deci cu
cca. 11-12 m sub cota terenului
natural.

Nivelul hidrostatic indicat în
studiul geotehnic era aproximativ
+77,00 ... +79,00 m rMN, însã, în
realitate, el s-a întâlnit chiar mai jos
în interiorul incintei executate. Pen-
tru realizarea excavaþiei de pe o
platformã de lucru realizatã la cota
+86,00 m rMN, prin sãpãturã în taluz
înclinat (protejat cu torcret în vede-
rea menþinerii condiþiilor de umiditate
naturale) sau local prin sprijinire
berlinezã, s-a construit un perete
îngropat de 60 cm grosime ºi 18 m
adâncime, executat prin tehnologia
pereþilor mulaþi, cu excavare sub
protecþia noroiului bentonitic.

Dupã realizarea unui studiu de
fezabilitate, s-a optat pentru cel mai
economic mod de sprijinire tempo-
rarã a peretelui de incintã, respectiv
sprijinirea prin ancoraje pretensio-
nate dispuse pe un singur orizont, la
cota +82,20 m rMN. Aceasta înseamnã
cã, dupã execuþia pereþilor de incintã
ºi a grinzii de coronament de pe
capul lor, s-a fãcut o sãpãturã pânã
la cota de aproximativ +81,70 m rMN,
de pe care s-a realizat forarea, insta-
larea ºi tensionarea ancorajelor,
având lungimi de 20 m, forate sub
un unghi de 200. 

Ancorajele au fost tensionate, în
cea mai mare parte a incintei, pânã
la forþe de 500 kN, forþã stabilitã prin
calcul ºi verificatã prin încercãrile
preliminare pe ancorajele de probã.
Pe o zonã unde s-a dorit stabilizarea
sporitã a taluzului ºi a construcþiei
vecine, din cauza traficului greu din
zona respectivã, ancorajele au fost
tensionate pânã la 560 kN. Pe zona
respectivã, litologia a permis pãtrun-
derea parþialã a bulbului într-un strat

Lucrarea de faþã prezintã programul de monitorizare ºi mãsurãtorile de teren ale unei excavaþii adânci
din Bucureºti, susþinutã prin pereþi îngropaþi ancoraþi. Sunt redate comparaþiile între valorile mãsurate ºi
cele estimate prin calcul ale deformaþiilor peretelui îngropat ºi ale terenului de fundare.

Valorile experimentale au rezultat din mãsurãtorile efectuate în coloane inclinometrice montate în
peretele mulat, în tasometre instalate în terenul de fundare, precum ºi din mãsurarea topograficã a
deplasãrilor verticale ale peretelui mulat ºi ale construcþiilor aflate în vecinãtate.

Etapele de monitorizare au þinut cont de stadiile de execuþie a excavaþiei. Pentru interpretarea cores-
punzãtoare a influenþei excavaþiei asupra construcþiilor din vecinãtate, programul de monitorizare a mai
cuprins: cartarea ºi mãsurarea evoluþiei fisurilor acestora, precum ºi mãsurãtori ale nivelului apei subte-
rane în exteriorul incintei de pereþi îngropaþi.

Fig. 1: Vedere de ansamblu a obiectivului
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necoeziv cu capacitate portantã
sporitã, lucru confirmat ºi prin încer-
cãrile preliminare pe ancorajele de
probã.

Platforma de pe care s-au realizat
ancorajele a fost constituitã de fapt
de o contrabanchetã având bermã
de 8-10 m lãþime ºi cu taluz cu pantã
de 3:2. Astfel, se lucra pe de o parte
la stabilizarea peretelui mulat ºi, în
acelaºi timp, la atacarea lucrãrilor de
radier ºi de structurã a subsolului
pentru zona centralã (fig. 2).

În acest interval, peretele îngropat
a lucrat dupã o schemã staticã de tip
consolã. Dupã tensionarea ancora-
jelor, s-a efectuat sãpãtura pe contur
pânã la cota finalã a excavaþiei,
acesta reprezentând ºi stadiul de
maximã solicitare pentru peretele
mulat. Ulterior s-a trecut la com-
pletarea radierului prin execuþia zonei
sale marginale ºi apoi la execuþia
elementelor de subsol.

Ancorajele au fost detensionate,
parte din ele chiar extrase din teren
(conform cerinþelor proprietarilor care
ºi-au dat acordul pentru execuþia
ancorajelor în terenurile lor), dupã
întãrirea betonului din placa peste
subsolul 3.

Pentru unele zone de colþ de incintã
(8-12 m), s-a optat pentru înlocuirea
sistemului de sprijinire prin ancoraje
de teren cu un sistem de ºpraiþuri
metalice orizontale, montate la un
unghi cât mai apropiat de 450.

Din punctul de vedere al condi-
þiilor litologice, sã consemnãm cã în
amplasament s-a întâlnit succe-
siunea de straturi tipicã pentru
Bucureºti, cu o zonã de umpluturã ºi
apoi de argile prãfoase în zona
superioarã (pe aproape toatã adân-
cimea excavaþiei), urmate de nisipu-
rile ºi pietriºurile de Colentina (foarte
variabile ca nivel de apariþie ºi
grosime, aici), de pachetul argilelor

intermediare ºi de zona de nisipuri
de Mostiºtea. Variabilitatea amintitã
mai sus a condus la imposibilitatea
adaptãrii ancorajelor cu lungimi ºi
orientãri diferite, astfel încât bulbul
sã fie încastrat, pe cât posibil, într-un
strat necoeziv cu capacitate portantã
sporitã.

Conform studiului geotehnic se
prevedea necesitatea coborârii nive-
lului apei subterane cu circa 3 m, în
acest scop fiind executate 13 puþuri de
epuizment. În realitate, ca urmare a
variaþiei importante a stratului acvifer
de Colentina pe amplasament, apa
subteranã s-a gãsit cu 2 m mai jos
(doar în interiorul incintei), epuizmen-
tul dovedindu-se nesemnificativ. 

Deºi nu constituie o lucrare de
mare dificultate, realizarea unei
excavaþii adânci într-o zonã urbanã
intrã sub prevederile normativului
NP 120-06, ceea ce reclamã o
atenþie particularã pentru construc-
þiile învecinate, în sensul limitãrii
influenþei pe care o are construirea
noului imobil asupra acestora. 

PROGRAMUL DE MONITORIZARE
Practica modernã curentã, ca ºi

prescripþiile de proiectare ºi exe-
cuþie, cer o monitorizare atentã ºi
eficientã a construcþiilor aflate în
execuþie, dar ºi monitorizarea pe ter-
men lung, pe perioada de viaþã a
construcþiei. Sunt unele cazuri
deosebite, cu situaþii la limitã, în care
criteriul cel mai drastic ºi uneori
chiar singurul este limitarea defor-
maþiilor peretelui de incintã sau limi-
tarea tasãrilor construcþiilor învecinate.
În acest sens, înainte de toate, este
necesar un studiu geotehnic deo-
sebit de consistent, cu multe investi-
gaþii de teren ºi cu încercãri de
laborator corespunzãtoare. Cu toate
acestea, calibrarea parametrilor
geotehnici reclamã o experienþã
vastã ºi, de multe ori, un rãspuns
definitiv în acest sens este dat toc-
mai de o foarte atentã ºi strictã moni-
torizare în teren. 

Valorile mãsurate sunt prelucrate
fie pentru a confirma valorile esti-
mate prin proiectare, fie pentru o
recalibrare a parametrilor sau a
modelului de calcul, atunci când
existã diferenþe între valorile esti-
mate ºi cele mãsurate. Acest lucru
se face, de multe ori, chiar pe

mãsura înaintãrii lucrãrilor de exe-
cuþie, iar într-un sens mai larg,
putem vorbi de înscrierea proce-
sului respectiv în metoda obser-
vaþionalã de dimensionare.

Dispozitive inclinometrice
Pentru determinarea valorilor

deformaþiilor din peretele îngropat
s-au instalat 7 coloane inclinome-
trice, fiecare cu lungimea aproxi-
mativã de 30 m, depãºind, deci,
lungimea panourilor de perete mulat,
pentru a surprinde efectul de depla-
sare a bazei acestuia. 

Dispozitivele inclinometrice au
fost amplasate, conform poziþionãrii
din proiect (fig. 3), în special în
mijlocul laturilor incintei unde depla-
sãrile peretelui sunt cele mai mari.

Dispozitive tasometrice
S-au montat 3 coloane tasome-

trice pânã la adâncimi de 50 m, în
poziþiile indicate în proiect (fig. 3):
S1 ºi S3, sub nucleele de beton
armat unde se vor concentra efor-
turile din structurã ºi S2, într-o zonã
de încãrcare minimã, între cele douã
corpuri de suprastructurã.

Tasometrele au fost echipate cu
reperi inelari, dispuºi din 2 m în 2 m
pe primii 10 m adâncime (zonã care
s-a excavat dupã citirea iniþialã) ºi
între adâncimea de 30 m - 50 m
(unde se resimte mai puþin efectul
deformaþiilor pãmântului). Între
adâncimile de 10 m ºi 30 m, reperii
inelari s-au dispus la interax de 1 m.

Puþuri piezometrice
Pentru monitorizarea nivelului apei

subterane, în exteriorul incintei s-au
realizat 3 puþuri piezometrice în

Fig. 2: Imagine din timpul execuþiei excavaþiei

Fig. 3: Amplasarea elementelor de monitorizare ºi
a construcþiilor învecinate pe planul de incintã

continuare în pagina 52��
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zonele din interiorul limitei de propri-
etate acolo unde a mai fost posibil
accesul dupã execuþia platformei de
lucru de la cota +86,00 m rMN.
Fiecare puþ piezometric a fost exe-
cutat cu adâncimea de 14 m, având
baza pozatã la +72,00 m rMN, în
stratul de argilã intermediarã.

În plus, puþurile de epuizment din
interiorul incintei s-au transformat în
puþuri de observare dupã realizarea
epuizmentului.

Mãsurãtori topografice
Conform studiilor efectuate pe un

numãr considerabil de structuri de
sprijin, se considerã cã zona din
masivul de pãmânt pe care se re-
simte schimbarea stãrii de eforturi ºi
de deformaþii, ca urmare a influ-
enþei execuþiei noii construcþii, se
poate extinde pânã la de 3 ori
adâncimea excavaþiei. În acest
sens, s-au inclus în programul de
monitorizare construcþiile care se
întâlnesc pe o distanþã de pânã la
maximum 40 m în jurul incintei nou
proiectate, în vederea determinãrii
deplasãrilor verticale ºi, eventual, a
fisurilor din aceste construcþii, pro-
duse ca urmare a excavaþiei din
vecinãtate ºi a construirii noului imo-
bil: un post trafo ºi o clãdire parter,
aflate la circa 4 m de incintã, un grup
ºcolar, cu regim de înãlþime D+P+3E,
aflat la o distanþã de circa 30 m de
incintã ºi un ºopron deschis din ele-
mente prefabricate de beton armat,
aflat la o distanþã de 4,7 ... 5,5 m faþã
de excavaþie. 

Frecvenþa mãsurãtorilor
Prin programul de monitorizare

s-a prevãzut ca mãsurãtorile mai sus
menþionate sã se efectueze pentru
fiecare etapã de execuþie a exca-
vaþiei, dupã cum urmeazã:

• citirea de zero, dupã execuþia
pereþilor mulaþi;

• dupã excavarea la cota
+81,70 m rMN, înainte de tensiona-
rea ancorajelor;

• dupã tensionarea ancorajelor;
• dupã excavarea la cota finalã;
• dupã detensionarea ancorajelor;
• dupã execuþia fiecãrui nivel de

subsol.
Programul de monitorizare elabo-

rat de proiectant a indicat criteriile ºi
procedeele de investigare. Respectarea

programului este esenþialã, chiar
dacã pe parcursul lucrãrilor se
recurge la ajustãri sau suplimentãri
ale punctelor de mãsurare. 

Pentru perioada de exploatare
sunt vizate ºi alte elemente de moni-
torizare, cum ar fi instalarea de
accelerometre pentru monitorizarea
seismicã.

DEFORMAÞIILE ESTIMATE
ÎN FAZA DE PROIECTARE

Pentru calculul stãrilor de eforturi
ºi deformaþii s-a utilizat modelul 2D
cu stare planã de deformaþii prin
metoda elementului finit, consi-
derând, pentru pãmânt, legea de
comportare elasto-plasticã cu
rigidizare în domeniul deformaþiilor
mici. În tabelul de mai jos, sunt
redate stratificaþia schematizatã ºi
valorile caracteristice ale princi-
palilor parametri geotehnici, bazate
pe datele din studiul geotehnic.

Valorile modulilor de deformaþie
indicate în tabelul 1 sunt asociate
nivelului de eforturi de 200 kPa.

Simbolurile utilizate pentru para-
metrii geotehnici au urmãtoarele
semnificaþii:

γ - greutatea volumicã în stare
naturalã a pãmântului;

Φ’ - unghi de frecare interioarã în
stare drenatã;

c’ - coeziune în stare drenatã;
E50 - modulul secant pentru 50%

din rezistenþã;
Eur - modulul de descãrcare-

reîncãrcare;
γ0,7 - deformaþia pentru 0,7 G0;
G0 - modulul de forfecare pentru

eforturi mici.
Elementele de interfaþã au fost

considerate rigide (factor unitar de
reducere a rezistenþei faþã de cea a
pãmântului) ºi s-au modelat prin
intermediul relaþiei Mohr-Coulomb,
considerând valorile Φ = Φ’, c = c’,
E = Eur, v = vur.

Pentru peretele mulat, ancoraje
ºi ºpraiþuri s-a considerat modelul de
comportare linear elastic.

Conform studiului geotehnic,
nivelul apei subterane varia de la
78,70 m rMN în zona de N-V  a
amplasamentului (zona piezometrului
P3), la 76,70 m rMN ÷ 77,75 m rMN
în S-E (zona piezometrelor P1 ºi P2).

Deoarece s-a încastrat peretele
mulat în stratul de argilã cvasi-
impermeabil, s-a considerat cã
epuizmentul din interiorul incintei
pentru realizarea excavaþiei în uscat
nu are influenþe asupra terenului din
exteriorul incintei. Drept urmare, la
calculul excavaþiei, nivelul apei sub-
terane în exteriorul incintei s-a con-
siderat constant, la cota maximã
indicatã de studiul geotehnic
+79,00 m rMN.

Calculul deplasãrilor, prezentat în
continuare, s-a fãcut cu valorile ca-
racteristice ale parametrilor geoteh-
nici ºi excluzând suprasarcina
consideratã iniþial în proiectare, pen-
tru a simula cât mai real situaþia din
teren din timpul execuþiei.

Deformaþiile peretelui îngropat
Din calculele efectuate, s-au

extras deplasãrile orizontale ale
peretelui mulat de incintã ºi ale
masivului de pãmânt de dedesubt,
pentru fiecare etapã de realizare a
excavaþiei. Pe diagramele de
deplasãri orizontale, prezentate în
figura 4, s-au indicat ºi deplasãrile
verticale pe capul pereþilor mulaþi,
dupã cum rezultã din calcule, pentru
comparaþia cu mãsurãtorile prin
metode topografice. Valorile pozi-
tive, dupã cum reies pentru
deplasãrile orizontale, indicã miºcãri
ale peretelui spre interiorul exca-
vaþiei, iar valorile negative pentru
deplasãrile verticale indicã tasãri.

Tabelul 1: Stratificaþia ºi parametrii geotehnici
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Deformaþiile terenului de fundare
În figura 5 sunt redate deforma-

þiile verticale ale terenului de fundare
rezultate din calcul, ca urmare a
schimbãrii stãrii de eforturi din timpul
execuþiei excavaþiei: descãrcare
pentru etapa de excavaþie ºi reîncãr-
care pentru etapa de realizare a
radierului din beton armat.

Sunt reprezentate valorile rezul-
tate la 20 m distanþã de peretele
mulat, distanþã la care sunt instalate
tasometrele pe amplasament.

Deformaþiile construcþiilor vecine
Din calculele efectuate, defor-

maþiile induse de realizarea incintei
în fundaþiile postului trafo ºi clãdirii
parter se situeazã sub 10 mm, ceea
ce conduce la încovoieri relative
între douã elemente verticale de
rezistenþã succesive ale aceleiaºi
construcþii de 1/500....1/1000. Aceste
valori se aflã sub limitele admise de
norme (STAS 3300/2-90 ºi NP 112-04)
pentru orice tip de clãdiri, chiar pen-
tru cele neadaptate în mod special la
concepte seismice.

Tasarea diferenþiatã indusã între
fundaþiile celor douã ºiruri de stâlpi
ai ºopronului este de max. 12 mm,
adicã o încovoiere relativã de 1/500.

(Va urma)
Fig. 4: Diagramele de deplasare a peretelui mulat,

rezultate din calcul
Fig. 5: Diagramele de deplasare verticalã

a terenului de fundare
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Determinarea rãspunsului seismic al unei structuri
în proiectarea bazatã pe performanþã

prof. univ. emerit dr. ing. Mircea IEREMIA - Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti,
Departamentul de Rezistenþa Materialelor, Poduri ºi Tuneluri

Modelarea structurii se face þinând
seama de urmãtoarele principii: 

• Dacã miºcãrile de translaþie
lateralã ale structurii sunt clar decu-
plate se poate considera un model
bidimensional, cu câte un grad de
libertate dinamicã la nivelul fiecãrui
planºeu. 

• Dacã miºcãrile de translaþie ºi
torsiune sunt cuplate, atunci se
impune alegerea unui model tridi-
mensional, cu cel puþin trei grade de
libertate dinamicã pentru fiecare
planºeu, cu respectarea urmãtoare-
lor condiþii:

- Gradele de libertate dinamicã
sã fie douã translaþii orizontale ºi o
rotaþie faþã de o axã perpendicularã
pe planºeu.

- Fiecare planºeu sã fie indefor-
mabil în planul sãu ºi sã lucreze ca o
ºaibã rigidã care va antrena în
miºcare toþi stâlpii odatã.

Pentru clãdirile cu planºee flexi-
bile nu mai sunt utilizabile modelele
cu trei grade de libertate dinamicã la
fiecare nivel. Diferenþele semnifica-
tive de rigiditate între diferitele zone
ale planºeului pot conduce la modi-
ficãri ale distribuþiei forþelor laterale
în interiorul structurii. În acest caz, la
elementele verticale de rezistenþã
(stâlpi, diafragme) se pot produce
efecte nedorite de torsiune. 

În unele situaþii se poate conta pe
efectele de interacþiune între ele-
mentele rezistente la forþele laterale
(cadre) ºi elementele nestructurale
(pereþi). Dacã aceºti pereþi nu sunt
distribuiþi uniform în plan ºi în ele-
vaþie, pot apãrea neregularitãþi torsio-
nale. Aceste efecte suplimentare de
torsiune conduc la creºteri ale efor-
turilor ºi deformaþiilor în elementele

perimetrale. De asemenea, o confi-
guraþie neregulatã pe verticalã (exis-
tenþa etajelor flexibile sau a nivelelor
cu rigiditãþi diferite, o construcþie înaltã
alãturi de una joasã º.a.) poate pro-
voca concentrãri ale tensiunilor tan-
genþiale din forfecare ºi din rãsucire. 

O excentricitate pronunþatã a cen-
trului maselor, în raport cu centrul
rigiditãþilor, capãtã o importanþã
hotãrâtoare, orice amplasare necon-
trolatã în plan a pereþilor structurali
putând conduce la solicitãri de torsi-
une generalã foarte defavorabile.

O altã categorie de excentricitãþi
o formeazã cele datorate asimetri-
ilor pe verticalã - corpuri de clãdire
învecinate cu diferenþe mari de
înãlþime, neseparate între ele prin
rosturi antiseismice. De regulã, în
astfel de situaþii este destul de dificil
sã se elimine aceastã deficienþã prin
crearea de rosturi antiseismice, ast-
fel cã torsiunile respective trebuie
luate ca atare ºi verificate prin calcul
consecinþele lor.

În situaþiile când se creeazã
ºaibe orizontale rigide la nivelul
planºeelor este necesarã ºi o pre-
ocupare pentru reducerea, prin mãsuri
adecvate, a asimetriilor de rigiditãþi
ºi luarea în considerare, în calcul,
a efectului defavorabil al torsiunii
generale.

În situaþiile când nu pot fi evitate
torsiunile generale mai importante,
este de dorit ca acestea sã fie prelu-
ate de elementele portante verticale
(pereþi structurali), cu un braþ de
pârghie cât mai mare. În acest scop,
este avantajos sã se prevadã, cel
puþin dupã una dintre direcþii, pereþi
structurali dispuºi la extremitãþile
construcþiei.

În orice caz, la construcþiile mai
înalte ºi dezvoltate în plan, preve-
derea de pereþi structurali perime-
trali este recomandatã. Chiar dacã
structura este simetricã ºi deci nu
genereazã, prin alcãtuirea ei, torsi-
uni generale sub acþiunea forþelor
laterale, o excentricitate a rezultantei
acestor forþe seismice este inevi-
tabilã, din cauza caracterului nesin-
cron al acþiunii miºcãrii seismice
(aºa numita ”excentricitate adiþio-
nalã”), dificil de evaluat calitativ.

Este necesar ca, printr-o analizã
dinamicã modalã (stabilirea valorilor
ºi vectorilor proprii) sã se determine
perioada proprie fundamentalã de
vibraþie a elementului de construcþie
(a construcþiei) – Tc [s] ºi/sau frec-
venþa tehnicã naturalã – f[ciclii/s];
[Hz], în scopul prevenirii fenomenu-
lui de rezonanþã. 

Intereseazã raportul între peri-
oada fundamentalã a vibraþiilor pro-
prii ale construcþiei – Tc ºi perioada
de vibraþie a terenului, în momentul
amplitudinii maxime a miºcãrii seis-
mice – Tt. Se defineºte, astfel, coefi-
cientul de amplificare dinamicã β. 

Cu cât cele douã perioade au va-
lori mai apropiate, cu atât amplifi-
carea dinamicã este mai pronunþatã
ºi este posibilã o intrare în rezonanþã
a construcþiei odatã cu miºcarea
terenului. Acest fenomen s-ar pro-
duce efectiv dacã miºcarea terenului
ar avea un caracter ordonat (de tip
sinusoidal). Practic, sub acþiunea
unui cutremur sever se produce doar
o amplificare dinamicã a vibraþiilor,
care poate ajunge, însã, la valori
mari, respectiv la fenomenul foarte
periculos de “quasi - rezonanþã”. 

Structura de rezistenþã a unei construcþii se discretizeazã în elemente finite într-un sistem plan sau
spaþial, iar în dreptul maselor structurii, la noduri, se aplicã forþele laterale seismice convenþionale.
Configuraþia regulatã sau neregulatã a structurii influenþeazã performanþa privind comportarea la
cutremure puternice. 

continuare în pagina 56��
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La cutremurul vrâncean din 1977,
curba spectralã, determinatã prin
prelucrarea seismogramelor mãsurate
efectiv în Bucureºti, a avut perioada
proprie maximã de vibraþie a terenu-
lui Tt = 1,5 s; pentru judeþul Cãlãraºi
se apreciazã Tt = (1,2 ÷ 1,5) s. 

Astfel se explicã de ce clãdirile
joase, cu structurã rigidã, au fost mai
puþin afectate de seism, în timp ce
clãdirile cu structurã flexibilã (de ex.:
structuri în cadre), cu perioade proprii
de vibraþie de peste 1,2 s, au pre-
zentat amplificãri dinamice maxime.
Ca urmare, în Bucureºti s-au prã-
buºit un numãr mare de blocuri rea-
lizate în perioada interbelicã, cu
structuri de rezistenþã flexibile din
grinzi ºi stâlpi, fãrã diafragme de
beton armat. 

De remarcat cã perioada de
vibraþie a terenului în momentele de
intensitate maximã a cutremurului
vrâncean (Tt = 1,4 … 1,5 s) s-a regãsit
la Bucureºti la seismul major urmã-
tor din 1986. 

Forþele seismice echivalente se
obþin  prin tratarea independentã a
fiecãrui mod propriu de vibraþie “r”,
caracterizat prin perioada proprie de
vibraþie – Tr, vectorul propriu de
vibraþie – sr ºi masa modalã echiva-
lentã – mr. Pentru fiecare mod de
vibraþie a structurii cu un numãr finit
de GLD - grade de libertate dina-
micã, se considerã un sistem
dinamic echivalent cu un GLD cu
aceeaºi perioadã proprie de vibraþie
ºi aceeaºi forþã tãietoare de bazã. 

Forþele seismice modale maxime
de nivel, obþinute prin distribuþia
forþei tãietoare de bazã în funcþie de
vectorul propriu de vibraþie, acþio-
neazã ca forþe statice laterale la
nivelurile structurii. 

Noul cod seismic admite, pentru
proiectarea curentã, cele douã pro-
cedee de calcul consacrate: 

• metoda forþelor laterale, asociate
modului fundamental de vibraþie;

• metoda calculului (spaþial) modal
cu spectru de rãspuns.

Metoda forþelor seismice static
echivalente, bazate pe modul fun-
damental de vibraþie, se aplicã
numai în cazul structurilor care se
pot reduce la sisteme plane pe douã

direcþii ortogonale ºi al cãror rãspuns
total nu este influenþat semnificativ
de modurile superioare de vibraþie. 

Metoda principalã de calcul, în
codul de proiectare P100-2004,
rãmâne metoda calculului spaþial
modal cu spectru de rãspuns.
Acþiunea seismicã este reprezentatã
unidirecþional prin spectrul de
rãspuns de proiectare, în cazul struc-
turilor regulate în plan ºi în elevaþie.
Se pot efectua mai multe analize,
pentru fiecare direcþie de acþiune re-
levantã în rãspunsul structurii.

De o bunã perioadã de vreme a
apãrut, cu prioritate, în multe þãri cu
risc seismic mare, necesitatea eva-
luãrii vulnerabilitãþii construcþiilor
existente. Aceastã evaluare este
necesarã pentru a se stabili con-
secinþele producerii unui seism într-o
anumitã zonã ºi a se identifica
clãdirile cu cea mai mare sensibili-
tate la un cutremur, în perspectiva
unei consolidãri a structurii de rezis-
tenþã. În acest sens, vulnerabilitatea
trebuie sã fie exprimatã sub o formã
compatibilã cu noþiunea de alee
seismicã, astfel încât sã se poatã
estima impactul sãu asupra unei
zone construite.

Aleea seismicã se defineºte prin
probabilitatea de a se atinge sau a
se depãºi un anumit nivel de soli-
citare seismicã, într-o regiune datã,
într-o perioadã specificatã de timp.  

Existã trei mijloace clasice de a
reprezenta aleea seismicã: 

• Intensitatea;
• Acceleraþia maximã a solului –

PGA, Peak Ground Acceleration;
• Spectrul de rãspuns: acest

mijloc este din ce în ce mai mult uti-
lizat, datoritã faptului cã integreazã
parametrii importanþi precum: conþi-
nutul frecvenþial, viteza maximã,
deplasarea maximã ºi impune uti-
lizarea, în calcul, a metodelor în
deplasãri. 

În realitate, acþiunea seismicã se
limiteazã la o deplasare impusã la
baza construcþiei. Forþa seismicã
menþionatã de norme nu este decât
o consecinþã (reacþiunea) la aceastã
deplasare. Atâta timp cât deplasarea
ºi forþa respectivã sunt legate printr-o
relaþie liniarã, analiza dinamicã prin

aproximarea în forþe echivaleazã cu
o analizã în deplasãri. Aceastã
echivalenþã înceteazã, însã, de a
mai fi valabilã în momentul în care
comportarea materialului nu mai
este liniar elasticã. În acest caz se
recurge la aproximarea în forþe,
apelând fie la metode de calcul
numerice capabile sã traducã pas cu
pas comportamentul structural fizic
neliniar, fie la coeficienþi de reducere
a efortului respectiv (coeficienþi de
comportare) iar prevederile con-
structive impuse asigurã structurii
ductilitatea corespunzãtoare.

În concluzie, când se dimensi-
oneazã sau se verificã o structurã,
prin noile norme de proiectare para-
seismicã, se urmãreºte sã se con-
troleze deplasãrile ºi nu sã se
echilibreze forþele provocate de
seism. În plus, acþiunea seismicã
poate fi reprezentatã, în mod natu-
ral, printr-o deplasare ºi nu printr-o
forþã sau o simplã acceleraþie.

Parametrul esenþial în caracteri-
zarea rãspunsului seismic al unei
structuri, atât în satisfacerea exi-
genþelor de siguranþã a vieþii, cât ºi a
celor de limitare a degradãrilor, este
deplasarea lateralã. Din acest
motiv, asigurarea prin concepþie a
unei rigiditãþi laterale suficiente
devine primordialã în proiectarea
seismicã. În acest sens, rãspunsul
seismic al construcþiilor cu vibraþii de
torsiune majore provocate de cupla-
rea modurilor de vibraþie de torsiune
cu cele de translaþie este unul nefa-
vorabil,  cu sporuri semnificative ale
deplasãrilor laterale.

Aspectul analizãrii deplasãrilor
nu apare, din nefericire, exprimat, în
mod clar, în toate codurile de pro-
iectare seismicã ce încearcã sã
pãstreze posibilitatea utilizãrii unei
logici inginereºti de proiectare baza-
tã pe forþe. Forþele sunt evaluate
printr-un calcul elastic ºi apoi reduse
printr-un coeficient de reducere, R, a
cãrui mãrime este datã de regula-
ment. Valoarea acestui coeficient
depinde de materialul folosit pentru
structurã (oþel, beton, zidãrie) ºi de
schema sa structuralã (cadre, dia-
fragme, …); altfel spus, de valoarea
maximã admisã a deplasãrii pe care

�� urmare din pagina 54
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sistemul o poate accepta sau, de o
manierã echivalentã, de ductilitatea
maximã acceptabilã.

În acest sens,denumirea analizei
neliniare tip „Push-over” sau „Împin-
gere progresivã” provine de la fun-
damentul metodei: stabilirea unei
curbe unice „efort-deplasare” care
sã caracterizeze comportarea structurii
de rezistenþã supusã la o excitaþie –
„împingere” monoton crescãtoare,
din ce în ce mai puternicã.

Criteriile de verificare ale ele-
mentelor structurale „primare” ºi
nestructurale „secundare” sunt defi-
nite comparând deformaþia maximã
efectivã produsã de seism cu capa-
citatea lor maximã de a se deforma
ºi înmagazina energie.

Analiza neliniarã static echiva-
lentã tip „Push-over”, bazatã pe
repartiþia forþelor laterale corespun-
zãtoare modului fundamental de
vibraþie, nu este, însã, pertinentã
pentru un calcul seismic decât dacã
modul fundamental devine prepon-
derent, adicã masa antrenatã în
vibraþie reprezintã peste 80% din
masã totalã a structurii. Aceasta
implicã o dispoziþie cvasi-regulatã, în
plan ºi pe verticalã, atât a maselor,
cât ºi a rigiditãþilor.

În cazul unei structuri cu dis-
tribuþia maselor ºi rigiditãþilor oare-
care, s-a propus o analizã specificã
tip „Push-over modal”, capabilã de a
þine seama ºi de participarea mo-
durilor superioare în vibraþia struc-
turii. Aceasta revine la a realiza o
analizã tip „Push-over” pentru fie-
care mod propriu de vibraþie, struc-
tura fiind asimilatã cu un oscilator
simplu ºi utilizând o repartiþie a efor-
turilor laterale asemãnãtoare cu defor-
mata modalã caracteristicã pentru
fiecare dintre aceste moduri.

Þinând seama de fiecare mod de
vibraþie, spectrul în deplasãri furni-
zeazã direct deplasarea modalã
corespunzãtoare, pe baza regulei de
echivalenþã a deplasãrilor modifi-
cate. Aceste deplasãri sunt, în con-
secinþã, combinate þinând cont de
factorii de participare modali, dupã
regula de compunere modalã
SRSS - Square Root of Square Sum
(rãdãcina pãtratã din suma pãtra-
telor), sau dupã regula CQC - Com-
pletely Quadrat Combinat ion
(combinaþia pãtraticã completã).

Eforturile sunt apoi determinate
în funcþie de deplasãrile obþinute ºi
în raport cu legile de comportare
neliniare ale elementelor utilizate.

Rãspunsul structural total maxim
(în eforturi sau deplasãri) este esti-
mat, mai precis, cu regula SRSS sau
CQC, în cazul când miºcarea seis-
micã are o compoziþie spectralã cu
bandã latã de frecvenþã ºi o duratã
efectivã mai mare decât perioada
proprie fundamentalã de vibraþie a
structurii.

Regula SRSS se va aplica atunci
când rãspunsurile modale cu con-
tribuþii semnificative pot fi conside-
rate independente, modurile proprii
de vibraþii fiind clar separate. 

Regula de compunere CQC se
va aplica atunci când modurile de
vibraþie corespunzãtoare oscilaþiilor
j  ºi k oarecare nu pot fi considerate
independente; în acest caz se va
considera un coeficient de corelaþie
modalã.

Curba „Push-over”, reprezentând
capacitatea de rezistenþã a unei
structuri supuse acþiunii seismice, se
poate obþine plecând de la un calcul
static neliniar efectuat pe un model
Element Finit având la bazã o lege
constitutivã specificã. Astfel, materi-
alul beton armat impune un compor-
tament neliniar al materialului din
cauza fisurãrii la întindere ºi zdrobirii
la compresiune a betonului ºi
respectiv curgerii plastice a oþelului
moale de construcþii. Aceste nelinia-
ritãþi constitutive pot fi luate în con-
siderare prin legi de comportament
structural monoton sau ciclic, care
se pot reprezenta în 3 mari familii:

• Modele globale, bazate pe legi
biliniare elasto-plastice, cu/fãrã ecru-
isare (ex. pentru oþel) sau respectiv
pe legi triliniare Takeda (ex. pentru
betonul armat) care leagã momentul
încovoietor de curbura sau forþa
tãietoare de deformaþia specificã
unghiularã;

• Modele locale cu ajutorul cãrora
se poate descrie comportarea
fiecãrui material constitutiv din care
sunt alcãtuite elementele structurii:
fier, beton, aderenþa fier-beton,
zidãrie s.a.;

• Modele semi-globale sau mo-
dele multistrat sau modele cu fibrã. 

La proiectare, formarea succe-
sivã a articulaþiilor plastice trebuie
controlatã în cadrul fenomenului de
adaptare a structurii. Se recomandã
ca liniile dirijate de creare a articu-
laþiilor plastice sã se formeze succe-
siv la capetele ºirurilor de grinzi,
începând de jos în sus. Stâlpii vor
reprezenta liniile finale elastice. 

Dirijarea liniilor de plastificare
de-a lungul capetelor riglelor pare
soluþia cea mai indicatã, dacã se þine
seama cã ductilitatea riglelor este
mult mai ridicatã decât a stâlpilor.

Grinzile fiind elemente supuse, în
principal, la momente încovoietoare
ºi forþe tãietoare pot fi ductilizate re-
lativ uºor. Sporirea capacitãþii de
plastificare a secþiunii grinzii se
obþine prin consolidarea zonei com-
primate, adoptarea unor procente de
armare reduse pentru ca  armãtura
longitudinalã sã ajungã la curgere
înaintea zdrobirii betonului ºi utiliza-
rea unor oþeluri cu palier de curgere.
În aceste condiþii, se obþin grinzi cu
ductilitate de 10÷20. 

Stâlpii fiind elemente supuse la
forþe de compresiune mari, cu
momente încovoietoare ºi forþe tãie-
toare, sunt cu mult mai greu de duc-
tilizat. Efortul axial de compresiune
este cauza principalã a fragilizãrii
elementului. Printr-o fretare trans-
versalã adecvatã, deformarea trans-
versalã este blocatã, iar starea de
tensiune de compresiune axialã se
modificã în compresiune triaxialã,
transformând materialul casant ºi
fragil într-unul rezistent ºi ductil.
Cum ductilitatea este invers pro-
porþionalã cu tensiunea de compre-
siune, se recomandã ca valoarea
efortului unitar mediu de compresiune
sã nu depãºeascã (0,25÷0,35) Rb.
Cu aceste mãsuri se pot obþine pen-
tru stâlpi valori ale ductilitãþii de 2÷5.

La clãdirile etajate cu structura în
cadre, cu umpluturã de zidãrie,
supuse acþiunii seismice, se va þine
seama de efectul de diafragmã,
pânã la ieºirea din lucru a zidãriei de
umpluturã. Simplificat, se poate
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admite o schemã de calcul prin
asimilarea cadrului cu zidãrie de
umpluturã cu o grindã cu zãbrele,
stâlpii preluând rolul tãlpilor, grinzile
pe cel al montanþilor, iar zidãria de
umpluturã pe cel al diagonalelor
comprimate.

Suprarezistenþa structurii, asoci-
atã mecanismului de cedare ultim,
se calculeazã cu raportul dintre forþa
tãietoare de bazã determinatã la for-
marea mecanismului de cedare
plasticã a structurii ºi cea corespun-
zãtoare apariþiei primei articulaþii
plastice. 

Interesul construirii curbei „Push-
over”, în cadrul aplicãrii metodelor
de analizã neliniarã  în deplasãri,
apare imediat în determinarea punc-
tului de performanþã (punct de
funcþionare) al unei structuri folosind
factorul cantitativ în amortizare, ξ,
ºi spectre de rãspuns elastice (cu
valori de amortizare mãrite) sau,
respectiv, o aproximare în ductilitate,
μ, ºi spectre inelastice de calcul.
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NE PÃRÃSESC SOMITÃÞILE !

Niculae Vlãdescu (1927 - 2014)

Prof. doctor arhitect Niculae Vlãdescu
s-a nãscut în 16 mai 1927.

Dupã bacalaureatul susþinut la
celebrul Liceu militar “Mãnãstirea
Dealu” din Târgoviºte, care a ”forjat”
personalitãþi ºi caractere în toate
domeniile, Niculae Vlãdescu îºi
susþine licenþa la Institutul de arhitec-
turã “Ion Mincu”, fãcând parte din pro-
moþia 1953. În anul 1978, arhitectul cu
un palmares impresionant de clãdiri
construite ºi restaurate îºi va susþine ºi
teza de Doctorat în arhitecturã.

Împãrþindu-ºi activitatea între Insti-
tutul de proiectare „Carpaþi” ºi pre-
legerile susþinute în faþa studenþilor, în
calitate de profesor asociat la Institutul
de arhitecturã “Ion Mincu” (1967-
1983), arhitectul Niculae Vlãdescu s-a
remarcat prin rolul activ ºi proeminent
pe care l-a jucat în salvarea arhitecturii
patrimoniale, ca membru al Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice.

O clasificare a proiectelor semnate
de distinsul arhitect reprezintã nu doar
un reper cronologic, ci ne ajutã sã
schiþãm o micro-istorie a arhitecturii în
România, în funcþie de prioritãþile celor
douã epoci, înainte ºi dupã 1989,
observând anvergura actului de creaþie
ºi libertatea lui în contexte istorice
diferite. Lista Proiectelor din domeniul
culturii, realizate în calitate de autor
pânã în 1989, este impresionantã.

Anul 1955 însumeazã proiecte în
domeniul arhitecturii destinate multor
cãmine culturale din þarã.

În 1956, contribuie la realizarea Casei
de culturã cu 300 locuri de la Craiova,
precum ºi a celor de la Gãeºti ºi
Hârºova.

În 1957, proiecteazã, în colaborare
cu arhitecþii Popescu-Necºeºti ºi P. Carp
Clubul Sindical al Uzinelor “Republica”,
cu o capacitate de 550 locuri, apoi
Casa de culturã din Cugir (450 locuri),
Casa de culturã raionalã ºi clubul
sindical cu 400 de locuri (proiect tip la
Cisnãdie ºi Paºcani, Târnãveni, Clubul
Petroliºtilor, la Târgoviºte, Casa de
culturã de la Calafat).

Proiectul Casei de culturã din Man-
galia cu 600 locuri, avându-l ca autor,
obþine premiul Uniunii Arhitecþilor, în
anul 1959.

În afara acestor proiecte ale unor
instituþii reprezentative ºi centre cul-
tural-administrative, arhitectul Niculae
Vlãdescu mai proiecteazã, în 1955, -
ªcoalã generalã cu 12 sãli de clasã la
Viºtea - Fãgãraº, Cantina cu 200
locuri în oraºul Balº, în 1956, Hotelul
Dâmboviþa – Târgoviºte, în 1972 pre-
cum ºi Centrul Naþional de Fizicã, de
pe Platforma Mãgurele, proiectat în
colaborare cu arh. C. Frumuzache,
lucrare distinsã cu Premiul anual al
Uniunii Arhitecþilor în 1976. Din anul
1976 dateazã proiectul de Decoraþii
interioare ºi amenajãri exterioare con-
ceput pentru Ambasada României la
Tokio (împreunã cu arh. C. Frumuzache).

Între anii 1977-1984, arhitectul
Niculae Vlãdescu se dedicã lucrãrilor

de cercetare, proiectare, coordonare
ºi execuþie, implicate de restaurarea
generalã ºi extinderea Palatului
Cotroceni.

Alte douã restaurãri ºi extinderi
importante se referã la Palatul Foiºor
din Sinaia, din anul 1976 ºi la Vila
Olãneºti, în 1988.

În 1960, arhitectul Niculae Vlãdescu
proiecteazã blocuri cu apartamente, în
cadrul unui colectiv din care mai fac
parte arhitecþii G. Trifu, Gh. Negreanu
ºi M. Enescu, obþinând Premiul I, iar în
1962, proiectul Creºã - grãdiniþã pen-
tru patru grupe este distins ºi el cu
Premiul II.

Dupã 1989, activitatea sa com-
plexã de proiectare ºi coordonare s-a
concretizat în restaurãri de mare fineþe
ale unor obiective majore, precum
restaurarea “Muzeului Naþional de Artã
al României” ºi restaurarea “Palatului
Cantacuzino” de pe Calea Victoriei,
din Bucureºti. Importante sunt ºi
proiectele pentru extinderea “Pensiunii
Cumpãtu” din Sinaia, sediul firmei
“H.C.S. ROMTRADE - ºi reprezentanþa
OPEL” sau amenajarea Librãriei
HUMANITAS - KRETZULESCU. Nu
lipsesc proiectele pentru locuinþe gen
vilã, care s-au dovedit piatra de încer-
care pentru arhitecþii marcaþi de
cliºeele “confortului” din blocurile
comuniste. Câteva proiecte de vile la
Mogoºoaia, Târgoviºte, Bãneasa,
Sinaia demonstrazã vocaþia unui arhi-
tect care nu a fãcut compromisuri.

Pe zi ce trece vechile generaþii ale „slujitorilor” breslei constructorilor spun adio meseriei lor ºi meleagurilor
pãmântene, trecând în rândul celor dispãruþi în negura vremurilor. Dupã o muncã tenace ºi o carierã demnã de
luat în seamã, personalitãþi ale lumii construcþiilor îºi pun „uneltele” în cui, cum se spune, dupã ce în viaþa lor au
fost neobosiþi în a-ºi face cât mai bine meseria, cãreia i s-au dedicat cu un înalt profesionalism. Aºa se face cã,
în urmã cu doar o lunã de zile, un mare nume în domeniul construcþiilor ne-a spus adio, lãsând în urma sa
regrete, dar ºi preþuiri pentru ceea ce a fost ºi a fãcut pe aceastã lume. Este vorba despre prof. dr. arh. Niculae
Vlãdescu, unul dintre reperele multor construcþii care au prins „viaþã” în lumea edilitarã a þãrii noastre.

O sumarã trecere în revistã a vieþii ºi creaþiilor sale ne vor convinge, desigur, asupra a ceea ce a fost ºi tre-
buie sã rãmânã, nu numai în rândul specialiºtilor din construcþii dar ºi al beneficiarilor lucrãrilor sale, toate
vizibile în multe locuri pe lângã care trecem, dar nu le cunoaºtem autorii.



Seria lucrãrilor ºi calitatea proiec-
tãrii ºi execuþiei sunt impresionante,
de asemenea, la sediul “CREDIT
BANK” - Slobozia, Hotelul “TIROL” din
Poiana Braºov, sediul Fundaþiei Cul-
tural-ªtiinþifice NEC Bucureºti - Zug,
cu multiple lucrãri de restaurare ºi
extindere, precum ºi la ansamblul de
locuinþe din str. Brãtianu nr. 26
Bucureºti (monument istoric), care a
necesitat, pe lângã restaurare, ºi o
extindere.

Comparând portofoliul proiectelor
de arhitecturã cu cele realizate împre-
unã cu Aedificia Carpaþi, descoperim
existenþa unui tandem care explicã
realizãrile excepþionale ale fiecãruia
dintre cei doi parteneri ai acestui dublu
redutabil în arhitectura contempoanã,
lideri de decenii, în domeniu.

În afara unor proiecte deja men-
þionate, ale echipei Niculae Vlãdescu -
Petre Badea, directorul general al
Aedificia Carpaþi, acest succint ºi
impresionant curriculum vitae mai
cuprinde Sediul Curþii Supreme de
Justiþie Bucureºti, extindere la Schitul
Dãrvari Bucureºti, proiecte pentru
reconstruirea Bisericii fostei Mãnãstiri
Cotroceni, Consultanþã la Biserica “Sf.
Elisabeta” din cadrul fostului azil Elena
Doamna, Muzeul Cinegetic Posada,

Consultanþã Ia restaurarea Atheneului
Român, Consultanþã la restaurarea
zonei “Catacomba” din cadrul Muzeu-
lui Colecþiilor de Artã, Consultanþã la
restaurarea Palatului Kretzulescu -
UNESCO, Restaurarea Complexului
ªtirbei - Buftea, Restaurarea Muzeului
Kalinderu, Biserica “Sf. Ilie” din Pipera.

Aceastã activitate, care mãsoarã
mai bine de jumãtate de secol, a fost
recompensatã cu numeroase premii
ºi medalii, diplome ºi ordine, enume-
rate pe scurt în ordine cronologicã:
1971: Ordinul muncii clasa a III-a,
1983: Medalia “Meritul ºtiinþific”, 1991:
Medalia “100 de ani de la înfiinþarea
Societãþii arhitecþilor români”, 1995:
Medalia “Cotrocenii la 100 de ani”,
1997: Medalia 135 de ani de la consti-
tuirea Ministerului Lucrãrilor Publice în
România”, 1997: Medalia “500 de ani
de la Ctitorirea Mãnãstirii Neamþ”,
2002: Diploma de excelenþã pentru
merite în conservarea Monumentelor
Istorice, 2002: Ordinul Naþional “PEN-
TRU MERIT” în grad de cavaler, 2002:
Diploma “Constructor al secolului XX”,
2004: Ordinul Naþional “PENTRU
MERIT” în grad de ofiþer, 2007: Pre-
miul de excelenþã “Opera Omnia” al OAR
(Ordinului Arhitecþilor din România),
2008: Diploma de onoare din partea

P.F. Pãrinte Daniel Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române care, la înmormân-
tarea defunctului, a menþionat despre
personalitatea acestuia: „Arhitectul
Niculae Vlãdescu va rãmâne în con-
ºtiinþa Bisericii Ortodoxe Române ca
unul dintre cei mai buni cunoscãtori ai
istoriei arhitecturii bisericeºti din princi-
palele zone ale þãrii, un nume de refe-
rinþã în domeniul restaurãrii ºi punerii
în valoare a monumentelor istorice ºi
de artã din þara noastrã.

De-a lungul prodigioasei sale acti-
vitãþi profesionale, regretatul profesor
dr. arhitect Niculae Vlãdescu s-a dis-
tins prin realizarea a sute de proiecte
pentru restaurarea unor edificii valo-
roase, dar ºi pentru clãdiri noi, din care
fac parte ºi o seamã de biserici ºi
mãnãstiri.”

Parcurgând cele menþionate pânã
aici, putem sã afirmãm cã prof. dr. arh.
Niculae Vlãdescu a fost o somitate în
domeniu, lucru recunoscut de cei cu
care a colaborat în impresionantul sãu
palmares, oameni care îl vor regreta
aºezându-l în rândul marilor persona-
litãþi din domeniul construcþiilor.

Ciprian Enache
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Mãnãstirea Mãxineni – Poarta Cerului
CONSOLIDARE ªI RESTAURARE

Voievodul a înãlþat locaºul pe
locul unei biserici de nuiele, fosta
vatrã a satului Mãxineni, care,
aflându-se în imediata apropiere a
raielei Brãilei, urma sã ocupe un loc
de seamã în apãrarea þãrii, aflatã
sub ocupaþie otomanã ºi a graniþei
cu Moldova lui Vasile Lupu. Acest rol
de avanpost explica deosebita
grosime a zidurilor sale, de aproape
1,5 m ºi a fundaþiei de 2,5 m.

Primul egumen a fost eromona-
hul Chiril, amintit în documentul de
înfiinþare. Mãnãstirea a fost enume-
ratã de Matei Basarab în hrisovul de
la 27 noiembrie 1640 în rândul ma-
rilor sale ctitorii. Lucrãrile de con-
strucþie au durat pânã la 25 iunie 1651,
când a avut loc sfinþirea bisericii.
Deºi domnitorul de atunci afirma cã
locul unde se construise Sfânta
Mãnãstire este bun ºi tare, Siretul,
care la acea vreme nu avea malul
îndiguit, a surpat treptat terenul din
apropierea locaºului, determinându-i
pe locuitorii vechiului sat sã se mute
din zonã.

În anul 1708 domnul Þãrii Româ-
neºti, Constantin Brâncoveanu, inter-
venea pe lângã domnul Moldovei
Mihai Racoviþã, ca acesta din urmã
sã dea voie egumenului sã taie cotul
Siretului pentru a nu lãsa acea
Sfântã Mãnãstire sã se prãpãdeas-
cã, fiind clãditã cu multã cheltuialã.

La mijlocul sec. al XVII–lea
mãnãstirea a fost închinatã ca
metoh al Spitalului Pantelimon din
Bucureºti, de cãtre domnul Grigorie
Ghica. Au urmat, apoi, cutremurele
din anii 1802 ºi 1856, dupã care
autoritãþile au aprobat reclãdirea edi-
ficiului ºi au ordonat arh. Johann
Schlatter sã cerceteze dacã tre-
buinþa cere sã clãdeascã din nou
expusa mãnãstire sau dacã o poate
aduce în starea desãvârºitã, bunã,
prin reparaþii. Doi ani mai târziu
clãdirile mãnãstirii au fost reparate
de egumen, dupã cum rezultã din
pisania pusã cu aceastã ocazie ºi
care se aflã astãzi în original la
Muzeul de Istorie a Brãilei.

“S-a ridicat din temelie acest
dumnezeiesc lãcaº, întru cinstea ºi
pomenirea naºterii sfântului Ioan
Botezãtorul, de cãtre fericitul, întru
pomenire, Domnul Matei Basarab
voievod, anul 1638, în trecere ce a
avut cu oºtirea sa pe aici. Dupã ter-
men de 220 ani, fiind ajunsã în
ruinare de intemperiile vremurilor,
acum, din porunca Creatorului s-a
rãzuit, înnoit ºi împodobit în zilele ºi
prin bunãvoinþa prinþului caimacan
Alexandru Ghica – reparându-se,
prin silinþele ºi din parte-i cheltuieli a
cuvioºiei sale Chiprian, egumenul
acestei mãnãstiri, luând sãvârºire în
zilele luminatului domn al Princi-
patelor Unite Alexandru Ioan I, iar

Episcop al Eparhiei Dumnealui
Domn Filotei, 1859.“

În timpul Primului Rãzboi Mon-
dial, în jurul Mãnãstirii s-au purtat
lupte între armata românã ºi cele ale
Puterilor Centrale. Zidurile groase
ale mãnãstirii s-au prãbuºit la 17
februarie 1917, lovite de obuzele
tunurilor, dar ºi din cauza exploziei
depozitului de muniþie aruncat în aer
de armata rusã. Apoi a venit al II-lea
Rãzboi Mondial, când mãnãstirea a
devenit un loc pustiu, pãrãsit de
vieþuitori. 

La 35 de km de municipiul Brãila, la îngemãnarea râurilor Buzãu ºi Siret, se aflau ruinele Mãnãstirii
Mãxineni. Aici, în anul 1637, domnul muntean Matei Basarab punea piatra de temelie a uneia dintre cele
mai frumoase mãnãstiri ale Þãrii Româneºti, totodatã punct strategic ºi militar, de mare importanþã în
acele vremuri. Pisania lãsatã aici de Matei Basarab ºi soþia sa Elena Doamna, reprodusã de istoricul
Nicolae Iorga, indica împrejurãrile în care fusese ridicatã aceastã mãnãstire. 



Pe 24 iunie 1990 hramul mãnãs-
tirii a reînviat, dupã 73 de ani, iar aici
s-au auzit din nou toacã ºi clopotele.
S-a oficiat ºi liturghia arhiereascã, a
fost numit stareþ al acestui reînceput
de viaþã monahalã protosinghelul
Simion Victor Ovezea, primul vieþui-
tor dupã 73 de ani de pãrãsire.
Prima liturghie a fost oficiatã lângã
ruinele Sfintei Mãnãstiri ºi a marcat
învierea vieþii monahale.

Vechea mãnãstire rãmãsese,
însã, o ruinã.

Ing. Dumitru Bahamat îºi aduce
aminte de începutul lucrãrilor: “Dacã
ne aducem aminte de început, când
am ajuns aici ºi am vãzut ruinele,
proptite cu niºte bile, care erau

aºezate într-o totalã dezordine, ne-a
fost fricã sã intrãm. Prima întrebare
pe care ne-am pus-o a fost: «Oare
nu ne cade ceva în cap? ªi cum
asigur protecþia muncii pe zona
ºantierului sub aceastã epavã de
edificiu?». Dar cred eu cã trecutul

bisericii ºi Dumnezeu de sus ne-a
dat gândurile ºi soluþiile ca sã putem
intra ºi sã continuãm lucrãrile. Totul
era într-o stare instabilã. Unii colegi
au cãutat sã mã atenþioneze: Vezi cã
aici vor muri oameni. Nu a fost aºa.
Am reuºit sã gãsim soluþiile optime
ºi sã trecem de acest impact.”

Ing. Dumitru Bahamat explicã
modul de realizare a lucrãrilor de
consolidare ºi restaurare a Mãnãstirii
Mãxineni: “În anul 1856, arh. Schlatter
a procedat la restaurarea multor bi-
serici, printre care ºi aceastã ctitorie
a lui Matei Basarab. Restaurarea
fãcutã de acesta nu a fost beneficã
acestui monument, deoarece, din
dorinþa de a-i mãri capacitatea, a

continuare în pagina 64��
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redus atât pridvorul cât ºi toate ele-
mentele decorative în relief de pe
faþadã. Nu a fãcut decât sã mutileze,
din punct de vedere arhitectonic,
acest monument. Gândirea de res-
taurare a acestui monument aparþine,
în primul rând, Ministerului Culturii ºi
Cultelor, cât ºi persoanei implicate
pe plan local, Înalt Preasfinþitul Casian
Crãciun, Arhiepiscopul Dunãrii de
Jos, care, în urma datelor puse la
dispoziþie de cãtre prof. Ionel Cân-
dea, prin cercetarea arheologicã
amplã a zonei, a asigurat bazele
tehnice ºi teoretice de a reface ºi a
restaura acest ansamblu.

În anul 2003 proiectul a fost ter-
minat de cãtre firma SC RESTITUTIO
SRL Ploieºti, arh. Cãlin Hoinãrescu,
preºedintele Uniunii Naþionale a
Restauratorilor de Monumente Istorice.

Prima finanþare a fost fãcutã de
cãtre Arhiepiscopia Dunãrii de Jos.
A urmat cofinanþarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu aportul sub-
stanþial al Consiliului Judeþean Brãila.
Primãria Comunei Mãxineni s-a
implicat, de asemenea, în refacerea
cãilor de acces.

Stadiul în care am gãsit noi acest
monument a fost de ruinã totalã,
care nu asigura certitudinea cã se
poate reface. Proiectul s-a realizat
prin documentare cu biserici similare
ca structurã ºi formã arhitectonicã,
cum este Biserica de la Gura Motru-
lui, care a servit ca martor pentru
reîntregirea acestui ansamblu.

Construcþia a fost edificatã prin
cercetare arheologicã. Datele furni-
zate de aceasta i-au asigurat proiec-
tantului principalele date de execuþie.

Am pornit cu refacerea fundaþiilor
ºi reîntregirea structurii de zidãrie.
Pe parcursul decapãrilor ºi desfacerii
urmelor vechi, am gãsit piese origi-
nale ºi a trebuit sã concepem soluþii
de adaptare a proiectului la configu-
raþia originalã.

Au fost dispute tehnice ºi teore-
tice foarte multe, dar s-a gãsit soluþia
tehnicã optimã, care a dus la final la
realizarea edificiului.

Pe mãsurã ce se înainta cu exe-
cuþia, am gãsit noi repere ale bise-
ricii originale, ascunse în intervenþiile
de restaurare ulterioare. A trebuit sã
refacem ºi sã revenim la valorile

arhitecturale anterioare absolut nece-
sare. S-a colaborat, în mod exemplar,
cu firma de proiectare RESTITUTIO
ºi dacã a fost necesar ca proiectan-
tul sã fie pe ºantier de 2-3 ori pe
sãptãmânã, pentru cã apãreau noi
probleme, acesta nu a zis nu.

Având în vedere experienþa
îndelungatã în restaurarea monu-
mentelor istorice pot sã spun cã
aceastã lucrare a fost cea mai grea.
Ca sã se poatã realiza forma zidului
s-au folosit metode de lucru de co-
relare pe înãlþime ºi pe curburã
deosebite. Se pot vedea, în imagini,
semne care servesc drept reper,
acele sfori cu greutãþi de plumb

agãþate la nivelul corniºei ajungând
pânã jos la fundaþie, care au dat la
final forma clãdirii.

Asemenea lucrãri de restaurare
nu sunt simple deloc ºi nu se pot
face decât punând pe primul loc do-
rinþa, pe al doilea voinþa ºi apoi
sufletul. Dacã în aceste lucrãri nu te
implici cu sufletul, nu poþi sã realizezi
nimic, pentru cã, din cauza proble-
melor ce apar, la un moment dat
eºti tentat sã renunþi, dar nu poþi
deoarece sufletul te trage tot spre
bisericã.

Avem niºte oameni minunaþi cu
care lucrãm. Meritul este al tuturor
celor care s-au implicat în aceastã
lucrare ºi vreau sã reamintesc, nu în
ultimul rând, întregul colectiv al
Mãnãstirii, începând de la stareþ
pânã la ultimul cãlugãr, care a ajutat
la realizarea obiectivului.

Un final fericit, un final frumos,
care va rãmâne peste timp ºi va
duce mai departe moºtenirea
strãmoºilor noºtri. Sã fim demni sã
menþinem în viaþã ceea ce strãbunii
noºtri au clãdit. Avem mândria
sufleteascã cã am readus la starea
ei iniþialã aceastã frumoasã ctitorie
voievodalã a lui Matei Basarab.
Satisfacþia moralã, dupã mine, nu
poate fi mai mare decât aceasta.

De fiecare datã când ajung la
finalul unei lucrãri sunt la fel de
impresionat ca atunci când intru
pentru prima oarã în edificiu. Mã
gândesc la cum am luat-o ºi cum o
las. O las ca mãrturie a capacitãþii
poporului român, a meseriaºilor ur-
maºi ai meºterului Manole care trã-
iesc ºi astãzi pe aceste meleaguri.”

La 30 mai 2013, în prezenþa mi-
nistrului culturii Daniel Barbu, a Înalt
Preasfinþitului Casian Crãciun, Arhi-
episcopul Dunãrii de Jos, a prefectu-
lui judeþului Brãila, a directorilor
Institutului Naþional al Patrimoniului,
Direcþiei Pentru Culturã Brãila ºi
Muzeului de Istorie Brãila, a altor
oficialitãþi, a avut loc recepþia la ter-
minarea lucrãrilor obiectivului “Con-
solidare – restaurare Mãnãstirea
Mãxineni”. În acelaºi an, ARACO a
distins SC DEDAL BAHAMAT SRL
cu premiul “Trofeul calitãþii” pentru
aceastã lucrare. �

�� urmare din pagina 63
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Carte de vizitã

SC GLOBAL SERVICE PROIECT SRL oferã o diver-
sitate de servicii:

• Proiectare ºi consultanþã în domeniul drumurilor,
strãzilor, sistematizare pe verticalã a platformelor industri-
ale, parcãri publice, drumuri în ansambluri rezidenþiale,
extindere reþele de alimentare cu apã ºi canalizare.

• Expertize tehnice pentru drumuri ºi poduri.
• Întocmire documentaþii pentru obþinerea certificatelor de

urbanism, avize ºi acorduri din partea C.N.A.D.N.R. ºi
Poliþia Rutierã pentru racordãrile la drumurile publice.

• Realizarea de proiecte de circulaþie ºi pentru mana-
gementul traficului pe perioada executãrii lucrãrilor la dru-
murile publice, proiectare marcaje, indicatoare ºi elemente
semnalizatoare.

• Proiectare ºi amenajare peisagisticã pentru parcuri ºi
grãdini publice.

Proiectele sunt realizate cu metode moderne de
proiectare asistatã de calculator ºi soluþii software de ultimã
generaþie, ceea ce asigurã o duratã redusã de execuþie a
proiectului final ºi modificãri rapide în funcþie de cerinþele
de adaptare care pot interveni.

În funcþie de dificultatea proiectului, colaborãm cu
proiectanþi cu experienþã de peste 15 de ani în activitate.

La cererea beneficiarului, asigurãm ºi verificarea proiec-
tului de cãtre un verificator atestat MLPAT. În acelaºi timp,
punem la dispoziþia altor proiectanþi consultanþã ºi verifica-
tori atestaþi MLPAT în vederea întocmirii unui proiect corect,
atât din punct de vedere tehnic, cât ºi economic.

Pentru a demonstra capabilitatea noastrã de a presta
servicii care sã satisfacã optim cerinþele, am proiectat, do-
cumentat ºi implementat atât sistemul de management al
calitãþii conform prevederilor standardului SR EN ISO
9001:2008 “Sisteme de management al calitãþii - Cerinþe”
cât ºi Sistemul de management al sãnãtãþii ºi securitãþii
ocupaþionale OHSAS 18001:2007 ºi Sistemul de
management de mediu SR EN ISO 14001:2004, obþinând
certificare CERTIFIED QUALITY SYSTEMS. 

Printre realizãrile care recomandã firma SC GLOBAL
SERVICE PROIECT SRL menþionãm:

• Reabilitare sistem rutier ºi lucrãri edilitare execuþie ºi
proiectare strãzi în Municipiul Bucureºti – Pachet 1 – 6;

• Servicii de elaborare proiect tehnic la specialitatea
drumuri pentru invesþitiile KAUFLAND SLATINA – Jud. Olt,
KAUFLAND TÂRGOVIªTE – Jud. Argeº, KAUFLAND
APÃRÃTORII PATRIEI – Bucureºti, KAUFLAND –
Bucureºti, Sector 5, Calea Ferentari, nr. 62, KAUFLAND
NÃVODARI – Jud. Constanþa;

• Servicii de întocmire documentaþie tehnicã de spe-
cialitate pentru drumurile din incinta parcurilor eoliene
din comuna Casimcea, jud. Constanþa;

• Servicii de elaborare proiect tehnic la specialitatea
drumuri pentru investiþiile “Silozuri de Grâne Alfred Toepfler”
amplasate în localitatea Borduºani, Jud. Ialomiþa ºi loca-
litatea Cãlãraºi, Jud. Cãlãraºi;

• Servicii de proiectare drumuri tehnologice în parcul
eolian Rãzboieni, faza PT+DE;

• Servicii de elaborare proiect tehnic ºi detalii de exe-
cuþie pentru lucrarea de canalizare pluvialã pe ªoseaua
Bucureºti – Mãgurele, mun. Bucureºti;

• Servicii de consultanþã ºi elaborare proiect tehnic ºi
detalii de execuþie pentru obiectivul “Modernizare infra-
structurã rutierã în comuna Cocora, Judeþul Ialomiþa”;

• Servicii de proiectare, faza unicã pentru obiectivul
“Modernizare drumuri de interes local în comuna C.A.
Rosetti, Judeþul Buzãu”;

• Servicii de proiectare, faza unicã pentru obiectivul
“Modernizare drumuri de interes local în comuna
Cochirleanca, Judeþul Buzãu”. �

SC GLOBAL SERVICE PROIECT SRL s-a înfiinþat în 2005, având ca obiect de activitate proiectarea în
domeniul infrastructurii rutiere ºi a utilitãþilor. Firma dispune de o echipã tânãrã ºi dinamicã, formatã din
ingineri proiectanþi absolvenþi ai Universitãþii Tehnice de Construcþii Bucureºti, secþia Cãi Ferate,
Drumuri ºi Poduri, condusã de dr. ing. Adrian BURLACU.



Începând cu luna ianuar ie 2013,
Revista Construcþi i lor a lansat noua
formã a  s i te -u lu i  publicaþiei noastre:
www.revistaconstructiilor.eu. 

Construit pe o structurã flexibilã ºi
modernã, site-ul poate fi accesat acum
mult mai uºor, reuºind, în felul acesta, sã vã
þinem la curent, în timp real, cu noutãþile din
domeniul construcþiilor.

Pe lângã informaþiile generale legate de
redacþie, abonamente ºi date de contact, în
site sunt introduse, online, majoritatea arti-
colelor publicate în revista tipãritã, în cei
9 ani de activitate, articole scrise de presti-
gioºii noºtri colaboratori.

Pentru o mai uºoarã navigare, informaþi-
ile sunt structurate pe categorii, cum ar fi:
arhitecturã / proiectare / consultanþã;
geotehnicã / fundaþii; infrastructurã; cofraje;
izolaþii; scule / utilaje; informaþii juridice / le-
gislaþie; personalitãþi din construcþii; opinii etc. 

Site-ul conþine ºi un motor de cãutare cu
ajutorul cãruia pot fi gãsite, mai uºor, arti-
colele în funcþie de numele autorului, de
titlul articolului, dupã cuvinte cheie etc.
De asemenea, toate numerele revistei, înce-
pând din 2005 ºi pânã în prezent, în forma
lor tipãritã, pot fi gãsite în secþiunea
„arhiva” a site-ului. Totodatã, Revista
Construcþiilor poate fi consultatã sau descãr-
catã, gratuit, în format pdf.

De la început, noi ne-am propus ca
Revista Construcþiilor sã fie, pe lângã sursã
de informare ºi o punte de legãturã între ce-
rerea ºi oferta din domeniul construcþiilor.
În acest sens, site-ul revistaconstrucþiilor.eu
pune la dispoziþia celor interesaþi spaþii, în
diverse formate ºi bine poziþionate din punct
de vedere vizual, pentru promovarea pro-
duselor ºi serviciilor.

Vã aºteptãm, cu interes, sã „rãsfoiþi“
paginile site-ului nostru pentru a descoperi ca-
litatea articolelor publicate de profesioniºtii
români în domeniul construcþiilor. Totodatã, vã
rugãm sã contactaþi conducerea redacþiei
pentru o eventualã prezenþã cu publicitate,
constând în oferta dvs. pentru potenþiali clienþi,
costul apariþiei fiind negociabil. �
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importante societãþi de: pro-
iectare ºi arhitecturã, con-
strucþii, fabricaþie, import,
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Încercãm sã facilitãm, în acest
mod, un schimb de informaþii ºi
opinii cât mai complet între toþi cei
implicaþi în activitatea de con-
strucþii.
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