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Crãciunului ºi Noului

An 2015, sã ne
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speranþã pentru un viitor

care sã ne ofere liniºte

ºi visuri împlinite!
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SUS CORTINA !

Istoria sau biografia acestui corp
al teatrului este veche ºi începe în
anul 1963, atunci când au fost ela-
borate primele schiþe de idei pentru
întreg ansamblul Pieþei Universitãþii.

În ceea ce priveºte construcþia
Teatrului Naþional Bucureºti, am por-
nit, iniþial, de la ideea ca, având trei
sãli de spectacol, sala principalã sã
fie, desigur, de tip Italian sau, mai
precis, uniaxial (produs al secolului
XVII), în care spectatorii asistã ºi
participã la un spectacol ce se
desfãºoarã în faþa lor, într-o cutie
numitã scena. Deci, o separare fi-
zicã netã între spectacol ºi specta-
tor, separare realizatã de cortinele
(textile sau metalice ºi textile) care
se ridicã sau gliseazã lateral.

Cum sala este destinatã exclusiv
teatrului de dramã, ea trebuie sã fie
conceputã, geometric, în anumite li-
mite laterale ºi de fund, pentru a se
asigura o cât mai bunã percepere
vizualã a mimicii actorului ºi una
auditivã naturalã a inflexiunilor vocii
sale. Cele douã componente geome-
trice (plecând de la date fiziologice
medii ale individului) determinã
amplasarea spectatorilor într-un
trapez cu un unghi de max 200 ºi cu
o adâncime de maximum 25 m faþã
de planul cortinelor, parametri care
permit, cu condiþia amplasãrii spec-
tatorilor ºi în rânduri de loji pe ver-
ticalã, o asistenþã de maximum 900
de persoane, în condiþii de confort
fizic adecvat.

În actuala rezolvare a sãlii am
cãutat sã dezvolt ºi pe înãlþime o
amplasare gradatã de loji, conferin-
du-i sãlii acea calitate de mobilare
totalã (în plan orizontal ºi în plan ver-
tical) cu spectatori, reluând, într-un
fel, imagini ale sãlilor tradiþionale
dar, desigur, cu rezolvãri contempo-
rane. Culoarea generalã a sãlii, acel
roºu imperial, contribuie ºi ea la
obþinerea unui aer de spectacol în
sine al sãlii.

Foaiere le  au fost ,  încã d in
primele schiþe, gândite ca o replicã a
lojilor din salã: planuri decalate de
foaiere care plutesc într-un volum
unic, foaiere loji din care sã se poatã

percepe un alt tip de spectacol decât
cel din salã, un spectacol vizual asi-
gurat de tapiseriile, tulburãtoarele
tapiserii ale unor artiºti remarcabili:
Gabrea, Ciubotaru, Almãºan, Nicodim,
Iacob ºi multe remarcabile sculpturi
ale unor mari oameni de teatru,
semnate de Paciurea, Medrea, Han,
Pãtraºcu etc.

Volumul exterior a fost, de la
început, conceput ca o replicã, o
reluare a unor imagini tulburãtoare,
din arhitectura noastrã moºtenitã:
pereþi albi sau pereþi pictaþi, protejaþi
de copertine ample, care dau un joc
de umbre ºi lumini permanent.

Pe aceastã amplã copertinã,
actualul proiect a realizat o terasã cu
cafenea în spaþii închise ºi deschi-
se, de unde se poate contempla una
dintre cele mai interesante vederi
asupra unui ansamblu de monu-
mente remarcabile: Universitatea,
Facultatea de Arhitecturã, Palatul
ªuþu, Ansamblul Colþea, Ministerul
Agriculturii etc.

De asemenea, pe terasa acestui
corp al Sãlii Mari este amplasatã cea
de a ºaptea salã, o salã în aer liber,
transformabilã ºi ea, cu cca 300 locuri.

Desigur, toate funcþiunile acestui
corp al Sãlii Mari se integreazã
ansamblului prin circuite continue de
circulaþii ºi evenimente.

Nu pot sã închei fãrã sã afirm cã
totul a fost posibil datoritã unei
echipe vechi ºi noi de arhitecþi ºi
ingineri, care s-au dãruit proiectului
cu toatã priceperea ºi inventivitatea
lor, începând, desigur, cu profesorul
Horia Maicu ºi profesorul N. Cucu ºi
continuând cu Bordenache, Apostol,
Fotino, Filimon, Teodorov, Bunu, Dor-
dea, Pollack, Ciºmigiu, Popp, Badea,
Deleanu, Dolinski, Pãdureanu, Ciotec,
Seiculescu, Bobescu, Vârºã ºi actu-
alului proiectant general, arhitect
Gabriel Ghelmegeanu, general
manager al SC Peccon Invest SRL.

Trebuie, de asemenea, sã remarc
colaborarea foarte strânsã ºi fruc-
tuoasã pe care am avut-o cu direc-
torul general al Teatrului Naþional
Bucureºti, Ion Caramitru.

Sper ca acest edificiu, extrem de
complex din toate punctele de
vedere, sã se bucure, dupã com-
pleta finalizare, de un management
adecvat, care sã-i punã în valoare
toate funcþiunile, sã-i exploateze teh-
nologia cu raþiune, INVENTIVITATE
ºi siguranþã, sã devinã, cât mai
curând, cu adevãrat ceea ce a fost
gândit sã fie: cel mai complex edificiu
teatral, cel puþin din Europa. �

În Bucureºti, s-a inaugurat la 10 noiembrie a.c. corpul Sãlii Mari a
Teatrului Naþional Bucureºti – I. L. Caragiale Caragiale de cãtre primul
ministru al þãrii, dl Victor Ponta. 

În cele ce urmeazã, dl prof. dr. arh. Romeo Belea face o privire
generalã asupra acestei lucrãri cu un caracter aparte pentru România.

prof. dr. arh. Romeo Belea



�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� decembrie 2014 5

Exponenþi ai performanþei: AEDIFICIA CARPAÞI

În legãturã cu Teatrul Naþional
Bucureºti vã precizãm cã, la data de
10 noiembrie 2014, a avut loc inau-
gurarea oficialã a clãdirii, dupã mai
bine de 4 ani de lucrãri de reabi-
litare, ocazie cu care Ion Caramitru,
directorul TNB, a povestit, într-o
atmosferã degajatã, epopeea resta-
urãrii clãdirii iar arhitectul prof. dr.
Romeo Belea, autorul proiectului, a
trecut în revistã diversele etape de
transformare, impactul lor ºi detalii
tehnice ale reabilitãrii.

Modernizarea Teatrului Naþional
din Bucureºti a plecat de la necesi-
tatea consolidãrii sale antiseismice.
Dacã înainte de reabilitare clãdirea
ar fi riscat sã se prãbuºeascã la un
cutremur de 6,5 grade, în prezent
construcþia are o rezistenþã la un
cutremur de 8 grade.

Reabilitarea TNB a costat 60 de

milioane de euro.

În înfãþiºarea actualã Teatrul

Naþional Bucureºti are 4 sãli noi, iar

în total 7 sãli, dintre care una pe

acoperiº ºi alta la dispoziþ ia
„experimentului tânãr din teatrul
românesc“.

Despre clãdirea Teatrului de
Operetã arhitectul Eliodor Popa,
autorul proiectului, a precizat cã
aceasta este o construcþie modernã,
realizatã pe suprastructurã metalicã.
Infrastructura este din beton armat,
închiderile perimetrale sunt ter-
moizolate, tâmplãria încastratã în
clãdire este performantã, finisajele ºi
tratamentele acustice sunt, ºi ele, în
acord cu normele în vigoare.

Funcþionalitatea clãdirii este
modernã, cu dotãri ºi echipamente
care servesc total spectacolul, permi-
þând multiple genuri de manifestãri
scenice, de la cele clasice pânã la
cele contemporane.

Finalul oricãrui an reprezintã, ºi pentru societãþile de construcþii, un prilej de a
face o retrospectivã asupra muncii desfãºurate ºi concretizate în obiective de
investiþii, care sã le confirme drept firme serioase ºi eficiente pentru ele ºi pentru
beneficiarii lor. În categoria celor mai performante, din acest punct de vedere, se
înscrie AEDIFICIA CARPAÞI, condusã cu profesionalism de ing. Petre Badea, firmã
tradiþional permanentã în Revista Construcþiilor ºi care este, în acelaºi timp, un
reper pozitiv în ceea ce priveºte competitivitatea sub toate aspectele ei.

O serie destul de consistentã a investiþiilor executate de AEDIFICIA CARPAÞI
în 2014 am prezentat-o în paginile publicaþiei noastre pe parcursul mai multor
numere. Amintim, aici, doar Teatrul Naþional Bucureºti, Teatrul de Operetã “Ion
Dacian”, Noua Aulã ºi Centrul de cercetãri de pe platforma campusului Politehnicii
Bucureºtene. ing. Petre Badea 

Teatrul Naþional „I. L. Caragiale“ Bucureºti

Teatrul Naþional de Operetã „Ion Dacian“, Bucureºti

continuare în pagina 6��
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O altã lucrare deosebitã, în curs
de execuþie de cãtre firma AEDIFICIA
CARPAÞI, este Centrul de Cerce-
tãri Avansate pentru Materiale,
Produse ºi Procese Inovative
“CAMPUS”. Proiectul investiþiei,
prezentat pe larg în acest numãr al
revistei, porneºte de la conceptul
realizãrii unei “CONSTRUCÞII
SUSTENABILE“ care sã îndepli-
neascã cele mai înalte standarde de
calitate, din punct de vedere al
funcþionalitãþii, al imaginii plastice, al
arhitecturii, al materialelor utilizate
pentru realizarea ei, al tehnologiilor
de execuþie, al consumurilor ener-
getice, poluãrii, recuperãrii de
energie ºi utilizãrii energiilor necon-
venþionale. Soluþiile propuse asigu-
rã, pe deplin, cele patru criterii care
definesc o “clãdire sustenabilã“ ºi
anume: criteriul ecologic, criteriul
economic, criteriul social ºi cel
cultural.

Conceptul noii Aule a Univer-
sitãþii Politehnice Bucureºti a
pornit de la nucleul sãlii de confe-
rinþe cu plan circular ºi s-a dezvoltat
prin integrarea ei într-un volum
piramidal care îmbracã sala, per-
miþând, prin planurile înclinate ale
faþadelor, o iluminare proprie,
optimã, ce conferã o bunã vizibilitate
clãdirii bibliotecii din apropiere.

Gândirea funcþionalã, care se
poate defini ca „introvertitã”, induce o
concentrare spre interior, atât la

nivel formal, cât ºi metaforic. În inte-
riorul unui volum unitar, funcþiunile
aferente se distribuie spaþial pe
patru niveluri: demisol, parter ºi
douã etaje. Nucleul funcþional îl con-
stituie sala de conferinþe, amplasatã
în centrul de greutate al construcþiei,
toate celelalte spaþii gravitând în
jurul ei. S-a urmãrit o dispunere flu-
entã a spaþiilor, atât în plan orizontal,
cât ºi vertical, conectarea fiind
realizatã prin intermediul scãrilor
ample ºi al lifturilor panoramice. 

Centrul de Cercetãri Avansate pentru Materiale, Produse ºi
Procese Inovative “CAMPUS”

Aula Universitãþii Politehnice Bucureºti

Hanul Gabroveni, Bucureºti

Hanul Gabroveni. InteriorHanul Gabroveni. Interior

�� urmare din pagina 5



�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� decembrie 2014 7

Marele hol de la parter are desti-
naþii multiple: garderobã, grupuri
sanitare, zona de aºteptare-discuþii
cu celule alveolare, plasatã sub sala
mare, un spaþiu multivalent care per-
mite organizarea de expoziþii,
sesiuni ºtiinþifice ºi alte evenimente.

Un loc aparte în ansamblul
lucrãrilor executate de AEDIFICIA
CARPAÞI este obiectivul turistic ºi
reprezentativ din trecutul Bucureºtiu-
lui Hanul Gabroveni. 

În urmã cu doi ani ºi jumãtate a
început restaurarea clãdirii care, în
timp, devenise o ruinã. Constructorul
ºi-a asumat rãspunderea readucerii
monumentului cât mai aproape de
original. În acest sens, s-au folosit
tehnici tradiþionale de construcþie,
îmbinate discret cu modalitãþi de
consolidare ultra-moderne. Prin
restaurarea Hanului Gabroveni, în
circuitul cultural al Capitalei a fost
introdusã ºi o nouã salã de specta-
cole, cu o capacitate de aproximativ
200 de locuri.

Compania de construcþii AEDIFICIA
CARPAÞI executã lucrãri de res-
taurare ºi consolidare ºi la Palatului
Patriarhiei din Bucureºti. Clãdirea
Palatului Patriarhiei a fost construitã
la începutul secolului al XX-lea, pe
locul fostei sãli a Adunãrii Deputaþilor
de pe Dealul Mitropoliei.

Lucrãrile de restaurare, consoli-
dare ºi protecþie pentru acest monu-
ment au fost atribuite constructorului,
de Patriarhia Românã, la jumãtatea
lunii februarie a.c. De menþionat cã
ºi aceste lucrãri vor fi finanþate din
fonduri europene, prin Programul
Operaþional Regional, valoarea lor
fiind de 67,7 mil. lei.

O altã lucrare finalizatã în cursul
anului 2014 este restaurarea ºi con-
solidarea de la Casa Cesianu. Casa
Cesianu este un monument istoric,
situat pe Calea Victoriei, fiind un
exemplar de casã boiereascã de la
începutul secolului al XIX-lea, singu-
rul care ºi-a pãstrat toate elementele

în varianta originalã. Clãdirea gãz-
duieºte, provizoriu, zece dintre
colecþiile aflate în patrimoniul Capi-
talei, colecþii care includ artã plasticã
ºi decorativã.

Pentru lucrãrile de consolidare,
restaurare ºi conservare la acest
monument Primãria Generalã a
obþinut fonduri europene, prin Pro-
gramul Operaþioal Regional 2007-
2013, valoarea proiectului fiind de
8.585.807 lei. În cadrul lucrãrilor de
restaurare ºi consolidare s-a ame-
najat ºi un depozit digital, în cadrul
cãruia doritorii pot admira colecþii
mai puþin cunoscute, precum cea de
armament sau cea vestimentarã.

Fugara enumerare a acestor
importante lucrãri din peisajul
bucureºtean, credem cã scoate în
evidenþã potenþialul tehnic ºi uman
al firmei AEDIFICIA CARPAÞI, parti-
cipantã la lucrãri importante ºi de
anvergurã, rãspândite în Bucureºti ºi
în alte zone ale þãrii. 

Este, deci, meritul dlui ing. Petre
Badea ºi a întregului colectiv al
Societãþii pentru calitatea lucrãrilor
executate. Le dorim, în continuare,
realizarea cât mai multor edificii
reprezentative în domeniul construc-
þiilor din þara noastrã. �

Ciprian EnacheCasa Cesianu, Bucureºti

Palatul Patriarhiei, Bucureºti
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Lucrãri de instalaþii la extinderea halei de producþie,
cu clãdire de birouri ºi platforme tehnice

FABRICA DE ÞIGARETE PLOIEªTI

Lucrãrile de instalaþii pentru extin-
derea halei de producþie a companiei
British American Tobacco România
Investment au constat în proiecta-
rea ºi execuþia instalaþiilor de
încãlzire, ventilaþie, climatizare, elec-
trice, automatizare, sanitare, stingerea
incendiilor ºi instalaþii tehnologice
(desprãfuire ºi aer comprimat) pen-
tru o nouã halã de producþie þigarete
cu suprafaþa de 4.052 mp.

În cadrul lucrãrilor la instalaþiile
de încãlzire a fost montat un schim-
bãtor de cãldurã abur / apã caldã, cu
o capacitate de 2MW, împreunã cu
toate elementele de automatizare ºi
reglare pe bucla primarã de abur.

În clãdirea de birouri au fost mon-
tate ventiloconvectoare sistem patru
þevi, tip casetã, precum ºi un sistem
de conducte distribuþie agent termic
din þeavã de oþel.

Pe partea de instalaþii pentru
rãcire a fost montat, în interiorul unui
container metalic, un chiller rãcit cu
apã. Este o tehnologie cu consum
redus de energie, conectat la douã
turnuri de rãcire cu o capacitate
totalã 1,7 MW, precum ºi un ansam-
blu distribuitor-colector împreunã cu
pompe de circulaþie. 

Hala beneficiazã, de asemenea,
de trei centrale complexe de tratare
a aerului, fiecare cu o capacitate de
80.000 m3/h ºi de un sistem de dis-
tribuþie din table zincate ºi grile de
introducere, tip air displacement, cu
flux quasi-laminar.

O noutate a proiectului o consti-
tuie Building Management System,
un sistem complet de control ºi moni-
torizare, care asigurã parametrii
ceruþi pentru economisirea energiei.

Au fost executate, totodatã, lucrãri
de instalaþii electrice, precum sistem
de punere la pãmânt prin fundaþia
clãdirii, paratrãsnet, echipotenþia-
lizare, transformator cu o capacitate
2.500kVA, 20/0,4kV, tablou general,
sistem de iluminat normal, sistem de
iluminat de siguranþã cu corpuri de
iluminat cu LED-uri.

Instalaþiile de stingere a incendi-
ilor sunt compuse din instalaþie de
hidranþi interior, aparat de control ºi
semnalizare ACS, instalaþie de
sprinklere tip “standard response -
spray sprinklers”.

Toate instalaþiile amintite respectã
normele ºi standardele FM Global,
ele fiind certificate de specialiºtii aces-
tei instituþii.

Noua extindere a halei de pro-
ducþie beneficiazã, prin lucrãrile
proiectate ºi executate de TIAB SA,
de un climat perfect, de utilitãþi ºi
instalaþii moderne, care se înca-
dreazã ºi respectã normele actuale
de protejare a mediului înconjurãtor.
Toate sunt tehnologii noi, cu perfor-
manþe ridicate.

Ca ºi în cazul acestui proiect,
echipele TIAB sunt dedicate imple-
mentãrii unor game variate de soluþii,
prin utilizarea unor tehnologii care
garanteazã nivelul tehnic superior,
siguranþa ºi calitatea proiectelor. �

Antreprenor instalaþii: TIAB SA
Beneficiar: BRITISH AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT SRL
Proiectant general: CONSPROIECT SA
Proiectant instalaþii de specialitate: TIAB SA
Subcontractanþi: MONTUBING SRL – instalaþii aer comprimat ºi desprãfuire
/ AMTEH INTERNATIONAL SRL – confecþionare ºi montaj tubulaturã de
ventilaþie / STIZO INDUSTRIAL SERVICES SRL – containere tehnologice









�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� decembrie 201412

Soletanche Bachy

Soletanche Bachy este un antreprenor general în domeniul geotehnicii ºi ingineriei civile, parte a grupului

Soletanche Freyssinet ºi a grupului Vinci Construction. Lansat ca specialist în tehnologii de injectare a pãmânturilor,

în timp ºi-a însuºit o gamã completã de metode ºi tehnologii specifice ingineriei geotehnice, fundaþiilor speciale,

lucrãrilor subterane, lucrãrilor de îmbunãtãþire a terenurilor sau de tratare ºi control al poluãrii.

Arta de a construi o fundaþie este la fel de veche ca lumea însãºi, dar desãvârºirea sa ºtiinþificã, mai exact, geo-

tehnicã, s-a declanºat abia din anii 1920. Soletanche ºi Bachy, fondate în 1947, respectiv 1927, au fost pionierii

acestei noi discipline ºi, în doar trei generaþii, au perfecþionat ºi lansat cele mai multe inovaþii tehnice, care au revo-

luþionat tehnologiile din domeniul fundaþiilor speciale. Fuziunea lor, în anul 1997, a consolidat poziþia de lider în

acest sector. Dupã mai multe decenii de expansiune auto-finanþatã, Soletanche Bachy realizeazã o cifrã de afa-

ceri de 1,5 miliarde de euro, numãrând peste 8.000 de angajaþi, localizaþi în 50 de þãri.

Din cele 60.000 de proiecte, finalizate cu succes în peste 100 de þãri, se pot menþiona: etanºarea ºi repararea

marilor baraje; ziduri de protecþie pentru centralele nucleare; tunelele de metrou pentru cele mai multe oraºe; cele

mai adânci fundaþii, pentru cele mai înalte turnuri din Asia, Europa ºi Orientul Mijlociu; restaurarea monumentelor

istorice; cele mai ambiþioase structuri maritime, precum ºi o multitudine de lucrãri de micã anvergurã, care

demonstreazã capacitatea tehnicienilor ºi inginerilor de a rãspunde la cerinþele variate ale pieþelor locale.

Motto-ul „BAZEAZÃ-TE PE NOI / BUILD ON US“ exprimã spiritul dinamic al companiei, care evidenþiazã valori

larg acceptate, cum sunt: siguranþa persoanelor, fiabilitatea produselor, stabilitatea structurilor, excelenþã tehnicã

ºi inovaþie.



Prezenþa firmei în România începe în anii ‘70, cu ocazia construcþiei docurilor uscate de la Mangalia ºi a

metroului bucureºtean, filiala datând din 1992.

Domeniul de activitate autohton cuprinde incinte (Piaþa Universitãþii, Casa Radio, Sediu Poliþia de frontierã, Park

Lake Plaza, City Business Center, Green Court C), reabilitãri de baraje (Vârºolþ – Sãlaj), proiecte de infrastructurã

(By Pass Caransebeº, Suceava, DJ100M, Pod CF Tiºiþa), proiecte industriale ºi comerciale (Baumax, Decathlon,

Saint Gobain, Dedeman, Lidl, Holcim, Sefar) ºi parcuri eoliene (Casimcea, Corugea, Mihai Viteazu, Chirnogeni,

Grãdina, Gemenele, Alizeu). �
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ECRAN DIN PILOÞI AUTOFORANÞI LA O INCINTÃ DE LUCRU DIN SINAIA

ing. Petre UÞÃ, ing. Eugeniu VASILACHE

Construcþia unui parcaj cu 4 nivele la Sinaia a necesitat amenajarea unei incinte având douã laturi cu o lungime

totalã de 32,00 m ºi înãlþimea maximã de 6,00 m. La circa 45 cm de incintã, pe una dintre laturi, se aflã o clãdire

P + 1E ºi un drum pe cealaltã laturã.

Studiile geotehnice au pus în evidenþã la suprafaþã, pe cca 3.00 m, existenþa unui strat de nisip ºi pietriº, care

reazemã pe ºisturile de Sinaia. Având în vedere caracteristicile terenului ºi spaþiul de lucru limitat a fost adoptatã

soluþia de utilizare a micropiloþilor din bare autoforante, de tip Ischebeck Ø40/16, injectaþi cu suspensie de ciment.

Lungimea maximã a micropiloþilor a fost de 7,50 m.

Soluþia constructivã a prevãzut bare verticale la intervale de 50 cm solidarizate la partea superioarã cu o grindã

din beton armat ºi ancore pe douã nivele cu bare înclinate la 45 de grade. Lungimea ancorelor pe primul nivel a

variat între 6,00 ºi 7,50 m, iar pe nivelul doi ancorele au fost de 4,50 m. Execuþia s-a fãcut în douã etape, cu

excavarea pânã la adâncimea de -3,00 m în prima etapã ºi aplicarea unui torcret din beton cu grosimea de 10 cm,

armat cu plasã sudatã de Ø8 ºi ochiuri de 10 cm.

GEOSOND SA îºi desfãºoarã activitatea în cadrul proiectelor de consolidare a fundaþiilor de drumuri ºi

poduri, a versanþilor ºi taluzurilor, îmbunãtãþirea terenului de fundare pentru Construcþii Civile, Industriale

ºi Agricole noi sau existente, fundaþii pentru stâlpi electrici, piloni ºi antene de transmisiuni radio ºi

telefonie, turbine eoliene ºi parcuri cu panouri fotovoltaice, executând piloþi, micropiloþi, micropiloþi

injectaþi, ancore, foraje de drenaj ºi coloane din material granular compactat.

Dotarea tehnicã ºi experienþa personalului, câºtigatã în 20 de ani de activitate, ne permite sã atacãm cu

succes proiecte complexe din domeniul geotehnicii aplicate.

Vedere în plan a ecranului
în dreptul construcþiei existente

Secþiune transversalã prin ecran Execuþia primei etape



Etapa I. În aceastã etapã au fost executaþi micropiloþii ºi ancorele de pe primul nivel, dupã care a fost realizatã

grinda de solidarizare din beton armat. Ancorele au fost echipate cu plãcuþe ºi piuliþe înglobate, pentru a mãri capa-

citatea portantã la tracþiune. Ancorele au fost executate înclinat la 45 de grade în aºa fel încât sã fie încastrate cel

puþin 2.00 m în stratul de ºist. În finalul primei etape a fost realizatã excavaþia pânã la cota -3.00 m faþã de cota

terenului natural.

Etapa II. În aceastã etapã a fost montatã plasã pentru torcret, dupã care s-au executat ancorele de pe nivelul doi.

Aplicarea torcretului are rolul de a solidariza capetele ancorelor ºi de a prelua eforturile provenite din construcþia adi-

acentã ecranului. Dupã aceste operaþii s-a realizat restul excavaþiei, pânã la -6.00 m faþã de cota terenului natural ºi

torcretul pe aceastã porþiune.

În final, s-a obþinut o incintã de lucru liberã de orice alte sprijiniri, care avea ºi rolul de cofraj pentru pereþii viitoarei

construcþii. Un alt avantaj al tehnologiei este termenul redus al execuþiei lucrãrilor; în acest caz, 30 de zile.

ECRAN DIN PILOÞI AUTOFORANÞI LA O INCINTÃ DE LUCRU DIN SINAIA

Încercãri pe ancore. Verificarea capacitãþii por-

tante a ancorelor a fost efectuatã la încercãri de tracþi-

une axialã, pe fiecare laturã, obþinând deformaþii

reduse de cca. 1,70 mm sub efectul sarcinii de calcul.

Tehnologia de execuþie. Barele autoforante au

fost puse în operã cu ajutorul unui utilaj cu lungimea

braþului de cca. 6.00 m, ceea ce a permis execuþia

acestora în toate zonele greu accesibile, având în

vedere construcþiile adiacente ºi profilul variabil al

terenului.
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Soluþii de monitorizare
pentru managementul riscului pe durata

construirii Magistralei 5 de Metrou din Bucureºti
Nicolas POITRINEAU, Director General Europa Centralã ºi de Est, SOLDATA, România

ELABORAREA PROIECTULUI DE MONITORIZARE 
Monitorizarea lucrãrilor în staþii, precum ºi a Scuturilor

(TBM-urilor) se realizeazã prin tradiþionala reþea topo-
graficã de precizie, prin numeroase staþii totale denumite
CENTAUR, prin interferometrie radar din satelit denumitã
ATLAS ºi prin instrumente geotehnice clasice. Sunt
efectuate ºi mãsurãtori manuale de mediu pentru
controlul zgomotului, vibraþiilor, calitãþii aerului ºi apei.
Toate rezultatele sunt centralizate în GEOSCOPE, o
bazã de date pentru procesare, vizualizare, raportare ºi
alarme automate.

• CENTAUR
Monitorizarea 3D a deformãrii clãdirilor din împre-

jurimi ºi a structurilor aflate înãuntrul zonei de influenþã
poate fi efectuatã manual sau automat, în timp real, prin
sistemul de monitorizare a terenului denumit “Centaur”.

Centaurul reprezintã o staþie total robotizatã, de mare
precizie (STR), prisme optice ºi un soft special care
piloteazã STR, toate conectate la un server de proce-
sare pentru a determina coordonatele X, Y, Z ale
punctelor de mãsurare. Punctele de mãsurare constau
în prisme optice fixate pe suprafaþa structurilor monitori-
zate (de exemplu: clãdiri, pereþi mulaþi etc.).

În afarã de mãsurãtori pentru prisme optice, sistemul
Centaur este capabil sã monitorizeze automat continuu
tasãrile ºoselei ºi ale trotuarelor. Aceastã metodã de
mãsurare nu necestitã instalarea niciunui punct pe
suprafaþa respectivã. Mãsurãtorile sunt realizate cu aju-
torul unui laser încorporat în acest tip de STR.

Avantajele unui sistem Centaur, în comparaþie cu
tradiþionala reþea topograficã de precizie, sunt multiple: 

• Nu este necesarã oprirea traficului;
• Nu existã eroare umanã sau risc din cauza traficului;
• Nu este necesar niciun punct de instalare;
• Monitorizare continuã;
• Calitate înaltã ºi cantitate mare de date;
• Posibilitate de avertizare (alarmã) în timp real.
Sistemul de înaltã precizie Centaur este soluþia cea

mai eficientã atunci când se impune o frecvenþã ºi o
înaltã calitate 3D pentru mãsurãtori ale tasãrilor.

Mai mulþi Centauri pot lucra împreunã ca grup.
Aceastã configuraþie se recomandã când zona de

influenþã este extinsã ºi când un Centaur nu poate
cuprinde suficiente puncte de referinþã. În acest caz, mai
mulþi Centauri sunt interconectaþi ºi împart punctele de
referinþã aflate în afara zonei de influenþã.

Sistemul cu Centauri se poate folosi, de asemenea,
înãuntrul unui tunel (fãrã sã afecteze traficul) pentru
monitorizarea automatã a deformãrii pe durata procesu-
lui de construcþie, atunci când proiectul zonei de influ-
enþã intersecteazã un tunel existent. 

Acurateþea sistemului Centaur este mai mare de 1 mm.
• ATLAS
Tehnica de monitorizare prin satelit ATLAS se

bazeazã pe exploatarea de imagini radar din satelit
(SAR). 

O imagine SAR este o imagine complexã din punct
de vedere matematic. Acesta conþine informaþii ampli-
tudine ºi fazã. Soluþiile bazate pe interferometrie radar

În prezent, Bucureºtiul are în exploatare 4 linii de metrou (Magistralele 1, 2, 3 ºi 4) cu 70 de km de cale dublã,
51 de staþii ºi 4 depouri. Reþeaua actualã transportã aproximativ 600.000 de cãlãtori pe zi. Cu o lungime de 16,2 km,
Magistrala 5 de metrou va realiza legãtura V-E între cartierul Drumul Taberei, un areal cu caracter dominant de
locuire ºi Pantelimon, o zonã rezidenþialã foarte importantã. Strategia de execuþie a fost conceputã în 3 sec-
þiuni: Secþiunea 1, Râul Doamnei – Eroilor; Sectiunea 2, Universitate - Piaþa Iancului; Sectiunea 3, Piaþa Iancului
– Pantelimon.

Secþiunea 1, respectiv Râul Doamnei - Eroilor, a demarat în prima jumãtate a anului 2011. Aceasta
presupune construirea a 6,22 km de cale, realizatã din tuneluri circulare, 10 staþii ºi 1 depou. De asemenea,
la Staþia Eroilor, Magistrala 5 va conþine ºi o linie care va realiza legãtura cu Magistralele în exploatare.

Proiectul de extindere a reþelei de metrou este finanþat din fonduri europene nerambursabile prin
Programul Operaþional Sectorial - Transport, Banca Europeanã de Investiþii ºi bugetul de stat.

Fig. 1: Centaur în funcþiune pe un acoperiº din Bucureºti

Fig. 2: Exemplu de rezultate din monitorizarea ATLAS



(InSAR) folosesc aceste informaþii fazã pentru a com-
para douã imagini SAR achiziþionate în aceeaºi zonã, la
date diferite, cu scopul de a obþine informaþii cu privire la
valurile radar ºi la tasãrile de teren pe tot parcursul
lucrãrilor. 

Mãsurãtorile ATLAS se efectueazã prin intermediul
unor þinte reflectorizante permanente, a cãror reflecþie
rãmâne constantã în setul de date. Acestea sunt situate
pe clãdiri, unghiuri de acoperiº, poduri etc. a cãror ori-
entare ºi suprafaþã permit o reflectare perfectã a undelor
radar. Poziþia ºi densitatea lor depinde foarte mult de
caracteristicile zonei studiate. Pentru proiectul M5
Bucureºti, monitorizãm ~220.000 de puncte. Acurateþea
medie a rezultatelor este mai mare de 3 mm.

• Instrumente geotehnice clasice
Au fost realizate mai multe foraje pentru a monitoriza

apele subterane prin intermediul piezometrelor, ºi
deformaþiile solului prin instalarea de inclinometre ºi
extensometre. 

Monitorizarea nivelului apei subterane ºi a presiunii
interstiþiale subterane se realizeazã prin utilizarea unor
tuburi piezometrice.

Mãsurãtorile pot fi efectuate manual sau automat. În
cazul mãsurãtorilor automate, fiecare piezometru este
echipat cu  un senzor electric pentru a mãsura presiunea.
Acest tip de mãsurãtoare va fi folositã în jurul ºantierului de
construcþii, pe durata lucrãrilor de epuizment, pentru a
menþine sub control aceastã activitate sensibilã.  

Extensometrele cu tijã au fost instalate în secþiuni,
de-a lungul traseului TBM-ului, pentru a mãsura tasãrile
înainte ºi dupã trecerea acestuia, precum ºi în jurul sta-
þiilor, pentru mãsurarea deformãrii în timpul fazei de
excavare a staþiilor.  

Extensometrele automate cu coardã vibrantã au fost
folosite în apropiere de pereþi mulaþi. În schimb, exten-
sometrele manuale au fost utilizate în tuneluri, între staþii. 

Datoritã solului moale, a fost ales packerul gonflabil.
Acesta se compune dintr-o þeavã de oþel cu pereþi subþiri
lungã de 600 mm, cu un port de pastã de ciment intern,
un manºon prevãzut cu un filtru geotextil. Prin injectarea
de mortar de ciment în spaþiul inelar al tubului, materialul
geotextil al manºonului se extinde ºi, odatã fixat, se
blocheazã direct în peretele forajului. 

Inclinometrele au fost instalate în foraje în apropierea
excavaþiilor sau în interiorul pereþilor mulaþi, cu scopul de
a obþine informaþii despre deplasãrile orizontale.
Mãsurãtorile pentru determinarea înclinaþiei sunt atât
automate cât ºi manuale. Pentru a monitoriza tensiunea

aplicatã pe structurile de rezistenþã, au fost instalate
mãrci tensometrice pe recuzita din staþie. Acest tip de
senzor mãsoarã micro deformarea relativã a structurii.

• Platforma de date GEOSCOPE
Atunci când este necesarã o monitorizare automatã în

timp real, senzorii sunt conectaþi la un sistem de data-
logging care colecteazã, stocheazã ºi transmite datele la o
bazã de date centralizatã. Mãsurãtorile manuale sunt, de
asemenea, transferate la aceeaºi bazã de date, cu scopul
de a centraliza toate informaþiile pe o platformã unicã.
Centralizarea informaþiilor este o problemã-cheie pentru
investitori, antreprenori ºi consultanþi iar pentru a lua
decizii adecvate trebuie analizate datele în integralitatea lor. 

În acest context, Soldata a dezvoltat GEOSCOPE,
un software web puternic, care permite achiziþionarea,
stocarea, accesarea de la distanþã a mai multor utiliza-
tori, raportare ºi alarme automate. 

Beneficiile GEOSCOPE, ca un instrument de management: 
• Un puternic, dovedit ºi de încredere instrument de

gestionare a bazelor de date, deja folosit pentru ºantiere
importante;

• O interfaþã intuitivã, uºor de utilizat pentru a vizua-
liza, filtra ºi analiza, în timp real, datele de pe ºantier;

• Vizualizãri relevante ºi datele prezentate în func-
þie de câmpul de activitate al utilizatorului, permiþând pãs-
trarea confidenþialitãþii asupra datelor critice;

• Nivel ridicat de securitate ºi confidenþialitate dovedit,
cu posibilitatea de a împãrtãºi date cu utilizatori multipli
simultan;

• Dezvoltare ºi îmbunãtãþire continuã a programului.

CONCLUZIE
Pentru oricare proiect de infrastructurã, precum cel al

construcþiei Magistralei 5 de metrou din Bucureºti,
managementul riscului este unul dintre factorii cheie
care duce la îndeplinirea cu succes a proiectului.
Managementul riscului începe în faza de proiectare, prin
punerea la dispoziþie a unor soluþii care sã identifice
riscurile potenþiale cu privire la sol, la condiþiile existente
de mediu ºi de structurã.

Din aceastã fazã preliminarã, se pregãteºte un pro-
gram detaliat de monitorizare care sã includã toate solu-
þiile necesare adaptate nivelului de riscuri identificat.

În acest articol au fost prezentate doar câteva soluþii.
Pentru informaþii suplimentare vã invitãm sã consultaþi

pagina noastrã web: www.soldata.ro. �

Fig. 4: Vizualizarea în GEOSCOPE, în timp real, a coordonatelor X, Y, Z ale
prismelor instalate pe clãdiri

Fig. 3: Ilustrarea soluþiilor de monitorizare pentru o excavaþie adâncã

SOLDATA
Str. Dr. Panait Iatropol, Nr. 20, Sector 5, Bucureºti

Tel: +40 (0) 217 81 08 08 | Fax: +40 (0) 217 81 08 09
info@soldata.ro | www.soldata.ro
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Retrospectivã 2014

Cu o experienþã de peste 12 ani în domeniu,
PSC a demarat, începând cu 2010, un program
intensiv de reorganizare pe principii moderne, care
sã asigure membrilor sãi atât facilitãþi de colaborare
comercialã ºi adaptare la noile realitãþi economice
interne ºi internaþionale, cât ºi ºansa ca, pe termen
lung, sã devinã un partener credibil ºi reprezentativ
în relaþia cu decidenþii politici cu care sã-ºi nego-
cieze interesele specifice comune.

Membership-ul PSC este format din firme de
construcþii de toate dimensiunile, producãtori de
materiale de construcþii, societãþi de proiectare ºi
consultanþã pentru construcþii. 

Antrenat în dezvoltarea mediilor asociative,
ca partener al UEPC (Uniunea Europeanã a Pro-
motorilor în Construcþii), al Comisiei de dialog
social pentru Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, ºi, nu în ultimul rând, expo-
nent UGIR în Consiliul de Export de pe lângã
Ministerul Economiei, Patronatul Societãþilor din
Construcþii a jucat un rol important în trasarea
activitãþilor la nivelul sectorului public pentru spri-
jinirea membrilor sãi. 

Una dintre miºcãrile recente ºi importante în
acest sector a fost susþinerea grupului de membri
producãtori de cãrãmizi în protejarea unei pieþe de
profil libere. De altfel, PSC a promovat, de-a lungul
timpului, o piaþã concurenþialã corectã, în care
fiecare jucãtor sã aibã ºanse egale, cu deplinã
armonie între sectoare. 

Misiuni economice
O altã parte componentã importantã a activitãþii

din 2014 a PSC a reprezentat-o organizarea unor
misiuni economice cu destinaþii de real interes
pentru sfera constructorilor români: Kazahstan
ºi Republica Moldova.

Din momentul în care PSC a devenit membru în
Consiliul de Export al României, au fost derulate o
serie de misiuni economice internaþionale la care
au participat firme din construcþii de toate dimensi-
unile, din toatã þara. Între destinaþiile vizitate de
delegaþiile PSC se numãrã Federaþia Rusã, Kurdistan,
Kazahstan, Algeria, Republica Moldova, Polonia ºi
Olanda.

Este al patrulea an consecutiv în care PSC, în
colaborare cu Ministerul Economiei, consoli-
deazã activitãþile de promovare internaþionalã

Anul 2014 a reprezentat, pentru Patronatul Societãþilor din Construcþii, un an de referinþã în
definitivarea ºi implementarea viziunilor propuse pentru sustenabilitatea acþiunilor din domeniul
construcþiilor ale firmelor membre.

În acelaºi timp, s-a urmãrit susþinerea activitãþii filialelor regionale ºi consolidarea reþelei
patronale la nivel naþional.

Tiberiu Andrioaiei - secretar general PSC

Tiberiu ANDRIOAIEI - secretar general PSC



ale firmelor romaneºti din domeniul construc-
þiilor, iar târgurile economice ºi misiunile organi-
zate de Patronatul Societãþilor din Construcþii în
anii precedenþi au înregistrat un real succes, motiv
pentru care se vor organiza, în continuare, astfel de
acþiuni, atât pentru a încuraja firmele româneºti sã
lucreze pe pieþele internaþionale, cât ºi pentru a
atrage investiþii strãine în þara noastrã. 

Strategia de export a României promovatã de
PSC cuprinde pieþe de real interes pentru construc-
torii români. Au fost introduse în strategie, cu priori-
tate, acele zone aflate în plinã dezvoltare: zone
post-conflict, precum Orientul Mijlociu ºi Nordul
Africii sau zone care dezvoltã programe speciale,
cum este cazul Federaþiei Ruse, organizatoare a
Olimpiadei ºi Campionatului Mondial de Fotbal în
2018; sunt zone în care sectorul de construcþii
românesc are, deja, o imagine bunã ºi în care
firmele noastre sunt competitive.

Proiecte PSC
de pregãtire a capitalului uman

Încã din anul 2012, PSC a susþinut proiectul
BUILD UP Skills – ROBUST, proiect finanþat prin
fonduri europene, care a realizat o scanare a pieþei
construcþiilor din punct de vedere al calificãrii forþei
de muncã din domeniul reabilitãrii termice, iar în
2013 a devenit partener în proiectul BUILD UP
Skills QualiShell (Pilonul II), urmãrind dezvoltarea
ºi implementarea, la nivel naþional, a schemelor
de calificare a montatorilor de sisteme opace de
termoizolaþie pentru clãdiri.  

În continuarea a ceea ce am realizat în BUILD UP
Skills QualiShell, în aprilie 2014 am început imple-
mentarea proiectului Calificã-te! Dã-þi o ºansã la
o viaþã mai bunã!, finanþat prin Fondul Structural
European – Programul POSDRU, prin care PSC,
împreunã cu ceilalþi parteneri implicaþi, PPTT
(Patronatul Producãtorilor de Tâmplãrie Termoizo-
latã) ºi FDP (Fundaþia Dezvoltarea Popoarelor),
s-au angajat sã furnizeze servicii de consiliere ºi
formare profesionalã pentru un numãr de 962
de angajaþi. Obiectivul general al proiectului este

creºterea competitivitãþii ºi adaptabilitãþii
persoanelor angajate, prin promovarea benefi-
ciilor formãrii profesionale în rândul anga-
jaþilor ºi întreprinderilor, acces ºi participare
crescutã a angajaþilor la programele de for-
mare profesionalã.

Cursuri gratuite, pentru muncitorii din con-
strucþii, cursuri care se vor desfãºura în perioada
noiembrie 2014 – septembrie 2015:

• Lucrãtor în Izolaþii – Nivel I;
• Dulgher – Tâmplar – Parchetar – Nivel II;
• Fierar – Betonist – Nivel II;
• Montator de sistem de tâmplãrie termo-

izolantã – Nivel II;
• Confecþioner de tâmplãrie din aluminiu ºi

mase plastice – Nivel II.

Activitate de sprijin ºi promovare
a organizaþiilor membre

Dintre evenimentele active la care PSC a fost o
parte componentã importantã, ca unic organizator
sau ca partener principal instituþional, amintim:

• 5 Conferinþe regionale – Cluj Napoca,
Bucureºti, Sibiu, Galaþi ºi Ploieºti;

• 6 Workshop-uri ºi Paneluri de consultare în
cadrul proiectului BUILD UP Skills Qualishell la
Bucureºti, Cluj Napoca, Sibiu, Galaþi, Ploieºti ºi
Craiova;

• Participare la evenimente în calitate de par-
tener: Contractor, Campionatul Mondial al Tinerilor
Montatori de Acoperiºuri.

Patronatul Societãþilor din Construcþii a oferit
suport pentru îmbunãtãþirea activitãþii membrilor
sãi, reuºind sã includã soluþii de optimizare ºi
creºtere a randamentului, în timp ce se micºoreazã
eforturile depuse în interiorul organizaþiilor.

Totodatã, Patronatul Societãþilor din Construcþii
vine în sprijinul organizaþiilor membre cu asistenþa
constantã în mediul virtual, fiind o prezenþã activã
în societatea actualã, prin intermediul secþiunii de
ºtiri din domeniul construcþiilor, actualizatã zilnic, ºi
al Newsletterului sãptãmânal sau al calendarului de
evenimente pe care le prezintã. �

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



Barajul de greutate din beton este amplasat într-un defileu unde roca de bazã este alcãtuitã din gresii, ºisturi
argiloase ºi conglomerate. Condiþiile geo-morfologice au impus consolidarea ºi impermeabilizarea rocii prin injecþii
pe toatã suprafaþa de fundare. Pentru reducerea subpresiunilor ºi a infiltraþiilor, la piciorul amonte al barajului s-a
realizat din galerie un voal de etanºare ºi drenaje.

Barajul este prevãzut cu 4 deversoare de 11,5 m lãþime echipate cu vane segment ºi 4 goliri de fund echipate cu
vane plane. Principalele caracteristici sunt: înãlþimea – 127 m; lungimea la coronament – 435 m; volumul barajului –
1.625.000 m3 beton; volumul acumulãrii – 1.230 mil.m3.

Contribuþia S.C. Hidroconstrucþia S.A. 
la edificarea sistemului hidroenergetic naþional (III)

BARAJUL IZVORUL MUNTELUI (BICAZ) ºI CHE DIMITRIE LEONIDA (STEJARU)

Barajul Izvorul Muntelui în execuþie, 1958

Barajul Izvorul Muntelui pe râul Bistriþa, 1960 Barajul Izvorul Muntelui deversând

ing. Mihai COJOCAR

(Continuare din numãrul anterior)

Continuãm seria episoadelor privind contribuþia societãþii S.C. HIDROCONSTRUCÞIA S.A. la edificarea
sistemului hidroenergetic naþional, prin prezentarea, în episodul de faþã, a primei mari lucrãri hidroener-
getice din România, ºi anume Barajul Izvorul Muntelui, principalul nod hidroenergetic de pe amenajarea
râului Bistriþa, amenajare ce a fost prezentatã în episodul anterior.



Lacul de acumulare cu un volum de 1.230 mil. m3 – cea mai mare acumulare de pe râurile interioare ale
României – se întinde pe o lungime de cca 35 km, lãþime de pânã la 2 km, realizând la nivelul normal de retenþie o
suprafaþã de cca 3.300 ha.

Priza de apã asigurã admisia apei în aducþiunea principalã ºi se compune dintr-o parte subteranã de 90 m
lungime pânã la vane, o construcþie suprateranã care susþine maºina de curãþat grãtarele ºi puþul umed de 46 m
adâncime în care se aflã vanele plane etanºate spre amonte.

Galeria de aducþiune de 4.655 m lungime, cu Ø = 7,00 m, a fost executatã în condiþii geologice foarte dificile ºi
a fost conceputã cu o cãmãºuialã dublã din beton. Ultimii 424 m ai galeriei sunt blindaþi cu tolã metalicã.

Castelul de echilibru este de tip diferenþial cu diafragme multiple, cu o camerã superioarã aerianã cu diafragmã
cu Ø = 33,00 ºi înãlþimea de 17,00 m ºi un puþ de 70 m adâncime cu Ø = 23,00 m. Pentru disiparea energiei
fundul castelului are o geometrie specialã cu vute laterale.

Conducta forþatã este constituitã din 2 fire cu diametrul variabil 4.200 mm ÷ 3.800 mm, încastrate în masive de
ancoraj. Trecerea de la galeria de aducþiune cu 7,00 m diametru la conductele forþate se face printr-o piesã
metalicã tip pantalon înglobatã într-un masiv de beton. În camera vanelor fiecare fir este echipat cu douã vane
fluture cu închidere rapidã. 

Centrala hidroelectricã Stejaru este amplasatã la baza muntelui Botoºanu, la cca 15 km pe firul natural al
râului Bistriþa. Este de tip semiaerian ºi cuprinde 6 grupuri de fabricaþie cehã, cu turbine Francis cu ax vertical, 4 turbine
cu o putere de 27,50 MW ºi 2 turbine de 50 MW care produc 434 GWh/an. Apa turbinatã este evacuatã într-un bazin
de liniºtire din aval, de unde, printr-un canal de fugã se ajunge în lacul Pângãraþi.

Principalele cantitãþi de lucrãri ale amenajãrii Izvorul Muntelui - Stejaru:
• Excavaþii la zi în aluviuni – 2.000.000 m3;
• Excavaþii în rocã – 1.050.000 m3;
• Excavaþii în subteran – 700.000 m3;
• Umpluturi – 580.000 m3;
• Beton – 2.255.000 m3;
• Injecþii – 124.620 m;
• Echipament – 11.000 t.

CHE Stejaru CHE Stejaru. Sala maºinilor

S.C. HIDROCONSTRUCÞIA S.A.
ureazã tuturor colaboratorilor ºi beneficiarilor multã sãnãtate

ºi cât mai multe realizãri în Noul An!



�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� decembrie 201424

Valenþele managementului performant !

Ciprian Enache: Menþionaþi, vã
rog, în sintezã, unele dintre
lucrãrile reprezentative ale firmei,
cele care pot scoate în evidenþã
potenþialul tehnic ºi uman al soci-
etãþii pe care o conduceþi.
Titel Sinescu: Lucrãrile mai

importante, pe care IASICON le-a
finalizat sau le are în curs de exe-
cuþie, cuprind o gamã variatã de
proiecte din diverse domenii, de la
investiþii în sectorul rezidenþial pânã
la cele de infrastructurã:

• CL13 – Modernizarea sisteme-
lor de apã ºi canalizare în oraºul
Podu Iloaiei;

• Înfiinþarea sistemului de canali-
zare al comunei Todireºti, jud. Iaºi;

• Zona de agrement Ciric din Iaºi;
• CL15 – Extinderea sistemului

de canalizare în zona limitrofã ora-
ºului Iaºi (partea II);

• Construirea Cãminului studen-
þesc “Buna Vestire” Iaºi;

• Creºterea accesibilitãþii spre zona
centralã, economicã ºi comercialã a
polului de creºtere Iaºi;

• Lucrãri de consolidare ºi restau-
rare la obiectivul Sinagoga Mare, Iaºi;

• Construcþia Centrului de Mana-
gement al Deºeurilor (CMID), inclu-
siv a Staþiei de sortare ºi a Staþiei de
tratare a levigatului, la Roºieºti, din
cadrul proiectului “Sistem integrat de
management al deºeurilor solide“ în
jud. Vaslui;

• Amenajare parc în municipiul
Paºcani;

• CL12 – Modernizarea sistemului
de canalizare în localitatea Hârlãu;

• Valorificarea turisticã a ansam-
blului mitropolitan din Iaºi;

• Lucrãri de restaurare a Cetãþii
Soroca, cu amanajarea spaþiului
aferent, în cadrul proiectului “Bijuterii
medievale: Cetãþile Hotin, Soroca,
Suceava”;

• Rest de lucrãri executate la
investiþia Teatrul Naþional “Vasile
Alecsandri” Iaºi;

• Extindere ºi modernizare a
Centrului de Management al Deºe-
urilor în judeþul Iaºi, din cadrul
proiectului „Sistem de Management
integrat al Deºeurilor” în judeþul Iaºi;

• Restaurarea, Consolidarea, Rea-
bilitarea Bisericii “Sf. Nicolae” –
Aroneanu, judeþul Iaºi;

• Rehabilitation of Food Safety
Agency’s office în Chiºinãu;

• Reabilitarea Staþiilor de epurare
din Vaslui, Bârlad ºi Huºi;

• Restaurare ºi Consolidare –
structurã, arhitecturã, instalaþii, com-
ponente artistice la Corp central ºi
Turn cu ceas la Palatul Culturii Iaºi;

• Centrul de cercetare fundamen-
talã ºi dezvoltare experimentalã în
medicina translaþionalã º.a.

C.E.: Din enumerarea dumnea-
voastrã rezultã cã IASICON SA
are potenþial pentru execuþia unei
mari varietãþi de lucrãri. Cum s-a
ajuns la o asemenea diversitate a
activitãþii ºi în ce mãsurã vã ajutã
acest aspect la obþinerea unor
bune rezultate economice?
T.S.: SC IASICON SA este spe-

cializatã în construcþii civile, dar,
de-a lungul timpului, am participat la
numeroase licitaþii reuºind sã câºtigãm
o gamã variatã de lucrãri deoarece
firma dispune, în prezent, de o bazã
de producþie complexã, cuprinzând:

• staþie de betoane cu toate
dotãrile aferente;

• halã de producþie cu linie de
prefabricate;

• atelier de confecþionat ºi fasonat
armãturi;

Din punct de vedere economic ºi mai ales al respectãrii termenelor de execuþie a investiþiilor, luna
decembrie este una a împlinirilor sau a… dezamãgirilor, în funcþie de eficienþa activitãþii fiecãrei firme în
parte. În 2014, ca ºi în anii trecuþi, SC IASICON SA a avut multiple ºantiere în zonã sau în alte localitãþi din
þarã, demonstrând, prin rezultatele obþinute, cã este o firmã serioasã ºi eficientã. Acesta este principalul
motiv pentru care ne-am adresat dlui ing. Titel Sinescu – director general al societãþii, cu rugãmintea sã ne
prezinte un succint bilanþ al activitãþii în anul pe care îl vom încheia peste puþine zile.

Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui
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• atelier de confecþii metalice;
• hale pentru depozitare;
• atelier pentru confecþii PVC ºi

aluminiu;
• parc auto;
• utilaje de mare ºi micã meca-

nizare.
Avem, de asemenea, în societate,

un numãr mare de specialiºti cu o
pregãtire foarte bunã ºi cu expe-
rienþã îndelungatã în domeniul con-
strucþiilor.

În concluzie, dispunem de dota-
rea necesarã ºi de potenþialul uman
care ne permit sã atacãm orice
proiect din domeniul construcþiilor.
Acest lucru reiese ºi din contractele
semnate ºi asumate de IASICON,
contracte ce cuprind toatã gama de
lucrãri care au apãrut la licitaþii ºi au
fost adjudecate de societatea noas-
trã (în majoritate proiecte cu finanþare
europeanã).

C.E.: Cum apreciaþi colaborarea
firmei cu beneficiarii investiþiilor?
T.S.: Firma nu are cum sã cola-

boreze cu beneficiarii sãi decât în
condiþii bune, normale, având ºi noi
ºi beneficiarul acelaºi þel: finalizarea
la termen ºi de o calitate foarte bunã
a obiectivelor. Faptul cã am dat ºi
dãm la timp ºi de calitate lucrãrile la
care ne-am angajat demonstreazã
cã aceasta este cheia succesului,
adicã o colaborare strânsã ºi efi-
cientã pe tot parcursul execuþiei
lucrãrilor.

C.E.: Pe plan financiar sunteþi
mulþumit de felul în care se deru-
leazã decontarea lucrãrilor execu-
tate de cãtre IASICON?

T.S.: Decontarea lucrãrilor se
face destul de greu ºi parþial, la toate
tipurile de lucrãri (mã refer la modul
cum sunt finanþate). Este impedi-
mentul care afecteazã esenþial buna
ºi normala desfãºurare a activitãþii
economice a firmei noastre ºi cred
cã ºi a altora. Pentru viitor, trebuie,
obligatoriu, revizuit modul de finan-
þare ºi de decontare, în sensul ca
finanþarea pentru orice obiectiv care
este în desfãºurare sã fie asiguratã
integral iar decontarea lucrãrilor sã
se efectueze mult mai repede. În acest
sens, considerãm cã siguranþa unei
activitãþi normale este datã de o
piaþã normalã ºi stabilã a construc-
þiilor, de o politicã coerentã ºi con-
tinuã a investiþiilor, de o legislaþie
aferentã clarã ºi cât mai constantã.

Toate planurile de dezvoltare în
domeniul construcþiilor, pe termen
mediu ºi lung, trebuie elaborate ºi
fãcute cunoscute mai rapid decât
pânã acum, în condiþii de transpa-
renþã deplinã, pentru a fi analizate ºi
abordate într-o manierã constructivã.

C.E.: Ce aºteptaþi de la anul
2015 din punct de vedere al unei
activitãþi concrete, sigure ºi cu
cât mai puþine perturbãri legisla-
tive ºi financiare?
T.S.: Pentru anul care vine dorim

o dezvoltare accentuatã a domeniu-
lui construcþiilor, cu proiecte diverse,
bine întocmite ºi cu o finanþare
asiguratã. Trendul descendent al
investiþiilor în ultima perioadã a afec-
tat activitatea companiilor cu un con-
sistent potenþial tehnic ºi uman, în
detrimentul obþinerii unor rezultate
economice mai eficiente. De aseme-
nea, începând cu anul 2015, aºtep-
tãm o revizuire a legislaþiei în
domeniu (achiziþii, fiscalitate etc.)
legislaþie care sã rãmânã cât mai
constantã, în timp, deoarece, pânã
în prezent, se resimt destule lacune
din acest punct de vedere, lacune
care afecteazã buna funcþionare a
activitãþii firmelor, dar ºi contribuþia
economicã a acestora la un buget
mai mare ºi deci la posibilitatea
extinderii procesului investiþional
din þara noastrã. �

Inspectoratul Teritorial în Construcþii, Ploieºti

Palatul Al. I. Cuza, Iaºi
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Reabilitarea monumentului istoric
„Cetatea Neamþ“ (II)

arh.  Iulian DIACONESCU

Situaþia existentã
Starea în care se afla monumen-

tul istoric era consideratã neconformã
cu standardele europene necesare
pentru includerea sa într-un circuit
turistic naþional ºi chiar interna-
þional. De asemenea, toate cãile de
acces erau într-o stare deplorabilã,
stare întãritã ºi de lipsa parcãrilor
amenajate, a grupurilor sanitare, a
alimentãrii cu apã ºi canalizãrii.
Peste toate acestea, în ultimii ani
s-a construit, în ºanþul de apãrare al
cetãþii, o clãdire (casa paznicului
precum ºi diverse spaþii de depo-
zitare). Clãdirea la care ne referim
se impunea a fi mutatã ºi restudiatã,
întrucât era în contradicþie flagrantã
cu etapele istorice în care s-a dez-
voltat Cetatea.

S-a propus, în acest sens:
• Modernizarea drumului de acces,

pornind cu str. ªtefan cel Mare, str.
1 Decembrie ºi Aleea Cetãþii. 

• Restaurarea întregului ansam-
blu arhitectonic.

• Iluminarea cãilor de acces ºi a
monumentului.

• Construirea de noi clãdiri, care
sã satisfacã cerinþele funcþionale
impuse.

• Amenajarea parcãrilor pentru
autoturisme ºi autocare.

• Alimentarea cu apã ºi canalizare.
Suprafaþa terenului ºi amplasamentul

Terenul este în proprietatea Con-
siliului Local Târgu Neamþ ºi are
suprafaþa de 19.920,00 mp. În ceea
ce priveºte caracteristicile geofizice,
conform Studiului Geotehnic execu-
tat pe amplasament, terenul de fun-
dare este alcãtuit din argilã prãfoasã,

galben-cafenie ºi pietriº cu bolo-
vãniº ºi nisip argilos, care poate pre-
lua o presiune convenþionalã de
bazã de 200 KPa. Terenul este stabil,
nefiind expus la alunecãri sau inun-
daþii. S-a recomandat, prin proiect,
ca adâncimea de fundare sã fie de
1,20 m de la cota terenului natural.

Terenul din zonã are gradul VII
de intensitate seismicã (grade MSK)
iar zona seismicã de calcul este E
(ks = 0,12 TC = 0,7).

DESCRIEREA INVESTIÞIEI 
Obiectul numãrul 1 al investi-

þiei este FORTUL MUªATIN, care a
cuprins lucrãri de construcþii – reabi-
litare, consolidare. S-a început cu
lucrãrile de degajare ºi cunoaºtere
propriu-zisã a CETÃÞII NEAMÞ,
lucrãri care au debutat în anul 1939,
prin grija Comisiunii Monumentelor
Istorice (sub conducerea cercetãto-
rilor ieºeni I. Minea, N. Grigoraº ºi

În numãrul din luna noiembrie a.c. al Revistei Construcþiilor am început prezentarea reabilitãrii monu-
mentului istoric Cetatea Neamþ, cu un istoric al apariþiei ºi evoluþiei constructive a acestui important reper
istoric ºi în acelaºi timp, turistic.

Continuãm cu date concrete privind cuprinsul proiectului ºi al lucrãrilor executate pentru reabilitarea
edificiului. Scopul proiectului urmãrea creºterea atractivitãþii din punct de vedere turistic al unui aseme-
nea monument istoric de interes naþional, monument situat în arealul Târgu Neamþ.

Antreprenor: IASICON SA, Iaºi
Beneficiar: CONSILIUL JUDEÞEAN Neamþ

în parteneriat cu PRIMÃRIA ORAªULUI Târgu Neamþ
Proiectant general: EDILPROIECT SA, Piatra Neamþ

Proiectant de specialitate: INSTITUTUL NAÞIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE
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Gh. Cojoc), continuând în 1940 ºi
1942 (sub conducerea lui D. Con-
stantinescu), fiind apoi întrerupte din
cauza rãzboiului.

Cu ocazia deschiderii primului
ºantier naþional de arheologie medi-
evalã de la Suceava (în 1951), s-au
pornit, în paralel, lucrãri de degajare
ºi cercetare în anii 1953 ºi 1954.
Ultimele cercetãri din timpul lucrãrilor
de restaurare, dar de interes strict
local, se gãsesc într-un raport al DMI
din 1970 (cercetãtor fiind Gh. I. Can-
tacuzino).

La 32 de ani de la lucrãrile de
restaurare, administratorul Cetãþii –
Complexul Muzeal judeþean Neamþ -
cu toate eforturile depuse, nu a
reuºit sã intervinã pentru remedieri
ºi reparaþii substanþiale la acest
obiectiv turistic.

S-au constatat urmãtoarele degra-
dãri ºi distrugeri parþiale pe faþade:

• La baza Fortului, mai ales pe
faþada de est ºi sud, pe înãlþimi de
cca. 1,50 m – 2,00 m, degradãri ale
mortarului dintre pietre (macerarea
lui) ºi cãderea unor bolovani, cau-
zate de zãpadã ºi umezealã, de
fenomenul de îngheþ - dezgheþ, favo-
rizat, posibil, ºi de respingerea unor
mortare având în compoziþie mai
mult ciment.

La colþul de sud-vest, din cauza
scurgerii necontrolate a apelor pe
panta de vest, dar ºi a infiltraþiilor
prin turn, distrugerile zidãriei s-au
transmis ºi în zona fundaþiilor, nece-
sitând intervenþii de plombe sub
nivelul actual al terenului (conform
concluziilor studiului geotehnic). 

• Pe registrul de zidãrie aflat pânã
la cota de cca. +10,00 m, corespun-
zãtor etapei de construcþie Petru

Muºat (sec. XIV), executat cu foarte
multã piatrã de gresie verzuie de
Pipirig (ºi, probabil, provenitã ºi din
stânca de bazã a Cetãþii), erau mari
zone de degradare ºi exfoliere a
pietrei originare (peste care nu s-a
intervenit la restaurare), registru la
care s-au produs cele mai multe des-
prinderi de material ºi care puneau
în pericol circulaþia de lângã zid.

Fenomenul avea drept cauzã ºi
faptul cã, în momentul restaurãrii,
zona nu se semnala cu grad ridicat
de pericol, intervenþia oprindu-se
doar la o rostuire puternicã a materi-
alului originar.

• Ultimul registru, superior, care
include supraînãlþarea zidãriei Fortu-
lui de la sfârºitul secolului al XV-lea,
dar ºi zidãria de protecþie ºi com-
pletare a zidului, executatã cu ocazia
restaurãrii, se afla într-o situaþie mult
mai bunã, dar ºi aici, în zona
crenelurilor ºi golurilor, ca ºi pe
întreg paramentul, s-au adus reme-
dieri la rostuirea pietrelor, pentru a
preveni infiltrarea apei ºi degradarea
mortarului de legãturã.

La clãdirile din incinta interioarã a
Fortului situaþia era oarecum ase-
mãnãtoare:

• Distrugerea, aproape în totali-
tate, a arcelor ºi naºterilor de bolþi
din cãrãmidã la toate nivelurile, din
cauza fenomenului de îngheþ.

• Degradãri ale mortarului (mace-
rare) ºi cãderea unor bolovani din
parament, la încãperile de la parter,
din cauza persistenþei zãpezii, a apei
de ploaie ºi umezelii, precum ºi a
fenomenului de îngheþ - dezgheþ.

• La cele douã zone cu terase,
hidroizolaþia era deterioratã, per-
miþând infiltrarea apei peste bolþile
de dedesubt.

La registrele superioare de
zidãrie, pardoselile erau asemãnã-
toare cu cele de la faþade – zonele la
care nu s-a intervenit la retur din `68 -
`72 fiind mai degradate decât cele
superioare, la care s-a lucrat ºi care
se aflau într-o stare mult mai bunã.

În interiorul incintei, þinând seama
de numãrul mare de martori ai vechi-
lor bolþi, planºee, ziduri, scãri, s-a
procedat la recuperarea volumetricã
a mai multor încãperi (prin refacerea
zidurilor, planºeelor ºi bolþilor dupã
urme). Astfel, la corpul de Est s-a
refãcut prelungirea spre Nord a
arcaturii (multe dintre bazele pilelor
fiind încã în stare de ruinã) a cãrei
parte superioarã serveºte drept cale
de acces la încãperile de la etaj,
între care ºi paraclisul. S-au pãstrat
scãrile moderne de la restaurarea
anterioarã.

La corpul de Est s-a reîntregit,
parþial, un al treilea cat, la care se
accede printr-o scãriþã existentã în
grosimea Turnului de Nord-Est, care
îºi recapãtã planºeele din grinzi ºi
dulapi de stejar, ale cãror urme erau
evidente.

Turnul de Sud-Est are acces din
ultima încãpere a etajului dinspre
sud ºi îºi pãstreazã podeþul metalic
existent. Tot la turnul de Sud-Est s-a
refãcut bolta de peste ultimul nivel,
pentru ca, astfel, turnul interior sã fie
protejat de intemperii.

Toate încãperile (parter ºi etaje)
dintre cele douã turnuri au fost
acoperite cu bolþi de ½ cãrãmizi,
apoi  cu un planºeu din profile meta-
lice tip I, peste care s-a montat o
dalã metalicã de 5 mm, s-a turnat
o ºapã armatã ºi s-a montat o
pardosealã din dulapi de stejar.

continuare în pagina 28��
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La ultimul nivel s-a realizat o hidro-
izolaþie ºi o pardosealã din dale de
piatrã pe mortar de pozã.

La turnurile de colþ s-au montat
planºee din lemn ºi doar peste ulti-
mul nivel s-a executat o hidroizolaþie
ºi o pardosealã din dale de piatrã.

La corpul de Vest, la fel ca ºi la
cel de Est, s-au refãcut planºeele la
cele douã turnuri din grinzi ºi dulapi
de stejar pe urmele existente, iar
încãperile dintre ele au fost boltite cu
cãrãmidã (una dintre ele cu fru-
moase bolþi cu penetraþii), profile ºi
dalã metalicã, ºapã armatã ºi par-
dosealã din dulapi de stejar.

Ultimul nivel a fost, de asemenea,
prevãzut cu hidroizolaþie ºi i s-au
montat pardoseli din dale de piatrã.

În curtea interioarã s-au executat
lucrãri de sistematizare verticalã,
pentru a îmbunãtãþi scurgerea ape-
lor pluviale, ºi lucrãri de reparaþii la
aleile din piatrã.

La interiorul incintei s-au execu-
tat, de asemenea, lucrãri de desfa-
ceri, curãþiri ºi plombãri care au fost
propuse ºi la faþadele exterioare.

Al doilea obiect al proiectului
ºi lucrãrilor de reabilitare l-a repre-
zentat INCINTA NORD - ªTEFAN CEL
MARE, unde s-au executat lucrãri
de construcþii pentru supraînãlþare.

Lucrãri anterioare,
starea de conservare

Între categoriile de intervenþii de
la restaurarea din perioada 1968-
1972, conduse de arh. ªtefan Balº,

se afla ºi refacerea bastioanelor ºi
curtinelor incintei exterioare, aparþi-
nând sfârºitului sec. XV (perioadã
ªtefan cel Mare), lucrãri care au fost
reabilitate, relativ recent, între anii
1992-1999 ºi care, astãzi, nu au
prezentat probleme deosebite, nece-
sitând numai întreþinere curentã.

S-a înlocuit balustrada metalicã
existentã pe toatã lungimea incintei,
cu supraînãlþarea zidului incintei
pânã la h = 1 m, pe alocuri fiind
înglobate în zidãrie ºi câteva dintre
gurile de tragere cu ancadramente
din piatrã existente.

Pentru o mai bunã scurgere a
apelor din incintã s-au realizat lucrãri
de sistematizare verticalã ºi alei
pietruite. Totodatã, s-a curãþat de mur-
dãrie ºi muºchi suprafaþa de la baza
zidului pe o înãlþime de cca. 2 m.

Obiectul numãrul 3 al reabili-
tãrii Cetãþii Neamþ este PODUL
ACCES care a avut în vedere lucrãri
de construcþii prin reabilitarea
podinilor podului de acces ºi ale
platformelor din lemn de peste
„cursele de ºoareci”.

Lucrãrile anterioare de reconsti-
tuire a Podului de acces, piesã de
bazã în cadrul proiectului de restau-
rare, au cuprins descoperirea ºi
degajarea „celor 11 pile ºi refacerea
lor în vechile dimensiuni ºi înãlþimi”,
din piatrã brutã, precum ºi a podului
propriu-zis.

Restaurarea s-a realizat în con-
diþiile asigurãrii unei puternice struc-
turi din beton armat, formatã din
centuri la pile ºi grinzi turnate pe
cuzineþi, peste care s-a prevãzut
dublarea cu grinzi ºi podinã din ste-
jar, balustradã metalicã din montanþi
metalici ºi balustradã din dulapi de
stejar.

Podinile au fost extinse ºi peste
fostele capcane („cursele de ºoareci”)
din dreptul intrãrilor – în incinta exte-
rioarã ºi interioarã -, pentru o între-
gire modernã a imaginii cãii de
acces.

Fixarea podinilor de grinzi s-a
fãcut cu buloane metalice, cu capete
bãtute (forjate) ºi prinse în piuliþe de
structura de bazã.

Constatãri
asupra stãrii de conservare

În cei 32 de ani de la restaurare
cca. 15% din podini au fost treptat,
înlocuite, din cauza îmbãtrânirii ºi
uzurii materialului (care a provocat
jocuri mari ale pieselor de lemn), dar
ºi din cauza putrezirii lui, grinzile
principale ºi podinile suportând, din
plin, intemperiile. Un rol important în
accentuarea degradãrilor l-a avut ºi
faptul cã elementele din lemn nu au
fost impregnate ºi cu substanþe anti-
fungice. A fost, aºadar, necesarã
înlocuirea tuturor pieselor din lemn –
grinzi, podini, balustradã ºi elemente
de parapet, împreunã cu dublarea
ultimelor elemente.

Þinând seama de starea buloa-
nelor din metal, care cu greu per-
mitea desfacerea piuliþelor originale,
s-a prevãzut înlocuirea lor în pro-
porþie cu 100%.

Pentru demontarea - remontarea
podinilor din lemn a fost necesarã
proiectarea unor platforme de lucru
care s-au amplasat pe tronsoane, de
o parte ºi de alta a podului, fiind
asigurate prin prindere de structura
podului (balustrade ºi pile). �

�� urmare din pagina 27
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Centrul de Cercetãri Avansate pentru Materiale,
Produse ºi Procese Inovative „CAMPUS” (I)

arh. Eliodor POPA

Conceptul de bazã al proiectului
urmãreºte crearea unui “Centru de
Cercetãri Avansate pentru Materiale,
Produse ºi Procese Inovative”, care
sã promoveze un mediu inteligent de
control, integrare ºi coordonare a
grupurilor de cercetare multi- ºi inter-
disciplinare din cadrul Universitãþii
Politehnice din Bucureºti.

Prin proiect, se propune creº-
terea ºi diversificarea ofertei inova-
tive a Universitãþii Politehnice
Bucureºti, precum ºi stimularea
accesului întreprinderilor la pro-
dusele activitãþii de cercetare, dez-
voltare ºi inovare ale Universitãþii.

În aceste condiþii, proiectul rãs-
punde, pe deplin, obiectivelor Pro-
gramului POSCCE, axa prioritarã 2,
“Competitivitatea prin cercetare,
dezvoltare tehnologicã ºi inovare”.

Proiectul are în vedere creearea
unei componente care va face parte
din cadrul structurii complexe a Uni-
versitãþii Politehnice Bucureºti,
similar cu noile universitãþi tehnice
din Europa.

Centrul se doreºte sã devinã
un simbol al cercetãrii naþionale ºi
internaþionale, în cadrul Universi-
tãþii Politehnice din Bucureºti.

Pentru atingerea acestor perfor-
manþe, proiectul prevede realizarea
unei construcþii cu valoare de sim-
bol, desfãºuratã pe subsol, parter ºi
7 etaje, cu o arhitecturã reprezenta-
tivã ce are la bazã concepte capa-
bile sã o integreze în categoria de
top a clãdirilor similare ºi sã-i asigure
încadrarea în rândul clãdirilor
sustenabile.

Amplasarea construcþiei, în incinta
campusului universitar al Politehnicii
bucureºtene, la intersecþia Bdul
Iuliu Maniu cu Str. Baia de Arieº,
oferã condiþii optime pentru asigu-
rarea componentelor unei clãdiri
sustenabile.

Terenul rezervat clãdirii, liber de
construcþii, mai puþin o zonã de
apoximativ 100 mp pe care se aflã o
platformã din beton, este situat într-o
zonã centralã a oraºului ºi aparþine
Universitãþii Politehnice Bucureºti,
FÃCÂND PARTE DIN CAMPUSUL
UNIVERSITÃÞII.

Orientarea clãdirii ºi amplasarea
pe terenul pus la dispoziþie de Uni-
versitate a avut scopul de a benefi-
cia din plin de aportul energiilor
neconvenþionale.

Prin forma în plan ºi volumetria
promovate, s-a urmãrit minimizarea
pierderilor energetice, în favoarea
funcþionalitãþii ºi expresivitãþii arhi-
tecturale.

Indicii de plan general sunt
urmãtorii: 

• Suprafaþã construitã = 1.070,00 mp;
• Suprafaþã desfãºuratã = 8.390,00 mp.
Prin amenajãrile exterioare propuse

au fost asigurate accese uºoare
pietonale ºi carosabile, locuri de par-
care necesare atât personalului

utilizator cât ºi personalului vizitator
(ocazional), spaþii verzi, scurgerea ºi
evacuarea (stocarea) apelor meteorice,
iluminatul exterior ºi amenajarea
peisagisticã aferentã. 

Amplasarea construcþiei, dimen-
siunile ei, arhitectura, amenajãrile ºi
dotãrile exterioare au urmãrit integrarea
sa urbanisticã în ansamblul construc-
þiilor din jur, precum ºi asigurarea
spaþiilor necesare unei viitoare
dezvoltãri a Centrului de Cercetãri
Avansate sau a altor capacitãþi
viitoare ale Universitãþii Politehnice
Bucureºti. 

Asigurarea accesului auto la labo-
ratoarele care necesitã acest lucru a
fost realizatã prin denivelarea (ridi-
carea) zonei adiacente laboratoarelor
faþã de nivelul general al carosabilului,
denivelare rezolvatã prin proiectarea
unei rampe carosabile, a unor ziduri
de sprijin ºi a unei sistematizãri verti-
cale corespunzãtoare.

Proiectul acestei investiþii porneºte de la conceptul realizãrii unei “CONSTRUCÞII SUSTENABILE“ care
sã îndeplineascã cele mai înalte standarde de calitate, din punct de vedere al funcþionalitãþii, al imaginii
plastice, al arhitecturii, al materialelor utilizate pentru realizarea ei, al tehnologiilor de execuþie,
consumurilor energetice, poluãrii, recuperãrii de energie ºi utilizãrii energiilor neconvenþionale.

Soluþiile propuse asigurã, pe deplin, cele patru criterii care definesc o “clãdire sustenabilã“ ºi anume:
criteriul ecologic, criteriul economic, criteriul social ºi cel cultural.

Proiectant: SC CARPAÞI PROIECT
Constructor: SC AEDIFICIA CARPAÞI SA
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Materialele ºi tehnologiile utili-
zate la amenajãrile exterioare sunt:
umpluturi, straturi drenate, betoane,
oþel beton, dale autoblocante, pã-
mânt vegetal ºi material vegetal de
bunã calitate, în concordanþã cu
prevederile legale în vigoare referi-
toare la utilizarea materialelor de
construcþii (legea 622/2004), toate
fiind reciclabile.

Astfel, aleile carosabile vor fi
realizate din beton pe un strat din
balast compactat, dupã decoper-
tarea, compactarea ºi aducerea la
nivel a terenului. 

Aleile pietonale ºi trotuarul din
jurul construcþiei vor fi, de asemenea,
din beton iar parcajele, din dale auto-
blocante, înierbate, care, împreunã
cu spaþiile verzi amenajate, vor
accentua componenta ECOLOGICÃ
a investiþiei. 

Clãdirea „Centrului de Cercetãri
Avansate pentru Materiale, Produse
ºi Procese Inovative“ este una mo-
dernã, cu o suprafaþã la sol de
1.070,00 mp, desfãºuratã pe subsol,
parter ºi ºapte niveluri, cuprinzând
spaþii de cercetare pentru domenii
politehnice transpuse în laboara-
toare echipate la standarde euro-
pene, spaþii de lucru, birouri, spaþii
de prezentãri, oficii, grupuri sanitare,
circulaþii orizontale ºi verticale ºi
spaþii tehnice. 

Distribuþia spaþialã în clãdire a fost
fãcutã urmãrind eficienþa funcþionalã
optimã, coroboratã cu eficienþa eco-
nomicã a dotãrilor. În acest sens,
laboratoarele care colaboreazã se
intercondiþioneazã, au cerinþe tehno-
logice similare, fiind amplasate, gru-
pat, în zone comune. 

Laboratoarele care utilizeazã
aceleaºi resurse (gaz natural, aer
comprimat etc.) au fost poziþionate,
din raþiuni „economice“, în aºa fel
încât coloanele de transport ale
acestor fluide sã fie comune. 

Construcþia care adãposteºte
“Centrul de Cercetãri Avansate pen-
tru Materiale, Produse ºi Procese
Inovative” este din beton armat, cu o
structurã de plan ordonatã, de formã
pãtratã, cu latura de 30,00 m, cu
stâlpi perimetrali ºi un tub rigid din
beton armat la interior de formã
pãtratã ºi dimensiuni 10,00 m x
10,00 m (structurã TUB în TUB). 

Pe cele patru laturi, formând un
alt pãtrat rotit la aproximativ 260,
clãdirea primeºte patru bowindow-uri
din sticlã, care contrasteazã estetic
cu masivitatea primului pãtrat. 

Pe latura de sud a
volumului, zona din sti-
clã este mai amplã,
adãpostind un ATRIUM
pe parter ºi cinci nive-
luri. Acest ATRIUM este
piesa compoziþionalã
principalã a volumului.
El concentreazã, atât
plastic cât ºi funcþional,
conceptul general al
clãdirii. Aici se derulea-
zã principalele activitãþi
publice ale centrului,
aici este accesul princi-
pal în clãdire, accesul ºi foyerul sãli-
lor de conferinþe, spre el se deschid
supantele nivelurilor superioare cu
laboratoare ºi din aceste motive,
este tratat în mod cu totul special, ca
element compoziþional dominant al
conceptului de arhitecturã. 

Zonele de acces în construcþie se
fac la nivelul parterului, care este si-
tuat la 1,25 m faþã de nivelul terenu-
lui ºi sunt în numãr de douã: accesul
principal pe latura de sud, spre Bdul
Iuliu Maniu, prin ATRIUM ºi accesul
secundar, pe latura de nord, opus
celui principal, spre CAMPUS ºi în
imediata apropiere a zonelor de par-
care auto. 

Accesul de la nivelul terenului
pânã la nivelul ±0,00 se face prin
intermediul a douã scãri ºi a unui
ascensor pentru persoane cu handi-
cap, ascensor amplasat la intrarea
principalã pe latura de sud. 

Atriumul ºi accesul principal, fiind
nucleul compoziþional al clãdirii, sunt
tratate în mod special, ca un accent
plastic ºi volumetric al construcþiei.

Cãtre ATRIUM se deschid supan-
tele nivelurilor de laboratoare; tot
cãtre atrium se deschide foyerul
sãlilor de conferinþe, cãtre atrium
debuºeazã circulaþiile verticale din
nodul central, cele douã ascensoare
ºi una dintre scãrile clãdirii, toatã
aceastã concentrare de funcþiuni
contribuind la animarea ºi dina-
mizarea spaþiului arhitectural oferit
de ATRIUM. 

Toatã distribuþia funcþionalã se
desfãºoarã aici. 

Privit din exterior este un „diamant“
din sticlã care adãposteºte funcþiu-
nile enumerate mai sus ºi creeazã
accentul plastic exterior al clãdirii,
accent necesar îndeplinirii compo-
nentei CULTURALE a construcþiei
sustenabile. 

Rolul ATRIUMULUI nu este doar
de a concentra componenta func-
þionalã ºi esteticã a compoziþiei arhi-
tecturale (componenta culturalã) ci

ºi de a rezolva unele probleme din
componenta ECOLOGICÃ a clãdirii
sustenabile. 

Pe grizile sale structurale orizon-
tale de la nivelul planºeelor se
dezvoltã, la interior, adevãrate
„grãdini verzi“ care contribuie la
îmbunãtãþirea microclimatului spaþiu-
lui ºi la dinamizarea imaginii arhitec-
turale. 

În mijlocul ATRIUMULUI, sub
scara de acces de la la etajul I, este
amplasatã o fântânã cu rol decorativ
ºi de umezire-rãcire a aerului din
acest spaþiu. 

În zona din apropierea peretelui
din sticlã al ATRIUMULUI, pe latura
de SUD, se desfãºoarã o suprafaþã
special amenajatã, cu pat de roci la
nivelul pardoselii; este zona recu-
peratoare de cãldurã, care, în zilele
cãlduroase de varã, capteazã cãl-
dura solarã, pe care noaptea o
cedeazã altor spaþii ce necesitã
acest aport termic, iar în timpul iernii
face acelaºi lucru cedând cãldura
acumulatã, în timpul zilei, pe zona
de sud, zonei de nord care nu este
însoritã. 

Pe zona înclinatã a „diamantului“
ATRIUMULUI, la exterior ºi în para-
peþii ferestrelor, au fost amplasate
panouri cu celule fotovoltaice,
care produc energie verde pentru
consumul Centrului de Cercetãri
Avansate ºi pentru procesul de cerce-
tare din laboratoarele specializate. 

Pe lângã energia furnizatã de
panourile solare ºi panourile cu
celule fotovoltaice, mare parte din
energia necesarã funcþionãrii clãdirii
este asiguratã de pompele de cãl-
durã iar apele pluviale sunt colec-
tate ºi reutilizate în procesul de
funcþionare al construcþiei, ca ape gri.

Accesul secundar, pe latura de
Nord, asigurã intrarea utilizatorilor
sau vizitatorilor imediat din zona de
parcare, precum ºi din zona cam-
pusului universitar. 

(Va urma)



Sistemele de faþade ALUPROF
certificate de Institutul pentru case pasive din Darmstadt (PHI)

Sistemele din aluminiu pentru faþade

MB-TT50 ºi MB-SR50N HI+ sunt desti-

nate construirii suprafeþelor mari din sti-

clã pentru clãdiri publice, precum bãnci,

oficii, birouri sau sãli de sport. Se pot

folosi, de asemenea, la construirea

acoperiºurilor, luminatoarelor ºi a altor

construcþii spaþioase. 

Sistemele permit utilizarea unor

suprafeþe întinse din sticlã la clãdiri,

asigurând, totodatã, un grad de izolare

ridicat, care a fost apreciat de Institutul

PHI din Darmstadt. Datoritã acestei

capacitãþi mari de izolare, produsele se

pot folosi cu bune rezultate la constru-

irea clãdirilor pasive.

Institutul pentru case pasive din

Darmstadt este un institut independent

de cercetare care se ocupã cu concep-

þiile, instrumentele ºi materialele de

construcþii destinate construirii clãdirilor
cu consum mic de energie. Acest institut
a jucat un rol important în elaborarea
concepþiei de casã pasivã, creând, în
anul 1990, în Darmstadt, prima casã
multifamilialã din Europa cu un consum
de energie de cel mult 12 kWh/ (m2a).

Pânã în prezent, Institutul pentru case
pasive PHI a acordat certificatul energetic
pentru clasa A+ doar unui numãr de trei
sisteme de faþade, douã dintre ele fiind
sisteme ALUPROF. Anterior, PHI a certi-
ficat ºi alte produse ale companiei
ALUPROF SA, respectiv sistemele de
rulouri exterioare din aluminiu de tip
Underplaster SP ºi SP-E, având casete
exterioare cu dimensiunea de 165 mm.

„Ne bucurãm foarte mult cã Institutul
pentru case pasive din Darmstadt a eva-
luat, în continuare, pozitiv, produsele
noastre, atribuindu-le, în plus, cea mai

înaltã clasã energeticã, clasa A+. Sis-
temul MB-TT50 este propunerea cea
mai avansatã din punct de vedere tehno-
logic din oferta noastrã. Prin acest sis-
tem, am aplicat o nouã abordare a
construcþiei profilelor ºi accesoriilor, care
corespund din punct de vedere al
etanºeitãþii, ceea ce determinã capaci-
tatea de izolare termicã începând de la
0,5 W/m2K. Al doilea produs apreciat a
fost MB-SR50N HI+, o versiune îmbu-
nãtãþitã, cu o capacitate de izolare ter-
micã sporitã, începând de la 0,7 W/m2K.
Ne strãduim sã creãm soluþii care sã
rãspundã perfect cerinþelor construcþiilor
eficiente termic ºi pasive, iar certificatul
atribuit constituie cea mai sigurã con-
firmare a acestui fapt”, a declarat
Bozena Ryszka, directorul departa-
mentului de marketing ºi PR de la
ALUPROF SA. 

Institutul pentru case pasive din Darmstadt (PHI) a apreciat încã o datã produsele ALUPROF, pentru
economia de energie ºi parametrii înalþi de izolare.
Sistemele de faþade din stâlpi ºi grinzi MB-TT50 ºi MB-SR50N HI+ au obþinut cea mai înaltã clasã de
eficienþã energeticã, A+ pentru produsele destinate caselor pasive.



|1| |2|

|1| Faþada MB-TT50
|2| Faþada MB-SR50N HI+

Sistemele pentru faþade MB-TT50 ºi
MB-SR50N HI+ sunt douã produse ale
companiei ALUPROF SA care au primit
distincþia Institutului PHI Darmstadt.

Anterior acestora au fost atribuite cer-
tificate ºi sistemelor de rulouri exterioare
din aluminiu SP ºi SP-E, produse având o
casetã cu dimensiunea de 165 mm.

Certificate asemãnãtoare au fost
atribuite ºi sistemului de ferestre MB-104
Passive, conceput  în douã variante:
SI ºi AERO.
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Patronatul Producãtorilor de Tâmplãrie Termoizolantã -
organizaþie dinamicã în sprijinul breslei

În cadrul patronatului, s-a conturat
necesitatea certificãrii, într-un cadru
legislativ, a capacitãþii tehnico-pro-
fesionale a operatorilor în con-
strucþii ºi, în particular, a operatorilor
din domeniul realizãrii ºi montãrii tâm-
plãriilor termoizolante. 

Legea 10/1995 a calitãþii în con-
strucþii prevede necesitatea unui sis-
tem al calitãþii în construcþii “[...] care
sã conducã la realizarea ºi exploa-
tarea unor construcþii de calitate cores-
punzãtoare, în scopul protejãrii vieþii
oamenilor, a bunurilor acestora, a
societãþii ºi a mediului înconjurãtor.
[…]”  însã aplicabilitatea standardului
EN ISO 9001, care oferã cerinþele unui
astfel de sistem de calitate, nu este o
condiþie legalã de funcþionare nici
mãcar pentru operatorii care participã
la licitaþiile cu bani publici. Condiþia
necesitãþii certificãrii implementãrii
unui sistem de management al calitãþii,
aºa cum este el descris în EN ISO 9001,
este cerutã în multe caiete de sarcini
ale unor investiþii cu fond public sau
privat, însã nu reprezintã o obligaþie.

În Articolul 4, aliniatul 1 al Regula-
mentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamen-
tului European ºi al Consiliului, din 9
martie 2011, de stabilire a unor condiþii
armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcþii se pre-
vede necesitatea însoþirii produselor
de o Declaraþie de performanþã

realizatã în urma obþinerii unui marcaj
de conformitate (CE). Prin aceastã
Declaraþie de performanþã, Regula-
mentul 305/2011 impune obligativitea
obþinerii, de cãtre producãtorii de
ferestre termoizolante, a unui marcaj
CE pentru produsele destinate pieþei,
conform standardului armonizat spe-
cific acestei activitãþi, EN 14351. 

În cazul producãtorilor de geam
termoizolant, standardul de produs
este EN 1279 (1 – 6). Practic, dupã
data de 01 iulie 2013 (specificatã în
Regulamentul 305/2011) toþi producã-
torii de ferestre ºi de sticlã termo-
izolantã trebuie sã îºi însoþeascã
produsele cu aceastã Declaraþie de
performanþã, eliberatã în urma certi-
ficãrii de conformitate a produsului.

Pentru a veni în întâmpinarea cerin-
þelor legale ºi pentru evitarea concu-
renþei neloiale, cel puþin pentru
participanþii la licitaþiile cu bani publici,
PPTT propune ca atestarea tehnico-
profesionalã a firmelor de profil sã
reuneascã nu numai cerinþele de cali-
tate, de sistem ºi de produs necesare
unei corecte realizãri a produselor de
profil, ci ºi a condiþiilor de punere în
exploatare a acestor produse, vizând
competenþele profesionale ale perso-
nalului desemnat pentru operaþiile de
fabricaþie ºi montaj a acestor produse. 

Obligativitatea, legiferatã guverna-
mental, de obþinere a Atestatului

tehnico-profesional, poate fi o soluþie
de clarificare a condiþiilor de partici-
pare la licitaþiile pe bani publici ºi un
criteriu de selecþie a furnizorilor aces-
tor produse, în cazul licitaþiilor cu fon-
duri private.  

Întâlnirea organizatã în luna iunie
a.c., între producãtorii ºi furnizorii de
sticlã ºi materiale necesare vitrajelor
izolante, a reprezentat atingerea unui
obiectiv asumat cu mult timp în urmã
în cadrul PPTT.

Evenimentul a fost organizat sub
egida organizaþiei noastre, cu sprijinul
sponsorilor AGC Flat Glass România
ºi Saint-Gobain Glass România. La
întâlnire au participat reprezentanþi ai
companiilor marcante din domeniul
vitrajelor, companii care se aflã în
primele 30 de poziþii ca cifrã de afaceri.
Participanþii au fãcut o analizã a dome-
niului de producþie a vitrajelor izolante
ºi au adus în dezbatere elemente care
þin de specificul acestui domeniu.

Continuarea derulãrii proiectelor
cu fonduri obþinute de la Uniunea
Europeanã este un alt obiectiv impor-
tant al organizaþiei noastre.

Proiectul BUILD UP Skills Quali-
Shell urmãreºte dezvoltarea ºi imple-
mentarea, la nivel naþional, a schemelor
de calificare a montatorilor de sisteme
termoizolante de anvelopã ºi a monta-
torilor de sisteme de tâmplãrie termo-
izolantã, prin dezvoltarea instrumentelor

Patronatul, conform statutului sãu, are ca obiect de activitate susþinerea ºi apãrarea  intereselor producãto-
rilor ºi montatorilor de ferestre, uºi, faþade ºi vitraje izolante, în relaþiile cu autoritãþile publice, cu sindicatele ºi
cu alte persoane juridice ºi fizice, atât în plan naþional, cât ºi internaþional. 

Unul dintre obiectivele propuse pentru acest an a fost sã se consolideze 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 susþinute de producþie. Pânã în acest moment, opt companii
au devenit noi membri PPTT.

În acest fel putem avea un dialog constructiv cu autoritãþile publice ºi, în acelaºi timp, putem sã maximizãm
ºansele de a obþine rezultatele dorite în urma discuþiilor respective, în deplinã concordanþã cu interesele de
afaceri ale societãþilor care fac parte din asociaþia patronalã.

Lorincz BARNABÁS – director executiv PPTT
Daniela LUCA – coordonator marketing ºi comunicare PPTT

Dragoº SIMA – consilier tehnic PPTT
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care sã permitã acumularea cunoº-
tinþelor ºi competenþelor adecvate în
calificãrile relevante ºi sã stimuleze
evoluþia sistemului naþional al cali-
ficãrilor ºi a viziunii actorilor cheie din
sectorul construcþiilor, asigurând tre-
cerea efectivã de la practicile curente
de construire a clãdirilor la realizarea
corectã a clãdirilor cu consum de
energie aproape egal cu zero, în
România.

În cadrul proiectului, experþii PPTT
au elaborat, pânã în prezent, Curricu-
lumul cursului de formare profesionalã
pentru montator de sisteme tâmplãrie
termoizolantã, manualul de curs pen-
tru  montator de sisteme tâmplãrie ter-
moizolantã ºi ghidul pentru formatori
montatori de sisteme tâmplãrie termo-
izolantã.

Manualul de curs ºi ghidul forma-
torului vor fi testate în cadrul proiectu-
lui, cu ajutorul unei grupe formate din
16 angajaþi ai firmelor membre ale
organizaþiei noastre.

PPTT este în proces de autori-
zare ºi ca furnizor de servicii de for-
mare profesionalã.  În  cadrul
proiectului  „Calificã-te! Dã-þi
ºansã la o v iaþã  mai  bunã!”
POSDRU/164/2.3/137877, proiect
cofinanþat din Fondul Social Euro-
pean, prin Programul Sectorial de
Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-
2013. Investeºte în oameni!, PPTT a
realizat evaluarea de competenþe pen-
tru 33 de angajaþi ai unor companii din
Bucureºti-Ilfov pentru calificarea de
confecþioner tâmplãrie din aluminiu ºi
mase plastice ºi confecþioner geam
termoizolator.

Vor beneficia de evaluare gratuitã
ºi persoane angajate la companii cu
sediul în Cluj ºi Timiºoara iar pânã la
finalizarea proiectului vor fi evaluaþi
150 de angajaþi.

Contextul economic al ultimilor ani
a conturat unul dintre obiectivele prin-
cipale ale organizaþiei noastre pentru
anul 2015 – exportul.

Exportul reprezintã o necesitate pen-
tru firmele româneºti producãtoare de
tâmplãrie. Avantajele sunt preþul com-
petitiv, obþinerea unui profit acceptabil,

utilizarea mai eficientã a capacitãþilor
de producþie. Pentru 2015 se prevede
majorarea exportului în special privind
tâmplãria din PVC.

În 2013 exportul total de tâmplãrie
(PVC ºi lemn) a fost de 90 milioane
EUR, din care: 81 milioane Euro tâm-
plãrie PVC (90% din valoarea totalã a
exportului) ºi 9 milioane Euro tâm-
plãrie lemn (10% din valoarea totalã a
exportului).

Principalele þãri în care se exportã sunt:
Italia, Franþa, Belgia, Cehia, Germania.

În acest sens, PPTT ºi-a propus o
conduitã proactivã în relaþia cu Consi-
liul de Export din cadrul Ministerului
Economiei, identificând oportunitãþi de
export prin participarea la Târguri
Internaþionale de profil, pentru pro-
movarea exportului cu susþinere de la
bugetul de stat. 

Colaborarea PPTT cu Consiliul de
Export din cadrul Ministerului Economiei
a avut la bazã dorinþa membrilor PPTT
de a testa ºi accesa ºi pieþele interna-
þionale.

Pentru anul 2015, PPTT ºi-a pro-
pus participarea la cel puþin trei Târguri
Internaþionale.

Primul este Târgul  Batibouw care
se desfãºoarã în Belgia, la Bruxelles,
în perioada 26 februarie – 8 martie
2015. Batibouw reprezintã o impor-
tantã platformã de întâlnire pentru
actorii din domeniul construcþiilor. Este
o expoziþie recunoscutã printr-o calitate
de excepþie a produselor prezentate de
fiecare companie.

Are 13 pavilioane, împãrþite în trei
secþiuni principale: construcþii, reno-
vare, design interior cu urmãtoarele
subsecþiuni: amenajãri interioare, mobi-
lier ºi decoraþiuni de interior, cãrãmizi,
acoperiºuri, structuri, automatizãri,
soluþii de iluminare, încãlzire, aer
condiþionat, instalaþii, bucãtãrii,  energie.

A doua acþiune de acest gen este
Târgul Made Expo care se desfã-
ºoarã în Italia, la Milano, în perioada
18-21 martie 2015.

Made Expo  reprezintã o platformã
de întâlnire pentru producãtori, arhi-
tecþi, designeri, ºi antreprenori din
domeniul construcþiilor.

Din 2015 acesta va fi mai specia-
lizat ºi va include 4 secþiuni: construcþii
ºi materiale de construcþii, ferestre ºi
acoperiºuri, finisaje interioare ºi exte-
rioare, software, tehnologii ºi servicii. 

Organizatorii pun la dispoziþie un
spaþiu dedicat întâlnirilor B2B între
expozanþi ºi delegaþii din diferite þãri
interesate de oportunitatea de export
ºi accesarea unor pieþe noi pentru pro-
dusele proprii. Made Expo este un
eveniment important ºi cu o foarte
bunã reputaþie, companiile partici-
pante beneficiind de o mare vizibili-
tate, de oportunitatea de a încheia
contracte cu companii italiene, precum
ºi cu companii din alte þãri. Partici-
parea la aceastã manifestare poate fi
un catalizator pentru un dialog intens
cu autoritãþile ºi cu cele mai cunoscute
nume din piaþa de profil.

Franþa gãzduieºte o altã manifes-
tare internaþionalã de succes, Târgul
Batimat de la Paris, care se desfã-
ºoarã în perioada 2-6 noiembrie 2015.

Expoziþia acoperã toate sectoarele
din domeniul construcþiilor: structuri,
instalaþii, izolaþii, uºi ºi ferestre, utilaje
ºi echipamente, soluþii de rãcire, ame-
najãri interioare.

Companiile  participante la aceastã
acþiune economicã îºi doresc sã par-
ticipe la întâlniri organizate prin amabi-
litatea Consiliului de Export, împreunã
cu Consulatul Afacerilor Externe din
Franþa, în scopul creãrii premiselor de
dezvoltare a unor relaþii economice
fructuoase ºi de lungã duratã cu com-
panii interesate ale þãrii organizatoare
(dealeri de tâmplãrie ºi vitraje izolante,
arhitecþi, firme de construcþii).

Sperãm ca aceste acþiuni sã
convingã firmele din domeniul con-
strucþiilor, respectiv din domeniul tâm-
plãriei, cã fiind membre ale unei
organizaþii puternice, Patronatul
Producãtorilor de Tâmplãrie Termoizo-
lantã, care le înþelege problemele, pot
gãsi aici un suport real ºi profesionist.�

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
E-mail: office@pptt.ro | Web: www.pptt.ro 
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Simona-Gabriela CROITORU - consultant Resurse Umane PROJECT-THC

Parcajul subteran este realizat sub protecþia unei in-
cinte din pereþi mulaþi, cu perimetrul de cca. 508 m ºi
acoperind o suprafaþã - mãsuratã la exteriorul pereþilor
mulaþi - de cca. 10.400 m2. Elevaþia acestei incinte are o
înãlþime variabilã cuprinsã între aprox. 4,60 m (în partea
de nord) ºi aprox. 9,80 m (în partea de sud – zona
Teatrului Naþional), mãsuratã faþã de cota superioarã a
grinzii de coronament. 

Pereþii mulaþi au o grosime de 0,80 m ºi o lungime a
fiºei, variabilã, cuprinsã între 14,50 m ºi 24,50 m, pentru
a se asigura o încastrare corespunzãtoare în teren. 

Pentru ca pereþii mulaþi sã poatã prelua solicitãrile din
împingerea pãmântului, vor fi sprijiniþi, în partea de Nord
a incintei, cu un sistem de ºpraiþuri înclinate care
reazemã, la partea superioarã, în pereþii mulaþi (în grinda
de coronament a acestora) iar la partea inferioarã, în
radier sau cu ancoraje. Totodatã, pe colþul dinspre
Nord-Est (unde deschiderea incintei este de 15,10 m) se
va dispune un sistem de ºpraiþuri orizontale, care sã
reazeme în grinzile de coronament ale pereþilor mulaþi. 

În zona celor mai mari înãlþimi ale elevaþiei incintei (în
partea de Sud), vor fi realizate ancoraje temporare, cu
lungimi totale de 21 m ºi 19 m, dispuse la un interax de
1,35 m, pe unul sau douã rânduri, pretensionate cu o
forþã cu valoarea de 100 kN.

Realizarea infrastructurii pereþilor mulaþi ai parcãrii
subterane a fost etapizatã, începându-se, în primã
fazã, cu excavaþia pentru platforma de lucru necesarã
pentru execuþia pereþilor mulaþi. Adâncimea excavaþiei
incintei este cuprinsã între 3,80 m ºi 9,80 m, faþã de cota
superioarã a grinzii de coronament. Cota ±0,00 cores-
punde cotei 97,70 m RMN. A urmat realizarea plat-
formei de lucru (min. 30 cm de pietriº sau piatrã spartã) la
cota 97,20 ÷ 103,00, execuþia grinzilor de ghidaj ºi, în
cele din urmã, execuþia pereþilor mulaþi (cu lungimi
cuprinse între 14,50 m ºi 27,00 m), efectuându-se spar-
gerea betonului contaminat al panourilor de perete
mulat, finalizat cu realizarea grinzii de coronament.

Amplasamentul propus, care se întinde pe o suprafaþã totalã de aproximativ 12.660, m2, se aflã în intra-
vilanul Municipiului Craiova, în imediata apropiere a Teatrului Naþional “Marin Sorescu”, o construcþie simbol
a oraºului, atât în ceea ce priveºte arhitectura (proiect realizat de arh. Alexandru Iotzu), cât ºi poziþionarea ei
- pe un amplasament ce are ca scop punerea în valoare a întregii geometrii volumetrice a clãdirii.

Pe ansamblul total al proprietãþii a început realizarea, pe douã niveluri subterane, a unui subsol cu
înãlþimea de 3,35 m, care va avea funcþiunea principalã de parcare. 

Pereþi mulaþi la proiectul
„Amenajare parcare subteranã

în zona Teatrului Naþional din Craiova”



Ulterior, s-a trecut la excavaþia pânã la cota +101.00

(~55 cm sub cota de realizare a ancorajelor superioare),

respectiv execuþia ancorajelor superioare ºi pretensio-

narea acestora cu 100 kN/ancoraj, urmate de excavaþia

pânã la cota +97,40 (~70 cm sub cota de realizare a

ancorajelor inferioare), respectiv execuþia ancorajelor

inferioare ºi pretensionarea acestora cu 100 kN/ancoraj.

Urmãtoarea etapã a constat în excavaþia cu bermã,

pânã la cota finalã, cu execuþia puþurilor de epuizment ºi

scãderea nivelului apei subterane în interiorul incintei,

astfel încât acesta sã fie menþinut la aproximativ 1,00 m

sub nivelul fundului excavaþiei. S-a continuat cu execuþia

parþialã a radierului, montarea ºpraiþurilor metalice,

excavarea bermei ºi completarea execuþiei radierului.

La final vor fi executate elementele structurale verti-
cale în subsolul S2 ºi planºeul peste S2, vor fi demontate
ºpraiþurile înclinate ºi realizate elementele structurale
verticale în subsolul S1 ºi planºeul peste S1, cu deten-
sionarea ancorajelor la cota +98,10 m, respectiv cota
+101,55 m.

Execuþia propriu-zisã a pereþilor mulaþi a început prin
realizarea panourilor de pereþi mulaþi, cu trasarea contu-
rurilor acestora din urmã, fixarea definitivã a poziþiei
fiecãrui panou, prin trasarea (fãrã abateri mai mari de
10 mm faþã de proiect) ºi marcarea, pe teren, a feþelor
interioare ale grinzilor de ghidaj, cu plasarea bornelor de
referinþã în afara perimetrului construcþiei (în locuri în
care nu existã pericol de degradare sau de miºcare a
acestora pe timpul execuþiei lucrãrilor).

continuare în pagina 38��
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Dupã finalizarea panourilor de pereþi mulaþi, au fost
executate grinzile de ghidaj, respectiv excavarea
panourilor prin fixarea pe poziþia de sãpat a utilajului de
sãpat ºi verificarea orizontalitãþii platformei acestuia. De
asemenea, s-a fãcut verificarea verticalitãþii tijei telesco-
pice în momentul aºezãrii graiferului pe pãmânt (la
adâncimile de 2 m ºi 4 m, dupã introducerea acestuia în
pãmânt), iar apoi, din 5 m în 5 m pânã la excavarea
integralã a fiecãrui panou, urmate de introducerea
graiferului în pãmânt ºi extragerea lui împreunã cu
materialul excavat din tranºee. 

Înainte de excavarea pânã la cota finalã, s-a fãcut
excavarea sub protecþia noroiului betonitic a panoului adi-
acent (care nu poate începe decât dupã ce betonul din
panoul executat anterior a fãcut prizã, dar nu mai
devreme de 24 h), intervalul de timp între terminarea
excavãrii ºi betonare netrebuind sã fie mai mare de 8 ore.

Dupã excavarea panourilor a urmat introducerea
carcasei de armãturã, cu un necesar de rigiditate care
a permis manipularea ei în condiþii de nedeformabili-
tate. Astfel, armãturile transversale ale carcasei de
armãturã (etrierele ºi armãturile cu rol de rigidizare) au
fost prinse de armãturile longitudinale prin sudurã în
puncte. Carcasa de armãturã (asamblatã dintr-o bucatã)
a fost introdusã, conform proiectului, centrat faþã de
feþele laterale ale tranºeei, utilizând o macara în poziþie
perfect verticalã, pânã la cota prevãzutã iar în carcasele
de armãturã pentru panourile de pereþi mulaþi susþinute

cu ancoraje au fost montate tuburi de ghidaj pentru tre-
cerea ancorajelor, în poziþiile corespunzãtoare, conform
planului de dispunere a ancorajelor.

Betonarea s-a fãcut la o adâncime minimã de imer-
sare a coloanei de betonare de 3 m, cu posibilitatea de
reducere a adâncimii de imersare la ajungerea betonului
aproape de suprafaþa terenului, pentru a se uºura
scurgerea acestuia. Operaþia de betonare a fost consi-
deratã finalizatã în momentul atingerii unei cote egale cu
cota de spargere a betonului, plus o lungime betonatã
suplimentar pentru a asigura prezenþa betonului neal-
terat la nivelul cotei de spargere. 

În final, s-a fãcut pregãtirea capetelor panourilor, prin
spargerea betonului degradat de la partea superioarã a
acestora, pe lungimea betonatã suplimentar, astfel încât
betonul din corpul panoului sã rãmânã curat ºi compact,
prezentând caracteristici de rezistenþã conform proiectului. 

La execuþia construcþiei s-au avut în vedere metode
moderne de calcul ºi analizã, urmãrindu-se obþinerea
unui sistem structural optim ºi eficient din punct de
vedere al execuþiei, al timpului de execuþie ºi tehnolo-
giilor de realizare a lucrãrilor. De asemenea, s-a þinut
cont de poziþia reþelelor utilitare, cât ºi de eventualele
construcþii ce ar putea sã aparã în vecinãtatea amplasa-
mentului pânã în momentul demarãrii construcþiei ºi au
fost luate toate mãsurile pentru a asigura protecþia medi-
ului înconjurãtor ºi respectarea prevederilor legislaþiei cu
privire la protecþia mediului ºi a muncii.

Incinta construcþiei vizate a fost conceputã, calculatã
ºi proiectatã în conformitate cu normele ºi normativele în
vigoare în România, valorile calculate ale tasãrilor con-
strucþiilor adiacente incintei parcajului subteran, rezul-
tate în urma construcþiei acestuia, fiind mai mici decât
tasãrile acceptate de standardele ºi normativele în
vigoare, ceea ce indicã faptul cã nu sunt de naturã sã
afecteze capacitatea de exploatare, rezistenþã ºi stabili-
tate a structurii acestora.

Suprateran, zona îºi va pãstra funcþiunile pe care le
avea înainte de începerea construcþiilor, ºi anume, de
zonã pentru recreere ºi circulaþie pietonalã. �
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Evaluarea tasãrilor admisibile ale clãdirilor existente
în vecinãtatea unor construcþii în curs de execuþie

dr. ing. Mãdãlin COMAN - director tehnic SC POPP & ASOCIAÞII SRL

PROPUNERI
PRIVIND DEFORMAÞIILE ADMISIBILE

În interiorul zonei afectate valo-
rile deformaþiilor terenului sunt sta-
bilite prin norme pentru diferite tipuri
de construcþii [1]. Dar, în norme se
face referire doar la construcþiile în
stare bunã, cu structura nealteratã,
fãrã a se specifica ceva despre
clãdirile existente care au suferit
degradãri din diverse cauze.

Este cunoscut faptul cã în zonele
cu un grad mare de seismicitate,
majoritatea clãdirilor existente au
suferit degradãri. Din categoria clã-
dirilor existente cu rigiditatea afec-
tatã, nu fac parte numai clãdirile
care au avut la bazã un calcul strict
gravitaþional, ci ºi acelea la care au
funcþionat, în timpul cutremurului,
mecanismele de plastificare. Deºi
acestea din urmã au beneficiat de
un calcul seismic, în urma miºcãrilor
tectonice s-au declanºat mecanis-
mele de disipare a energiei, adicã
s-au format articulaþii plastice, iar în
lipsa unor reparaþii, clãdirile sunt
expuse în faþa unui nou seism de
intensitate mare.

Cele douã tipuri de structuri cu
rigiditate degradatã descrise mai sus
prezintã, de obicei, o capacitate
redusã de a prelua eforturile supli-
mentare generate de o tasare neuni-
formã.

În þara noastrã, aprecierea capa-
citãþii portante a unei clãdiri cu struc-
turã degradatã se realizeazã dupã
metodologiile indicate în P100-
3/2008 [2], normativ pentru experti-
zarea clãdirilor existente. În norma
menþionatã, se indicã evaluarea cali-
tativã ºi/sau prin calcul a structurilor
existente, determinându-se, în finalul

acesteia, indicatorii R1, R2 ºi R3 -
reprezentaþi generic în prezentul
articol cu R. Indicatorul R, cunoscut
în norma precendentã sub denu-
mirea de valoarea gradului nominal
de asigurare la acþiuni seismice,
este cuprins între limitele de valori
0...1 ºi reprezintã mãsura în care
sistemul structural îndeplineºte cerin-
þele de rigiditate ºi stabilitate:

R = Scap / Snecesar
Scap - încãrcarea seismicã con-

venþionalã capabilã a construcþiei;
Snecesar - încãrcarea seismicã

convenþionalã, considerând construc-
þia existentã respectivã ca o con-
strucþie nouã ºi proiectatã la nivelul
de siguranþã, conform P100-3/2008.

În funcþie de valoarea raportului
sus menþionat, clãdirile existente se
încadreazã în patru clase de risc
seismic:

RSI - corespunzãtor clãdirilor cu
risc ridicat de prãbuºire - (R = 0-0,35);

RSII - corespunzãtor clãdirilor la
care sunt aºteptate degradãri struc-
turale majore - (R = 0,35-0,65);

RSIII - corespunde construcþiilor la
care sunt aºteptate degradãri structu-
rale care nu afecteazã semnificativ
siguranþa structuralã - (R = 0,66-0,90);

RSIV - unde rãspunsul seismic
aºteptat este similar celui corespun-
zãtor construcþiilor noi - (R = 0,91-
1.00) [2].

Pe plan mondial, în funcþie de
experienþa birourilor de cercetare din
domeniul geotehnicii, s-au emis mai
multe recomandãri cu caracter local,
cu privire la deformaþiile maxime ale
clãdirilor existente. În acest dome-
niu, mai mult faþã de altele, metodele
de calcul ale deformaþiilor terenului
au fost adaptate pas cu pas, în spe-
cial prin compararea cu rezultatele
mãsurãtorilor din situ. Chiar ºi aºa,

formulele matematice nu sunt uni-
versal valabile pentru toate zonele
unde necunoscutele principale sunt:
stratificaþia terenului ºi rigiditatea
structurii afectate de tasare.

În continuare este prezentatã li-
mitarea valorilor deformaþiilor struc-
turale ºi a deplasãrilor fundaþiei,
indicate în SR EN 1997-1:2006 [1].

Rotirea relativã acceptabilã ma-
ximã, pentru structuri în cadre por-
tante cu umpluturã de zidãrie sau
pereþi din zidãrie continui, trebuie sã
fie cuprinsã între limitele:

1/2000 pânã la 1/300.

Realizarea unei clãdiri determinã întotdeauna ºi deformaþii ale terenului, în interiorul ºi în afara amprizei
construcþiei. Deformaþiile terenului sunt generate de diverse cauze. Acestea sunt înregistrate încã din tim-
pul excavaþiei, altele pe parcursul execuþiei, precum ºi pe perioada exploatãrii clãdirii noi.

Schimbarea stãrii de tensiuni ºi deformaþii în teren se întâlneºte pe un areal numit zonã de influenþã.
În zona de influenþã deformaþiile terenului pot fi de ordinul centimetrilor, pânã la submultipli ai milimetru-
lui. Suprafaþa în plan unde deformaþiile terenului pot afecta clãdirile existente din vecinãtatea construcþiei
noi se regãseºte pe o zonã mult mai restrânsã, pe care o putem numi „zona afectatã“ (fig. 1).

Fig. 1: a) Secþiune verticalã prin bulbul activ aflat
sub clãdire. b) Prezentare sinteticã a zonei de influenþã

ºi a zonei afectate
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O rotire relativã maximã accep-
tatã ºi recomandatã pentru multe
structuri este de 1/500, iar rotirea
relativã de 1/150 este foarte probabil
sã cauzeze un stadiu ultim.

Valorile menþionate ale rotirii rela-
tive se aplicã la tipurile de defor-
maþie ca cea ilustratã în figura 2b.

În cazul deformãrii sistemului de
fundare în ºa (fig. 2a.) - când
tasãrile de la capetele structurii sunt
mai mari decât cele de la mijlocul
deschiderii - valoarea limitã trebuie
sã fie înjumãtãþitã.

Pentru structuri normale, cu fun-
daþii izolate, tasãrile totale de pânã
la 50 mm sunt de obicei acceptabile.
Tasãri mai mari pot fi acceptate, cu
condiþia ca rotirile relative sã rãmânã
în limitele acceptabile ºi cu condiþia
ca tasãrile totale sã nu cauzeze
probleme cu accesele în clãdire sau
sã creascã eforturile în structurã din
cauza înclinãrii generale.

Condiþionãrile de mai sus, ce fac
referire la limitele tasãrilor, se aplicã
pentru structurile normale.

În tabelul 1 sunt prezentate valo-
rile rotirilor relative recomandate de
specialiºti recunoscuþi, precum ºi
specificaþiile actuale din norma euro-
peanã [1].

Din cele de mai sus reiese faptul
cã limitãrile impuse de diferite norme
nu sunt identice, dar sunt apropiate.
Urmând metodele de calcul, este
posibilã producerea de avarii la
clãdirile existente în zonele de influ-
enþã, chiar urmând valorile recoman-
date.

Având în vedere faptul cã nu sunt
reglementate în norme valorile maxi-
me ale tasãrilor admisibile sau roti-
rile relative pentru clãdirile existente
care prezintã diverse grade de afec-
tare a rigiditãþii, se propun, în pre-
zentul articol, urmãtoarele:

a) valorile tasãrilor totale indicate
în actualele norme sã fie reduse prin
înmulþirea cu indicele subunitar R

SSR EN 1977-1:2006
max x R = ΔΔr

b) valoarea rotirii relative admisi-
bile sã fie limitatã, în sens superior,
prin înmulþirea cu indicele R

1/500 x R
Metoda propusã poate fi aplicatã

clãdirilor existente care au fost
expertizate tehnic, în expertize
menþionându-se valorile, pe cele
douã direcþii principale, ale gradului
de asigurare la acþiuni seismice „R“.

Clãdirile existente care nu au
fost studiate din punct de vedere al
rezistenþei ºi stabilitãþii pot fi analizate
prin metodologiile simplificate de
nivel 1 ºi 2, bazate, în principal, pe
inspecþiile vizuale ([2] cap. 5), con-
form cãrora se stabileºte clasa de
risc a clãdirii „R1“ ºi „R2“.

În concluzie, autorul propune
reducerea valorilor tasãrilor maxime,
precum ºi limitarea, în mod acoperi-
tor, a deformaþiilor admisibile pentru
clãdirile existente, proporþional cu
încadrarea pe clase de risc seismic
a clãdirilor, mai precis cu valorile
indicatorilor R.

Autorul considerã cã metoda pro-
pusã de reducere a deformaþiilor
admisibile este valabilã deoarece,
prin analiza construcþiei în cadrul
expertizei, se apreciazã clasa de risc
a structurii, care nu se bazeazã
neapãrat pe evaluarea prin calcul la
acþiunea seismicã, ci ºi în funcþie de
alte cauze ale degradãrilor existente
sau cele probabile, ca urmare a
tasãrilor suplimentare, cum ar fi:

• uzura elementelor;
• stabilitatea elementelor;
• existenþa rezemãrilor de ordinul

II ºi III;
• tipul materialelor care alcãtuiesc

elementele de rezistenþã;
• conceptul de calcul care a stat

la baza proiectãrii.

Prin valoarea coeficientului R nu
se apreciazã numai mecanismul
capabil ºi specific de preluare a for-
þelor seismice, ci trebuie înþeles ca
fiind o notã datã structurii în ansam-
blu. Astfel, pare fireascã corespon-
denþa între gradul de afectare al
structurii existente ºi limitele sale din
punct de vedere al tasãrilor ºi defor-
maþiilor suplimentare.

Metoda pentru reducerea unor
deformaþii, ca rezultat al unui meca-
nism al tasãrilor neuniforme, trebuie
totuºi utilizatã cu prudenþã ºi respon-
sabilitate, având în vedere aici
aspectul privind uniformitatea
rigiditãþii în plan vertical a structurii
locale aparþinând districtului Lenin-
grad - SANKT-PETERSBURG. Norma
SANKT-PETERSBURG [3] face,
totuºi, referire la tasãri ºi deformaþiile
suplimentare acceptate pentru clã-
diri cu structura de rezistenþã afec-
tatã sau pentru clãdiri deosebite,
încadrate în categoria monumen-
telor arhitecturale ºi istorice care
prezintã decoraþiuni exterioare sau
interioare valoroase. De remarcat
faptul cã arealul acoperit de normã
nu se evidenþiazã prin miºcãri seis-
mice de importanþã semnificativã.

Fig. 2: Exemplu de deformaþii ale clãdirilor aflate în zonele de influenþã

Tabelul 1: Limitele restrictive ale rotirii relative

continuare în pagina 42��
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O altã cerinþã relevantã, menþio-
natã în normã, este aceea prin care
se cere ca, pentru clãdirile ce se aflã
în zona de influenþã a unei clãdiri
noi, sã se realizeze expertize
tehnice. În al doilea rând, clãdirile
existente, care urmeazã sã fie afec-
tate de tasãrile suplimentare surve-
nite în zona de influenþã, se împart
în trei grade de sensibilitate, în
funcþie de urmãtoarele criterii:

• adâncimea de încadrare pentru
noua clãdire;

• tipul ºi numãrul nivelelor de spri-
jinire a incintei;

• tipul lucrãrilor de epuizment;
• tipul fundaþiilor clãdirii propuse;
• variabilitatea încãrcãrilor la nive-

lul fundaþiilor clãdirii existente.
În funcþie de cele trei grade de

sensibilitate, sunt indicate limitele
deformaþiilor admise pentru mai
multe tipuri de structuri ºi anume:

• structuri din zidãrie simplã sau
confinatã cu centuri ºi stâlpiºori din
beton armat;

• structuri în cadre din beton
armat sau metal.

Ca exemplu:
• în funcþie de categoriile mai sus

menþionate, tasãrile maxime absolute
pot varia între 6...2 cm;

• rotirile relative pot varia, de ase-
menea, între 1/250... 1/2.000.

STUDIU DE CAZ
Pentru exemplificarea liniaritãþii

metodei propuse la structuri cu rigi-
ditate uniformã, în scopul de a
reduce tasãrile maxime ºi limitarea
în sens acoperitor a valorilor defor-
maþiilor admisibile, a fost ales un tip
de structurã reprezentativ fondului
construit existent din Bucureºti. Este
vorba de structura în cadre la care
se analizeazã gradul de avariere, ca
urmare a deformaþiilor suplimentare
ale terenului, provocate de excava-
þiile adânci. Structura aleasã este
formatã din cadre de beton armat,
ale cãror elemente au fost dimen-
sionate iniþial, în principal, din încãr-
cãri gravitaþionale.

Uneori, stâlpii ºi grinzile se
dimensionau printr-un calcul seis-
mic, în care valoarea forþei seismice
era cel mult 2-3% din greutatea
clãdirii; închiderile ºi pereþii de com-
partimentare se realizau din zidãrie.

Model CEC - Clãdire existentã în
cadre (stâlpi ºi grinzi) cu panouri
de compartimentare si închidere

din zidãrie (fig. 3)
Descriere:
• Regim de înãlþime: P+3E (Hnivel

= 3,00 m, Htotal = 12,00 m);
• Geometrie în plan: 4 deschideri

x 5,00 m ºi 3 travei x 5,00 m;
• Tip structurã: cadre din beton

armat;
• Tip fundaþii: fundare directã - tãlpi

continue din beton armat.
Materiale:
• Beton armat C12/15 (E =

13.000.000 kN/m2) - în stadiu fisurat
(Ebeton = 0,5 x Ebeton

initial).
Dimensiuni elemente structurale:
• Stâlpi din beton armat 45 cm x

45 cm armaþi longitudinal în procent
de 0,7;

• Grinzi din beton armat 30 cm x
40 cm, armate longitudinal în pro-
cent de 0,7;

• Planºeu din beton armat 15 cm.
Evaluare încãrcãri:
1. distribuþie pe planºee:
• utilã: 2 kN/m2;
• cvasipermanente: 3,5 kN/m2;
2. distribuþie pe grinzi perimetrale,

pereþi închidere + tencuieli: 5 kN/m;
3. distribuþie pe grinzi interioare,

pereþi închidere + tencuieli: 5 kN/m.
Forþa seismicã:
• Factor de comportare q = 4,00

(clasa M de ductilitate);
• Coeficient seismic c = 0,14;
• Greutate clãdire: 14.332 kN;
• FTB = 2.006 kN;
Modelul de clãdire

existentã, realizat din
cadre de beton armat,
a fost supus unei acþi-
uni seismice determi-
natã prin calcul. S-a
considerat structura ca
fiind încastratã la nive-
lul fundaþiilor. Modelul a
surprins, în mare, carac-
teristicile principale, din
punct de vedere al
dimensiunilor elemen-
telor ºi calitãþii materi-
alelor pentru tipul de
structuri realizate în
perioada imediat post-
belicã. Structura dis-
cretizatã a fost supusã
unei analize specifice
expertizelor tehnice,

din care a reieºit faptul cã valoarea
gradului de asigurare la acþiuni seis-
mice este:

R = 0,54
Determinarea gradului de asigu-

rare la acþiuni seismice s-a stabilit
prin raportarea momentelor capabile
ale stâlpilor în parter, per momentele
încovoietoare efective. Scopul pen-
tru care a fost aplicatã metodologia
de determinare a stãrii clãdirii, conform
P100-3/2008, este acela de a com-
para nivelele de solicitare datorate:

• deformaþiilor admisibile 1/1000
= 0,001;

• deformaþiilor admisibile limitate
superior prin înmulþirea cu valoarea
indicelui R.

R/1000 = 0,54/1000 =
= 0,00054 = (1/1852)

1/1852 este valoarea deformaþiei
admisibile pentru clãdirea existentã
CEC. Pentru a realiza un tablou al
solicitãrilor care produc plastificãri
ale secþiunilor de beton, s-a apelat la
analiza de tip push-over.

Analiza Push-Over –
încãrcãri orizontale

Analiza de tip Push-Over se reali-
zeazã prin introducerea unor trepte
în creºtere de forþã seismicã pentru
a determina mecanismul de plastifi-
care propriu al structurii. Dupã cum
se observã, sunt plastificate majori-
tatea grinzilor ºi stâlpilor structurii
din parter. Mecanismul rezultat este
unul satisfãcãtor, datoritã faptului cã

Fig. 3: Model de clãdire în cadre de beton armat - Model CEC

�� urmare din pagina 41
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majoritatea grinzilor au format articu-
laþii iar structura nu a format mecanism
de etaj la solicitarea datã (Fig. 4).

Analiza Push-Over –
deformaþii tip boltire

În analiza Push-Over corespun-
zãtoare tasãrii impuse de tip boltire
(a), au fost introduse forþe sub stâlpii
din intersecþia axelor 3xB, 3xC ºi
3xD, impunând deplasarea acestora
pe verticalã, pânã la valorile cores-
punzãtoare deformaþiei de tip boltire.

În figura 5 se observã apariþia
articulaþiilor plastice în grinzile aflate
de o parte ºi de alta a stâlpului din ax
3xC ºi articulaþiile plastice ale grin-
zilor corespunzãtoare traveelor din
extremitatea clãdirii.

Aplicând metoda de reducere a
tasãrilor prin implicarea valorii gradu-
lui de asigurare la acþiuni seismice,
se obþine un tablou al mecanismului
de plastificare mult ameliorat faþã de
cel anterior (fig. 6). Dacã se face
urmãtorul calcul empiric :

• numãr total de articulaþii plastice
posibile aparþinând grinzilor pentru
cadrul analizat = 48 articulaþii plastice;

• 16 articulaþii plastice rezultate
prin tasarea impusã 1/1000 - 2 cm
tasare maximã;

• articulaþii plastice rezultate prin
reducerea tasãrilor cu R/1000 =
l/1852; L = 20.00 m, cca. 1 cm tasare
maximã.

În concluzie, se reduc efectele
defavorabile în cadrul analizat cu
50%, faþã de o reducere a tasãrilor
cu 54%.

Analiza Push-Over -
deformaþii tip covãtire

Analiza Push-Over pentru defor-
maþii impuse ale structurii în cadre
s-a realizat prin introducerea unor
forþe cu acþiune în sens gravitaþional
în stâlpii mediani ax B, C ºi D. A fost
limitatã deplasarea maximã a stâlpi-
lor din ax C, la 2 cm (fig. 7).

Deplasarea pe verticalã a stâlpi-
lor produce efecte în toatã structura,
dar incursiunile în domeniul plastic
se produc numai la nivelul grinzilor,
dupã un alt tip de mecanism faþã de
cel produs de deformaþia de tip
boltire.

Dacã în cazul boltirii, avariile se
produc cu preponderenþã în grinzile
apropiate de axa medianã a struc-
turii, în cazul covãtirii acestea se
resimt mai ales cãtre extremitãþi.

Fig. 4: Mecanism de plastificare pentru acþiuni orizontale de tip seism - analiza Push-Over

Fig. 5: Mecanism de plastificare corespunzãtor deformaþiei de tip boltire (deformaþie impusã 1/1000) -
analiza Push-Over

Fig. 6: Mecanism de plastificare corespunzãtor deformaþiei de tip boltire amelioratã cu R = 0,54
(deformaþie impusã 1/1852) - analiza Push-Over

continuare în pagina 44��
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În cazul impunerii unei deformaþii
maxime admise de 1 cm, se pãs-
treazã poziþia articulaþiilor la extremi-
tate, dar reduse ca numãr (fig. 8).

Dacã se face urmãtorul calcul
empiric:

• 14 articulaþii plastice rezultate
prin tasarea impusã 1/1000 - 2 cm
tasare maximã;

• articulaþii plastice rezultate prin
reducerea tasãrilor cu R/1000 =
l/1852; L = 20.00 m, cca. 1 cm tasare
maximã.

În concluzie, se reduc efectele defa-
vorabile, în cadrul analizat, cu 42%
faþã de o reducere a tasãrilor cu 54%.

CONCLUZII
Din cele prezentate, prin analizele

Push-over pe structura în cadre
CEC, se pot concluziona urmãtoarele:

• Acþiunea seismicã rãmâne eve-
nimentul care conduce cãtre limitele
de plasticitate la majoritatea elemen-
telor;

• Tasarea de tip boltire provoacã
cele mai multe avarii unei structuri în
cadre, faþã de deformaþia de tip covãtire;

• Reducerea tasãrilor prin amelio-
rarea cu gradul de asigurare la acþi-
uni seismice conduce la o reducere
proporþionalã cu R a avariilor într-o
structurã în cadre, prin scãderi sub-
stanþiale ale eforturilor de tip M ºi T.

Impunerea unei tasãri 1/1000
structurii CEC a condus la o degra-
dare localã a unor elemente struc-
turale, deci cu incursiuni în domeniul
plastic.

Introducerea modalitãþii de limi-
tare a tasãrilor induse de noile con-
strucþii în structuri existente, pe baza
coeficientului R, va putea fi testatã în
viitor pe diverse tipuri de construcþii,
constituind un domeniu de cercetare
în perspectivã, finalizat prin inclu-
derea rezultatelor în documente nor-
mative necesare proiectãrii curente.
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Pasaj de încruciºare cu sens giratoriu superior
peste calea feratã ºi ºoseaua de centurã a municipiului Bucureºti

CONCEPÞIE ªI ALCÃTUIRE
dr. ing. Victor POPA - vicepreºedinte CONSITRANS SRL,

membru corespondent al Academiei de ªtiinþe Tehnice din România, preºedinte CNCisC

Calea feratã ºi ªoseaua de
Centurã a municipiului Bucureºti se
desfãºoarã în paralel, de jur împre-
jurul acestuia, pentru a servi la
aprovizionarea cu mãrfuri, materii
ºi materiale etc., a diverselor insti-
tuþii, întreprinderi ºi firme înºirate
de-a lungul celor douã cãi de
comunicaþie.

ªoseaua de Centurã asigurã ºi o
legãturã rutierã ocolitoare între dru-
murile naþionale ºi cele locale, care
leagã capitala de provincie, în
scopul evitãrii accesului vehiculelor
în tranzit spre interiorul oraºului, în
special al celor grele sau agabaritice,
care ar putea congestiona traficul de
pe strãzile urbane, ºi aºa destul de
aglomerat.

Centura Bucureºtiului are o impor-
tanþã deosebitã pentru activitatea
economicã ºi socialã a municipiului
ºi nu numai.

Creºterea explozivã a traficului
rutier, dupã anul 1990, a fãcut ca ºi
ªoseaua de Centurã a Bucureºtiului
sã devinã greu practicabilã, ceea ce
a impus luarea unor mãsuri, precum
lãrgirea de la douã la patru benzi de
circulaþie ºi traversarea denivelatã a

acesteia de cãtre arterele de legã-
turã cu oraºul, în vederea eliminãrii
barierelor ºi a semafoarelor de la
aceste intersecþii.

Intersecþia clasicã dintre douã
cãi de comunicaþie rutiere se rea-
lizeazã cu pasaj de încruciºare
denivelat, caz în care una dintre cãi
traverseazã peste cealaltã, asigu-
rând gabaritele de liberã trecere
necesare, iar pentru schimbãrile de
direcþii, spre stânga sau spre
dreapta, se realizeazã bretele rutiere
corespunzãtoare.

Vãzutã în plan, intersecþia aratã
ca un trifoi cu patru foi, ceea ce îi
conferã ºi denumirea de „intersecþie
în treflã“.

În cazul în care calea rutierã care
trebuie traversatã este însoþitã ºi de
o cale feratã paralelã cu aceasta,
lucrurile se complicã.

La „intersecþia în treflã“ trebuie
adãugate ºi douã bariere la bretelele
cu schimbare de direcþie spre stânga
pentru trecerea peste calea fero-
viarã. În acest caz nu se mai poate
vorbi despre o circulaþie fluentã, ba
chiar s-ar putea produce blocaje,
ceea ce ar face ca investiþia sã fie
nefezabilã.

O soluþie modernã, care rezolvã
corect acest tip de intersecþie, este
cea propusã pentru intersecþiile dru-
murilor judeþene DJ 301 Bucureºti –
Cernica ºi DJ 401 Bucureºti –
Berceni cu ªoseaua de Centurã a
municipiului Bucureºti, soluþie cu
pasaj denivelat cu sens giratoriu
superior peste cãile feroviarã ºi
rutierã, care se desfãºoarã în paralel
în zona acestor intersecþii (fig. 1).

Aceastã soluþie se poate aplica
cu succes ºi la alte intersecþii simi-
lare, deoarece, în afarã de faptul cã
rezolvã fluenþa traficului, deci este
fezabilã fiind funcþionalã, prezintã
ºi alte avantaje tehnico-economice
detaliate în cele ce urmeazã.

DESCRIEREA SOLUÞIEI
CONSTRUCTIVE A PASAJULUI 

Pasajul de încruciºare peste
Centura municipiului Bucureºti,
compusã dintr-o cale rutierã juxta-
pusã cu o cale feroviarã, este alcã-
tuit dintr-un inel superior circular
având  o razã de 37,50 m pe care se
circulã în sens giratoriu ºi din
bretelele de legãturã la acest inel,
care se desfãºoarã de-a lungul dru-
murilor ce se intersecteazã, com-
puse din viaducte de acces ºi
respectiv, rampe de acces cores-
punzãtoare (fig. 2).

Inelul de acces este partea prin-
cipalã a acestei lucrãri ºi are o
schemã staticã de cadru circular cu
8 deschideri egale de cca 29,44 m
lungime, mãsurate în axul cãii.
Schema staticã, în formã de cadru
circular, a fost aleasã pentru o mai
bunã comportare la acþiuni seismice.

Structura de rezistenþã a supra-
structurii acestui inel are o alcãtuire
mixtã cu conlucrare (oþel – beton
armat) (fig. 3).

Infrastructura pasajului se com-
pune din stâlpi cu secþiune circularã
cu diametrul de 2,00 m, având fun-
daþii indirecte pe piloþi foraþi de
diametru mare (fig. 4).Fig. 1 Intersecþie cu sens giratoriu superior (modelare pe calculator)
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Inelul circular cu circulaþie girato-
rie este astfel conceput ºi amplasat
în intersecþie, încât sã asigure circu-
laþia nestânjenitã ºi în siguranþã, atât
pe calea feroviarã cât ºi pe cea
rutierã (fig. 5).

Din motive estetice ºi de asigu-
rare a gabaritelor de circulaþie,
infrastructura inelului circular s-a
conceput cu pile cilindrice având
diametrul secþiunii de 2,00 m,
amplasate în axul pãrþii carosabile a
cãii rutiere de pe suprastructurã.

Viaductele de acces la inelul cir-
cular cu circulaþie în sens giratoriu
sunt de douã tipuri:

• viaductele de acces de-a lungul
cãii rutiere a centurii ocolitoare,

amplasate de o parte ºi de alta a
acesteia;

• viaducte în lungul drumului,
care traverseazã centura ocolitoare.

Viaductele de acces din lungul
centurii ocolitoare, în numãr de patru
(câte douã pentru fiecare sens de
mers, amplasate de o parte ºi de
alta a centurii rutiere) au suprastruc-
tura alcãtuitã din tabliere cu grinzi
continue, pe câte trei deschideri de
câte 30 m lungime fiecare. 

La capãtul dinspre autostrada A2
al pasajului de pe DJ 301 Bucureºti
– Cernica, viaductul de acces cu
sens de urcare spre inelul circular
superior are suprastructura alcãtuitã

din douã tabliere cu grinzi continue
pe trei deschideri de câte 30 m
lungime fiecare, în timp ce viaductul
de acces cu sens de coborâre din-
spre inelul circular are suprastruc-
tura alcãtuitã dintr-un singur tablier
cu grinzi continue pe trei deschideri
de câte 30 m lungime fiecare (fig. 2).

Cele patru viaducte de acces din
lungul centurii ocolitoare sunt conec-
tate la inelul circular cu circulaþie în
sens giratoriu, prin intermediul unor
deschideri de câte 25 m lungime,
mãsurate pânã în axul pãrþii caro-
sabile de pe inelul circular, încas-
trate în suprastructura acestuia ºi
simplu rezemate la capetele dinspre
viaducte.

În secþiune transversalã, via-
ductele de acces din lungul centurii
ocolitoare au structura de rezistenþã
a suprastructurii alcãtuitã din tabliere
metalice în conlucrare cu platelajele
din beton armat ale cãii, formând
aºa numitele tabliere continue mixte
cu conlucrare (fig. 7).

Calea acestor viaducte de acces
are o parte carosabilã cu lãþimea de
5,00 m pentru o singurã bandã de
circulaþie unidirecþionalã ºi un trotuar
spre exterior cu lãþimea utilã de 1,00 m.

Infrastructura acestor viaducte de
acces este constituitã din cele patru
culei masive din beton armat de la
capetele de racordare cu rampele de
acces ºi din pile cu elevaþii din beton
armat lamelare în formã de T.

Atât pilele  cât ºi culeele sunt fun-
date indirect pe piloþi foraþi cu dia-
metrul de 1,20 m, legaþi la capetele
superioare cu radiere din beton
armat cu grosimea de 1,50 m.

Fig. 2 Intersecþie cu sens giratoriu superior. Vedere planã

Fig. 3 Secþiune transversalã suprastructurã inel circular Fig. 4 Secþiune transversalã structurã inel circular

continuare în pagina 48��
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Viaductele de acces din lungul
drumului care traverseazã centura
ocolitoare, în numãr de douã, câte
unul pentru fiecare sens de depla-
sare, au suprastructura alcãtuitã din
tabliere cu grinzi continue pe câte
trei deschideri cu lungimea de 30 m
fiecare (fig. 8).

Cele douã viaducte de acces
sunt conectate la inelul circular prin
intermediul unor deschideri de câte
25 m lungime, mãsurate pânã la
intersecþia cu axa pãrþii carosabile a
cãii de pe inelul cu circulaþie în sens
giratoriu, încastrate în suprastruc-
tura acestuia ºi simplu rezemate cu
capetele dinspre viaducte pe pilele
adiacente. Aceste tabliere sunt bifur-
cate la îmbinarea cu structura inelu-
lui principal, pentru realizarea
racordãrilor corespunzãtoare ale cãii
în plan ºi o separare mai sigurã a
celor douã sensuri de circulaþie (fig. 2).

În secþiune transversalã, viaduc-
tele de acces din lungul drumului
care traverseazã centura ocolitoare
au structura de rezistenþã a supra-
structurii alcãtuitã din tabliere meta-
lice, în conlucrare cu platelajele din
beton armat ale cãii, formând aºa
numitele tabliere continue mixte cu
conlucrare (fig. 9).

Calea acestor viaducte de acces
are o parte carosabilã cu lãþimea de
7,80 m pentru douã benzi de circu-
laþie în cele douã sensuri opuse ºi
douã trotuare pietonale laterale cu
lãþimea utilã de 1,00 m fiecare.

Infrastructura acestor viaducte de
acces este constituitã din cele douã
culei masive din beton armat de la
capetele de racordare cu rampele de
acces ºi din pile cu elevaþii din beton
armat lamelare în formã de T. Atât
pilele cât ºi culeele sunt fundate indi-
rect pe piloþi foraþi cu diametrul de
1,20 m, legaþi la capetele superioare
cu radiere din beton armat cu
grosimea de 1,50 m.

Rampele de acces la pasaj sunt
constituite, la toate bretelele de
racordare, din umpluturi de pãmânt
armat cu parament vertical, cãptuºite
cu prefabricate din beton armat
ancorate în corpul umpluturii, pentru
a reduce cât mai mult spaþiul de
teren ocupat de lucrare.

Pentru legãturile mai facile „de
dreapta“ dinspre ºi spre centura oco-
litoare rutierã, pe partea unde nu

Fig. 5 Secþiune transversalã inel circular

Fig. 6 Secþiune longitudinalã viaducte de acces în lungul centurii ocolitoare

Fig. 7 Secþiune transversalã viaducte de acces în lungul centurii ocolitoare

Fig. 8 Secþiune longitudinalã viaducte de acces în lungul drumului care traverseazã 
centura ocolitoare

�� urmare din pagina 47



existã cale feratã sunt realizate
bretele rutiere la sol, amplasate lângã
viaductele de acces ºi respectiv, la
piciorul rampelor corespunzãtoare.
Pe partea cu calea feratã, aceste
bretele realizeazã schimbarea sensu-
lui de mers pe sub deschiderea de
legãturã dintre inelul circular ºi viaduc-
tul de acces respectiv.

CONCLUZII
Solu þ ia  de pasa j

denivelat cu circulaþie
în sens giratoriu la nivel
superior rezolvã, în
mod optim, fluenþa tra-
ficului într-o intersecþie
de cale rutierã ºi o altã
cale rutierã care se
desfãºoarã în paralel
cu o cale feroviarã.

Avantajele principale
ale acestei soluþii sunt
urmãtoarele:

• asigurã fluenþa cir-
culaþiei în intersecþie,
eliminându-se blocajele
de trafic;

• sporeºte siguranþa
traficului în zonã;

• necesitã suprafaþã
minimã pentru amplasare, reducându-se
substanþial exproprierile de teren;

• conferã un aspect estetic plãcut
al lucrãrii ºi are o influenþã negativã
minimã asupra mediului înconjurãtor.

Soluþia proiectatã a mai fost apli-
catã în câteva þãri ale lumii (Anglia,
Ungaria, Cehia, Olanda etc.), dar se
aplicã pentru prima datã în România,

fiind o soluþie modernã, originalã, de
structurã mixtã cu conlucrare în
formã de inel circular.

Deºi structura de rezistenþã pare
a fi complexã, în practicã poate fi
realizatã cu succes, dovadã fiind ºi
pasajul de acces în / din municipiul
Câmpina, peste DN1, care are o
structurã similarã ºi se aflã în
exploatare, fãrã probleme, de peste
doi ani. 

NOTÃ: La proiectele elaborate
pentru cele douã intersecþii ale Cen-
turii Ocolitoare a municipiului Bucureºti
cu  DJ 301 ºi DJ 401, proiecte aflate
în execuþie, a lucrat un colectiv de
ingineri ºi tehnicieni proiectanþi de
poduri de la CONSITRANS, coordo-
nat de dr. ing. Victor Popa, colectiv
compus din: ing. Adrian Frâncu,
ing. Ionuþ Preda Raiciu, ing. Rãzvan
Codreanu, ing. ªtefãniþã Elian Triþã,
ing. Mircea Conþiu, ing. Cristian
Mihai Curta, ing. Vlad Urdãreanu,
ing. Gheorghe Dascãlu, ing. ªtefan
Strâmbu, ing. Anca Aniºoiu, ing.
Alexandru Ionescu, th. Alecxandra
Strâmbu, th. Corina Spirescu,
th. Paul Bicã. �

Fig. 9 Secþiune transversalã viaducte de acces în lungul drumului
care traversezã centura ocolitoare a municipiului Bucureºti
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Evoluþia prevederilor de proiectare seismicã
pentru structurile ºi elementele nestructurale din zidãrie

în perioada 1963 - 2013 (I)
prof. dr. ing. Radu PETROVICI

În lucrarea de faþã sunt analizate

succesiv:

A. Evoluþia distribuþiei ºi a inten-

sitãþii forþelor seismice de proiectare

pe teritoriul României, conform Nor-

mativelor ºi Codurilor de proiectare

seismicã (în acest articol):

• Normativul condiþionat pentru

proiectarea construcþiilor civile ºi

industriale din regiuni seismice

P13-63, cu harta de zonare seismicã

STAS 2923-63;

• Normativul de proiectare seis-

micã P 13-70, cu harta de zonare seis-

micã STAS 2923-63;

• Normativele de proiectare seis-

micã P 100-78 (81), cu harta de

zonare seismicã STAS 11100/1-77;

• Normativele de proiectare seis-

micã P 100-92 (96), cu hãrþi de zo-

nare proprii;

• Codurile de proiectare seismicã

P 100-1/2004 (2006), cu hãrþi de

zonare proprii;

• Codul de proiectare seismicã

P 100-1/2013, cu harta de zonare proprie.

B. Evoluþia Normativelor ºi Codu-

rilor, pentru calculul rezistenþei struc-

turilor ºi elementelor nestructurale

din zidãrie, în gruparea seismicã de

încãrcãri (într-un articol ulterior din

Revista Construcþiilor):

• Normativele pentru construcþii

din zidãrie P2-75 ºi P2-85;

• Instrucþiunile tehnice pentru
proiectarea ºi executarea pereþilor ºi
acoperiºurilor din elemente din beton
celular autoclavizat P104-83;

• Codurile de proiectare pentru
structuri din zidãrie CR 6-2006 ºi
CR 6-2013;

• Prevederile de calcul ºi con-
structive specifice din Normativele ºi
Codurile de proiectare seismicã
menþionate la pct. A de mai sus.

Reglementãrile elaborate ºi apli-
cate în proiectare înainte de anul
1989 au fost aliniate documentelor
CAER ºi au fost orientate spre
economii severe de materiale ºi de
manoperã. Reglementãrile elabo-
rate ºi aplicate dupã anul 2000 sunt
aliniate documentelor similare din
UE ºi sunt bazate, în principal, pe
conceptul de „performanþã seismicã“.

În final, se vor formula aprecieri
de sintezã asupra nivelului de sigu-
ranþã seismicã al structurilor ºi al
elementelor nestructurale din zidã-
rie, proiectate, pe întreg teritoriul
României, pe baza reglementãrilor
în vigoare în ultimii 50 de ani (1963-
2013). 

EVOLUÞIA ZONÃRII
HAZARDULUI SEISMIC

ÎN PERIOADA 1963-2013
Pentru proiectare, definirea seve-

ritãþii hazardului seismic (fenomenul

natural) se face, de regulã, prin douã

categorii de informaþii care se referã la:

I. Valoarea de vârf a acceleraþiei

orizontale a terenului (ag) asociatã

unui interval mediu de recurenþã

(IMR) prestabilit. 

II. Spectrele de rãspuns elas-

tice ale acceleraþiei absolute ori-

zontale, calculate în funcþie de

accelerogramele caracteristice ºi de

fracþiunea din amortizarea criticã de

5% a sistemului echivalent cu un

grad de libertate dinamicã. 

În perioada amintitã, zonarea

seismicã a teritoriului României, din

punct de vedere al valorilor ag ºi al

intervalului mediu de recurenþã

(IMR) asociat, a fost obiectul mai

multor modificãri de substanþã

care s-au referit, în principal, la:

• numãrul ºi conturul zonelor pe

care intensitatea seismicã este con-

sideratã constantã, care a trecut de

la patru zone în hãrþile din STAS

2923-63 ºi din STAS 11100/1, la

ºase zone în harta din Normativul

P 100-92 ºi, ulterior, la ºapte zone în

hãrþile din Codurile P 100-1/2006 ºi

P 100-1/2013;

• mãsura intensitãþii seismice:

- exprimatã în grade pe scara macro-

seismicã MSK (adoptatã în România

prin STAS 3684-71), în Normativele

anterioare anului 1992;

La 50 de ani de la intrarea în vigoare a Normativului de proiectare seismicã P 13-63, autorul prezintã ºi
comenteazã evoluþia cerinþelor de rezistenþã pentru structurile ºi elementele nestructurale din zidãrie
conform reglementãrilor succesive care au fost în vigoare în aceastã perioadã. 
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- prin acceleraþia de vârf a miºcãrii

terenului (ag), asociatã cu perioada

de colþ/control a spectrului de rãs-

puns în acceleraþii (TC), începând cu

P 100-92;

• intervalul mediu de recurenþã

asociat valorii de vârf a acceleraþiei

orizontale a terenului; 

• forma ºi parametrii spectrului de

rãspuns elastic al acceleraþiei orizontale. 

Prevederi anterioare

cutremurului din 1977 

Normativele de proiectare seis-

micã anterioare cutremurului din 1977

sunt P 13-63 ºi P3-70, asociate hãrþii

seismice din STAS 2923-63 (fig. 2a),

care a înlocuit harta similarã din

STAS 2923-52, introducând reduceri

importante ale intensitãþii seismice

de proiectare în mai multe zone. Din

aceastã reducere, a rezultat înca-

drarea unui numãr mare de localitãþi

în zona de grad macroseismic 6 MSK

pentru care, conform Normativelor în

vigoare, nu se cerea conformarea ºi

dimensionarea structurilor ºi a com-

ponentelor nestructurale sub efectul

forþelor seismice, indiferent de mate-

rialul din care acestea erau realizate. 

Aceastã prevedere a condus la

situaþia cã întreg fondul construit

realizat între 1963÷1977, în zonele

de grad 6 MSK, arãtate în harta din

figura 2a, nu este calculat la acþi-

unea forþelor seismice, iar la proiec-

tarea clãdirilor nu au fost obligatorii

nici cel puþin mãsurile constructive

prevãzute, minimale de altfel. Vom

reaminti cã în aceastã perioadã s-au

construit, în special în oraºele mari,

capitale de judeþ ºi municipii impor-

tante, clãdiri de locuit ºi hoteluri,

ajungând pânã la 8÷10 niveluri, spi-

tale, ºcoli, sãli de sport ºi de specta-

cole etc. (a se vedea casetele poºate

din tabelul 3). 

Normativele P 13-63 ºi P 13-70

au atribuit zonelor seismice expri-

mate în grade MSK valori ale para-

metrului intensitãþii seismice, notat

Ks, (tabelul 1), folosit pentru evalu-

area efectelor acþiunii seismice prin

„metoda forþelor statice echivalente“.

În Normativul P 13-70 se observã o

creºtere cu 20% a coeficientului Ks

pentru zonele de grad 7 MSK, care

Tabelul 1

Fig. 1: Accelerograma N-S a cutremului din 1977 ºi spectrul elastic corespunzãtor

a) Conform STAS 2923-63 b) Conform STAS 11100/1-77
Fig. 2: Zonarea seismicã a teritoriului României

continuare în pagina 52��
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se referã la o suprafaþã importantã a

teritoriului ºi o reducere, tot de 20%

a acestuia, pentru zonele de grad 9

MSK, care se referã la o arie redusã. 

Normativele menþionate nu au

specificat intervalul mediu de

recurenþã asociat valorilor Ks.

Valorile coeficientului Ks conform

Normativelor P 13-63, P 13-70 ºi

P 100-78 (81) sunt prezentate în

tabelul 1.

Aºa cum se va arãta într-un arti-

col viitor, valoarea forþelor seismice

de proiectare pentru structurile ºi

elementele nestructurale din zidãrie,

rezultate din aplicarea acestor

norme, este mult inferioarã cerinþelor

din Codul P 100-1/2013, ceea ce

atrage atenþia asupra necesitãþii

unor mãsuri sistematice de evaluare

ºi, dupã caz, de reabilitare seismicã,

în special pentru localitãþile în care

clãdirile nu au fost calculate la acþi-

unea cutremurului.

Prevederile Normativelor

P 100-78 (81)

Dupã cutremurul din 4 martie 1977,

reglementãrile de proiectare seis-

micã au suferit modificãri importante.

În primul rând, a fost modificatã

zonarea seismicã a teritoriului, harta

de macrozonare STAS 2923-63 fiind

înlocuitã cu harta din STAS 11100/1-

77 (fig. 2b) pentru a se avea în

vedere efectele constatate cu ocazia

acestui cutremur. Normativul P 13-70

a fost înlocuit, într-o primã etapã, cu

Normativul P 100-78, urmat, în 1981,

de versiunea îmbunãtãþitã, P 100-81. 

La acest cutremur s-a obþinut ºi

prima accelerogramã înregistratã pe

teritoriul României (INCERC), la un

cutremur sever, care a fost utilizatã

apoi, ca reper, pentru zonarea terito-

riului din punct de vedere al accele-

raþiei orizontale ºi pentru stabilirea

spectrului elastic de rãspuns.

Totodatã, P 100-78 a introdus obli-

gativitatea proiectãrii seismice pen-

tru amplasamentele din zonele de

grad 6 MSK (cu excepþia unor cate-

gorii de clãdiri cu risc redus). 

Þinând seama de distrugerile

mari înregistrate în 1977, a fost

sporit, local, nivelul de hazard cu 1/2

grad MSK pentru oraºele Craiova,

Iaºi, Zimnicea ºi Turnu Mãgurele

(intensitate 7½ MSK cu Ks = 0,160)

iar Municipiul Bucureºti a devenit o

insulã cu intensitatea 8 MSK în zona

de intensitate 7 MSK din Muntenia.

Aceastã soluþie este conceptual dis-

cutabilã ºi are, mai ales, un caracter

conjunctural, pentru a „liniºti“ popu-

laþia localitãþilor respective.

Reglementãri elaborate dupã 1990

În reglementãrile elaborate dupã

1990, zonarea teritoriului României

pentru proiectarea construcþiilor la

acþiunea seismicã s-a fãcut prin

douã criterii, dupã cum urmeazã:

În Normativul P 100-92 s-a folosit

combinaþia valorilor:

• raportului Ks între acceleraþia

terenului pentru proiectare (ag) ºi

acceleraþia gravitaþiei (g);

• perioadei de colþ/de control a

spectrului elastic de rãspuns în

acceleraþii notatã TC.

Conform criteriului Ks, teritoriul a

fost divizat în ºase zone (Ks = 0,08 ÷

0,32) iar conform criteriului TC, terito-

riul a fost împãrþit în trei zone (TC =

0,7 sec, TC = 1,0 sec, TC = 1,5 sec). 

Tabelul 2

Fig. 3: Zonarea seismicã a teritoriului României conform Codului P 100-1/2013 

a) Zonare conform KS b) Zonare conform TC

�� urmare din pagina 51
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Echivalarea noilor încadrãri (Ks ºi

TC) cu cele anterioare (grade MSK)

a fost stabilitã prin Anexa A la Norma-

tivul P 100-92 conform tabelului 2.

Normativul P100-92 este primul

care a folosit noþiunea de IMR -

interval mediu recurenþã - cu

referire la un singur nivel de severi-

tate, prin urmãtoarea precizare (datã

în Anexa A):

A.5. Perioadele de revenire ale

intensitãþilor cutremurelor corespun-

zãtoare zonelor seismice din hartã

sunt aproximativ 50 de ani pentru

zonele în care predominã influenþa

focarului Vrancea ºi de ordinul a 100

de ani (sau mai mult) pentru zonele

în care predominã influenþa altor

focare.

În Codul P 100-1/2006 s-au

folosit valorile:

• acceleraþia terenului pentru

proiectare, notatã ag;

• perioada de colþ / de control a

spectrului elastic de rãspuns în

acceleraþii, notatã TC. Conform crite-

riului ag, teritoriul a fost divizat în

ºapte zone (ag = 0,08 g ÷ 0,32 g cu

interval δag = 0,04 g) iar conform cri-

teriului TC, teritoriul a fost împãrþit în

trei zone (TC = 0,7 sec, TC = 1,0 sec,

TC = 1,6 sec).

Codul P 100-1/2006 a introdus

douã niveluri de severitate pentru

cele douã cerinþe de proiectare:

10. „Acceleraþia terenului pentru

proiectare pentru fiecare zonã de

hazard seismic corespunde unui

interval mediu de recurenþã de refe-

rinþã IMR = 100 de ani“ cu pre-

cizarea cã intervalul se referã la

magnitudini ºi fãrã a mai þine seama

de tipul cutremurului predominant

(intermediar/crustal). Aceastã inten-

sitate este folositã pentru calculul

asociat cerinþei de siguranþa vieþii; 

20. Un cutremur cu IMR = 30 de

ani este menþionat în legãturã cu

cerinþa de limitare a degradãrilor.

În Codul P 100-1/2013 s-au folo-

sit aceiaºi parametri pentru descrierea

hazardului ca ºi în versiunea ante-

rioarã, dar s-au fãcut urmãtoarele

modificãri esenþiale pentru proiectare:

• Pentru cutremurul de proiectare

la starea limitã ultimã (ULS), valoa-

rea Intervalului Mediu de Recurenþã

a fost sporitã la IMR = 225 de ani

(probabilitate de depãºire a valorii

acceleraþiei 20% în 50 de ani).

• Acþiunea seismicã folositã pen-

tru cerinþa de limitare a degradãrilor

(SLS) corespunde unui interval

mediu de recurenþã IMR = 40 ani,

(probabilitate de depãºire de 20% în

10 de ani).

• Valorile acceleraþiei de vârf a

terenului, pentru proiectarea la ULS,

au fost majorate cu 25%, uniform, pe

întreg teritoriul þãrii, independent de

sursa seismogeneticã dominantã;

contururile zonelor de egalã accele-

raþie sunt identice cu cele din P 100-

1/2006.

Tabelul 3
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Expertizã - Consultanþã - Teste laborator în construcþii

Oferta de Servicii furnizate cuprinde:
1. Expertizare tehnicã, Consultanþã ºi inginerie, Arhitecturã ºi

Proiectare, Testãri in situ de construcþii ºi cãi de comunicaþii ºi
Laborator grad II autorizat ISC pe domeniile: 

GTF - Geotehnicã ºi teren de fundare;
MBM - Materiale pentru betoane ºi mortare;
BBABP - Beton, beton armat, beton precomprimat;
ANCFD - Agregate naturale pentru lucrãri de CF ºi drumuri;
MD - Materiale pentru drumuri;
D - Drumuri;
HITIF - Hidroizolaþii, izolaþii termice ºi izolaþii fonice;
VNCEC - Verificãri nedistructive ºi ale comportãrii în exploatare

a construcþiilor;
2. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice ºi

Impact de mediu, Foraje pentru apã, Foraje de observaþie nivel
hidrostatic ºi Epuismente pentru construcþii ºi cãi de comuni-
caþii – Drumuri, Cãi Ferate, Poduri, Lucrãri de artã, Construcþii
civile ºi industriale; 

3. Servicii de Arhitecturã – PUZ, PUD, CU, PAC, PTh+DDE;
4. Subtraversãri prin foraj dirijat de cãi de comunicaþii - dru-

muri ºi cãi ferate. 

EURO QUALITYTEST pune la dispoziþia beneficiarilor serviciilor
sale personal competent / recunoscut / atestat / autorizat de: 

• ISC - ªef laborator ºi ªefi Profile;
• MLPAT(MLPTL) -  Diriginþi/Inspectori de ªantier, AQ, CQ,

Verificatori de proiecte ºi Experþi Tehnici pe domeniile Af, A1,
A2, A3, A4, B2, B3, D;

• MTI-AFER – Responsabili SC.
EURO QUALITY TEST are documentat, implementat ºi

certificat un Sistem de management integrat conform stan-
dardelor SR EN ISO 9000:2008 - Calitate, 14000:2005 - Mediu
ºi OHSAS 18001:2008 – Sãnãtate ºi Securitate Ocupaþionalã,
iar pentru Laboratorul de încercãri conform SR EN ISO/CEI
17025:2005.

EURO QUALITY TEST este membrã a asociaþiilor profesionale:
• CNCisC - Comisia Naþionalã Comportarea in Situ a

Construcþiilor;
• APDP - Asociaþia Profesionalã de Drumuri ºi Poduri din România;
• RNLC - Reþeaua Naþionalã a Laboratoarelor din Construcþii;
• AICPS - Asociaþia Inginerilor Constructori Proiectanþi de Structuri;
• SRGF – Societatea Românã de Geotehnicã ºi Fundaþii;
• ISSMGE - Societatea Internaþionalã de Mecanica Solului ºi

Inginerie Geotehnicã;
• EuroGeoSurvey - Societatea Europeanã a Inginerilor

Geotehnicieni. �

Realizarea unei investiþii de calitate, durabile ºi eficiente nu se mai poate face astãzi fãrã a apela la serviciile unor
firme de specialitate, care furnizeazã activitãþi de inginerie ºi consultanþã tehnicã. Aceste exigenþe sunt cerute prin
diferite reglementãri tehnice, juridice ºi economice aparþinând Uniunii Europene ºi asumate de cãtre România.

O asemenea firmã, prezentã de mai mult timp în Revista Construcþiilor, este EURO QUALITY TEST SRL Bucureºti.

drd. ing. dipl. Gabriel TRIF - Administrator EQT
drd. ing. ec. dipl. Daniela TRIF - Director EQT
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• Valorile acceleraþiei de vârf a

terenului pentru cerinþa de limitare a

degradãrilor (SLS), sunt egale cu

50% din valorile pentru ULS, inde-

pendent de clasa de importanþã a

clãdirii.

• Contururile zonelor TC sunt

identice cu cele din P 100-1/2006.

Prin transformãrile menþionate,

valoarea forþelor seismice de proiec-

tare a clãdirilor realizate în aceastã

etapã, în diferite localitãþi, a fost vari-

abilã în timp ºi, prin urmare, nivelul

de siguranþã seismicã iniþialã al

acestora este neuniform ºi, de regulã,

inferior cerinþelor reglementãrii

actuale, Codul P 100-1/2013, aºa

cum rezultã din tabelul 3 pentru

oraºele capitale de judeþ.

Evoluþia spectrelor elastice

de proiectare

Spectrele elastice ale acceleraþiei

orizontale a terenului adoptate de

Normativele P 13-63 ºi P 13-70, care

au fost preluate din reglementãrile

americane ºi sovietice, sunt tipice

pentru cutremure de suprafaþã,

înregistrate pe teren tare ºi nu

corespund condiþiilor de focar de

adâncime ºi de teren din România.

Aceste spectre au dat forþe scãzute

pentru clãdirile înalte (cu perioade

proprii ≥1,0 sec) dar au avantajat

clãdirile cu pereþi structurali din

zidãrie (cu perioade proprii ≤0,5÷0,7

sec) aºa cum rezultã din figura 4. 

O modificare deosebit de impor-

tantã care a intervenit în Normativul

P 100-78 se referã la spectrul elastic

de rãspuns Sa(T), care a fost stabilit

în concordanþã cu spectrul cores-

punzãtor al înregistrãrii de la 4

martie 1977 (componenta N-S).

Acest spectru acoperã uniform toate

tipurile de clãdiri, pentru toate valo-

rile perioadelor proprii, înlãturând,

astfel, deficienþa majorã a spectrelor

din Normativele anterioare. Palierul

spectrului (ββmax) este extins conven-

þional pânã la valoarea TC, în funcþie

de caracteristicile terenului (dar fãrã

a þine seama de condiþiile geoteh-

nice locale).

În Codul P 100-1/2006 spectrele

elastice pentru acceleraþii au fost

diferenþiate în funcþie de sursa seis-

mogeneticã, dupã cum urmeazã:

• pentru zona seismogeneticã

Vrancea: trei spectre asociate valo-

rilor TC;

• pentru zona seismogeneticã

Banat: un spectru specific, asociat

valorii TC = 0,7 sec pentru zonele cu

ag = 0,16 g ºi 0,20 g ºi spectrul

Vrancea pentru zonele seismice

ag = 0,08 g ºi 0,12 g.

Codul P 100-1/2013 a adus noi

modificãri ale spectrelor elastice de

rãspuns în acceleraþii, la care s-au

fãcut urmãtoarele intervenþii:

• Valoarea palierului a fost redusã

de la ββ0 = 2,75 la ββ0 = 2,5 (reducere

10%);

• Valoarea de colþ (începutul

palierului) a devenit TB = 0,2 TC faþã

de TB = 0,1 TC;

• Pentru sursa seismogeneticã

Banat se foloseºte acelaºi spectru

ca ºi pentru sursa Vrancea.

Reducerea valorii palierului spec-

trului cu 10%, menitã, în concepþia

autorilor, sã compenseze parþial

creºterea valorii acceleraþiei cu 25%,

are efect numai în cazul procedeelor

„liniare“ de calcul dar nu opereazã în

cazul analizelor de tip „time-history“

ºi nici pentru calculul componentelor

nestructurale. �

Fig. 5: Spectre elastice din Codul P 100-1/2006

Fig. 4: Spectrele de rãspuns elastice din reglementãrile în vigoare între 1963-2013 

�� urmare din pagina 54
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Nume ºi renume !

Aºadar, începând cu 1 noiembrie
2014, Spoting Ploieºti, o companie
membrã a grupului VINCI Energies,
care activeazã în domeniile instru-
mentaþie, electrice, automatizãri ºi
mentenanþã, adoptã numele de
marcã Actemium, devenind Actemium
Instrumentaþie Ploieºti.

Anticipând provocãrile actuale
din industrie, Actemium se poziþi-
oneazã ca prima marcã ce oferã
soluþii ºi servicii dedicate în între-
gime proceselor industriale, vizând
îmbunãtãþirea performanþei indus-
triale a clienþilor sãi.

Actemium furnizeazã soluþii ºi
servicii la cheie de-a lungul între-
gului ciclu de viaþã industrialã, de la
consultanþã ºi inginerie, pânã la
implementare, punere în funcþiune ºi
mentenanþã.

Cele 300 de unitãþi de business
Actemium din întreaga lume, unite
sub o singurã marcã, transformã
aceastã marcã industrialã într-o
reþea atât localã, cât ºi globalã.

Combinând expertiza recunoscutã,
cu abordarea segmentatã ºi efectul
de reþea, Actemium furnizeazã solu-
þii inovatoare ºi eficiente, adaptate
fiecãrui client.

“Ca rãspuns al puternicei cereri
de pe piaþã, Actemium ºi-a repozi-
þionat oferta, devenind un furnizor
global capabil sã conceapã, sã dez-
volte ºi sã întreþinã echipamente de
producþie industriale. Oferim o gamã
completã de soluþii ºi servicii ºi sun-
tem capabili sã ne sprijinim clienþii în
toate fazele de derulare a proiec-
telor, vizând îmbunãtãþirea avantaju-
lui lor competitiv.” - Olivier Albessard,
Director Brand Actemium

Cu o cifrã de afaceri la nivel global
de 2,1 miliarde de euro, Actemium
este un jucãtor important în piaþa de
soluþii ºi servicii pentru industrie,
reunind 20.000 de experþi în 300 de
unitãþi de business, prezente în 38 de
þãri din întreaga lume.

În general, în economia de piaþã produsele ºi serviciile oferite sunt într-o permanentã miºcare în
raport cu cererea dar mai ales pe baza implementãrii celor mai noi, mai eficiente ºi funcþionale
soluþii. Cum s-ar spune, nimic nu este „bãtut în cuie” ci, în raport cu unii parametri, suferã schimbãri
definitorii.

Este ºi cazul SPOTING Ploieºti, o companie a VINCI Energies, care a adoptat numele de marcã
“Actemium” ca rezultat al evoluþiei ºi perfecþionãrii activitãþii sale în timp.

VINCI Energies în România:
În România, VINCI Energies este reprezentatã de un grup de întreprinderi specializate care opereazã local, naþional

ºi internaþional.
Aria de activitate a acestor întreprinderi cuprinde instalaþii electrice, automatizãri, încãlzire, ventilaþie, aer condiþionat ºi

o gamã variatã de izolaþii industriale ºi pentru clãdiri.
Modul flexibil de interacþiune dintre specialiºti ºi clienþii lor oferã un beneficiu sporit pornind de la eficientul concept

„one-stop-shopping“ („afaceri la cheie“).
Mãrcile VINCI Energies în România sunt reprezentate de TIAB, STIZO Industrial Services, STIZO Nuclear,

Actemium ºi VINCI Facilities.

VINCI Energies în lume:
Activând în aproximativ 50 de þãri, dintre care 30 în afara Europei, VINCI Energies are în structura sa 63.000 de angajaþi

ºi a generat în 2013 o cifrã de afaceri de 9,25 miliarde de euro.
Datoritã reþelei sale dense formatã din 1.500 de unitãþi de business, linia de business Energies a Grupului VINCI este, în

prezent, un important furnizor de servicii în domeniul energiei ºi tehnologiei informaþiei, atât în Europa, cât ºi în întreaga lume.
Pentru mai multe informaþii, vã rugãm sã vizitaþi: www.vinci-energies.com
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI ÎN CONSTRUCÞII
Încã o stea dispare de pe cerul României !

Octavian COªOVLIU (1927 - 2014)

Când s-a stins din viaþã academi-
cianul prof. dr. ing. Radu Voinea –
personalitate remarcabilã a mediului
academic ºi ingineresc din þara
noastrã ºi om de mare valoare în
domeniul ºtiinþei ºi tehnicii în Româ-
nia - am fost atât de impresionat
încât am fost tentat  sã scriu ºi eu un
modest articol despre aceastã mare
pierdere, intitulat: „A mai apus o stea
pe cerul României“.

Totdeauna am considerat ºi con-
tinui sã cred cã astfel de oameni
meritã sã fie cât mai bine cunoscuþi,
nu numai pentru virtuþile lor profe-
sionale ºi umane dar, mai ales, pen-
tru a fi un îndemn, un imbold pentru
generaþiile viitoare de a le urma
exemplul ºi de a deveni, la rândul lor,
un model de urmat, perpetuându-se,
astfel, valoarea, inteligenþa ºi cre-
ativitatea – calitãþile cele mai sigure
ale prosperitãþii unui popor.

Am comparat aceste personalitãþi
cu niºte stele, cãci, aºa cum stelele
strãlucesc pe bolta cereascã, tot aºa
oamenii de valoare strãlucesc ºi
aduc luminã în domeniile lor de
activitate. Fie ca pe acest Pãmânt sã
existe cât mai multe asemenea
stele!

De curând s-a stins din viaþã încã
o mare personalitate – dr. ing.
Octavian COªOVLIU - despre care
nu pot sã mã abþin sã nu scriu
deoarece, nu numai cã mi-a intrat în
suflet prin valoarea sa profesionalã
ºi umanã, dar mai ales pentru cã,
datoritã modestiei sale, poate cã nu
era chiar atât de cunoscut pe cât de
mult ar fi trebuit sã fie.

Dr. ing. Octavian Coºovliu s-a
nãscut în urmã cu 87 de ani, mai
precis în 18 septembrie 1927 la
Brãila, unde a copilãrit ºi ºi-a fãcut
studiile preuniversitare, inclusiv
liceul teoretic „Nicolae Bãlcescu“.
Fiind un elev silitor ºi cu tragere de
inimã pentru carte, s-a înscris la
Facultatea de Construcþii a Institutu-
lui Politehnic „Gheorghe Asachi“ din
Iaºi, pe care a absolvit-o cu brio în
1950, devenind inginer constructor
în specialitatea „Construcþii Civile,
Industriale ºi Agricole“ la vârsta de
23 de ani.

Dupã absolvirea facultãþii a
revenit ca tânãr inginer în urbea
natalã, unde a activat succesiv în
execuþie la Întreprinderile de Con-
strucþii din Brãila ºi Galaþi, realizând
nenumãrate construcþii civile ºi edi-
litare din zonã ºi împrejurimi (uzine
de apã, fabrici, hale pentru diverse
ateliere, ºcoli, magazii-silozuri pen-
tru cereale, modernizãri de ºosele,
sedii administrative ºi locuinþe, blocuri
în centrul municipiului Galaþi etc).

Datoritã cunoºtinþelor sale profe-
sionale, spiritului creativ ºi inteli-
genþei native deosebite, a fost
cooptat, din anul 1959, în activitatea
de proiectare a Institutului de
Proiectare din Galaþi (devenit
DSAPC ºi dupã 1990 I.P.J. Galaþi),
unde a lucrat, cu multã pasiune ºi
devotament, pânã la obºtescul
sfârºit din 4 noiembrie 2014. La
aceastã instituþie a proiectat, în calitate
de ºef de proiect ºi apoi a coordonat,

în calitate de director tehnic,
nenumãrate construcþii de anver-
gurã din zonã ºi nu numai, precum
fabrici, ºantiere navale, restaurante,
hoteluri, sedii administrative, blocuri
de locuinþe, cinematografe, cheuri
fluviale, docuri, diguri de apãrare
etc., etc., printre acestea remar-
cându-se Palatul Navigaþiei ºi
Palatul Prefecturii din Galaþi – con-
strucþii impozante ºi de mare valoare
arhitecturalã.

Din anul 1993 a devenit consilier
de nepreþuit al acestei prestigioase
instituþii, aducându-ºi contribuþia, cu
inestimabilele sale cunoºtinþe, cu
experienþa ºi cu ideile sale valo-
roase. Pentru contribuþia sa de mare
valoare în domeniul construcþiilor, a
fost rãsplãtit, înainte de 1990, cu
Ordinul  Steaua Republicii – clasa
a V-a ºi Ordinul Muncii clasa a III-a.
Dupã 1990 nu prea a mai existat
rãsplatã pentru oamenii de valoare.

Dr. ing. Octavian Coºovliu,
împreunã cu predecesorul sãu,
reputatul prof. dr. ing. Alexandru
Ciºmigiu ºi alþi corifei din domeniul
construcþiilor civile, au desfãºurat ºi
o intensã activitate de consolidare,
recondiþionare ºi reabilitare a
nenumãrate sfinte lãcaºuri, printre
care: Catedrala „Sf. Nicolae“ ºi Cate-
drala „Înãlþarea Domnului“ din Brãila,
mãnãstirea „Sf. Arhangheli Mihail ºi
Gavriil“, Catedrala Episcopalã Galaþi
ºi multe altele. Drept rãsplatã pentru
aceastã muncã fãcutã cu pasiune ºi
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dãruire, a primit, din partea Patri-
arhiei, „Ordinul Înalta Cruce a
Sfintei Patriarhi i  a Biserici i
Ortodoxe Române“.

Doctoratul ºi l-a susþinut în anul
1984 cu teza intitulatã: „Studiu
asupra conlucrãrii structurii cu
terenul de fundare la unele tipuri de
clãdiri de locuit cu cinci niveluri
fundate pe loess în regiunea Galaþi“.

Dr. ing. Octavian Coºovliu a
desfãºurat ºi o intensã activitate
didacticã, fiind solicitat sã predea
cursuri la ªcoala Medie Tehnicã de
Drumuri ºi Poduri din Brãila în
perioada 1951-1956; cadru didactic
la Institutul Politehnic din Galaþi
(1960-1965); cadru didactic asociat
la Universitatea din Galaþi (1971-
1979); cadru didactic asociat la
Facultatea de Industrie Alimentarã,
Acvaculturã ºi Tehnicã Piscicolã din
anul 1998. De asemenea, dl Coºovliu
a susþinut ºi o bogatã activitate de
cercetare. Fiind înzestrat cu un înalt
spirit de inventivitate ºi creativitate, a
fost cooptat în activitatea de colabo-
rare cu diverse unitãþi de cercetare,
precum: Universitatea Galaþi, Institu-
tul de Construcþii Bucureºti, Centrul
de Fizica Pãmântului ºi Seismologie,
Institutul de Cercetãri în Construcþii
– INCERC, ISPIF, ICH, PROCEMA,
Laboratorul Central MLPAT.

Distingându-se ca personalitate
remarcabilã în domeniul proiectãrii,
desigur cã a fost antrenat ºi în acti-
vitatea publicisticã prin prezentarea
a nenumãrate lucrãri în reviste de
specialitate sau la simpozioane,
conferinþe, congrese din þarã ºi din
strãinãtate. Calitatea sa de profe-
sionist remarcabil l-a îndreptãþit sã
facã parte din nenumãrate asociaþii
profesionale naþionale ºi interna-
þionale, printre care meritã amintite:
membru de onoare al Societãþii
Române de Geotehnicã ºi Fundaþii;
membru al Asociaþiei Inginerilor din

România – preºedinte al Sucursalei
Galaþi; membru de onoare al Acade-
miei de ªtiinþe Tehnice din România
– Secþia 6 „Construcþii & Urbanism“;
vicepreºedinte de onoare al Comisiei
Naþionale „Comportarea in situ a
Construcþiilor“; membru al Acade-
miei de ªtiinþe Tehnice din New York;
membru al Societãþii Internaþionale
de Mecanica Pãmânturilor, Geoteh-
nicã ºi Fundaþii etc.

Activând cu multã pasiune ºi
dãruire pentru prosperitatea melea-
gurilor sale natale, pe care le-a slujit
cu drag întreaga viaþã, a primit
diploma de „Cetãþean de Onoare“ al
municipiilor Brãila ºi Galaþi. În cursul
îndelungatei sale activitãþi a elabo-
rat, în calitate de expert, sute de
expertize tehnice de valoare, dând
soluþii corecte, eficiente ºi durabile ºi
a verificat, cu multã conºtiinciozitate,
nenumãrate proiecte, ca verificator
de calitate. 

Activitatea sa prodigioasã, desfã-
ºuratã pe o îndelungatã perioadã de
timp cu rezultate dintre cele mai
bune, îl situeazã pe dl dr. ing. Octa-
vian Coºovliu pe scara cea mai
înaltã a valorilor naþionale, în dome-
niul ºtiinþei ºi tehnicii în construcþii.

O activitate profesionalã continuã
de peste 64 de ani, cu nenumãrate
ºi incontestabile realizãri remarca-
bile, nu poate fi consideratã decât o
excepþie de invidiat în mod admira-
tiv, dar ºi de apreciat în cel mai înalt
grad posibil. 

Dl dr. ing. Octavian Coºovliu a
fost un neobosit fãuritor al bunurilor
materiale utile oamenilor, care ºi-a
dedicat întreaga viaþã pentru binele
ºi prosperitatea societãþii, pe care a
slujit-o cu cel mai înalt devotament. 

Constructor executant ºi proiec-
tant, cercetãtor ºi cadru didactic aso-
ciat, a activat deopotrivã cu multã
pasiune ºi dãruire, fãrã pretenþii de
rãsplatã, ci doar pentru a rezolva ºi

realiza lucruri bine fãcute. Când l-am
sunat în ziua de 18 septembrie sã-l
felicit cu ocazia împlinirii vârstei de
87 de ani, Domnia sa lucra, la vene-
rabila-i vârstã, la niºte proiecte
pentru obºtea din care fãcea parte.
Sã tot ai asemenea oameni!

Modestia sa proverbialã, înþelep-
ciunea ºi tâlcul spuselor sale, cãl-
dura ºi lumina radiate ca o aureolã
în jurul sãu, îl fãceau sã fie apreciat,
îndrãgit ºi respectat deopotrivã, atât
de cei din generaþia sa, cât ºi de cei
mai tineri.

Comisia Naþionalã „Comportarea
in situ a Construcþiilor“, întregul corp
ingineresc, suferã o grea pierdere
prin dispariþia dintre noi a dr. ing.
Octavian Coºovliu. Menþinerea unui
echilibru stabil în asociaþie ºi a unui
anumit statut de competenþe repre-
zentau o laturã de valoare a asoci-
aþiei CNCisC, a cãrei absenþã se va
resimþi.

Pentru valoarea sa incontestabilã
i s-a conferit în cadrul comisiei ºi titlul
de VICEPREªEDINTE DE ONOARE
al CNCisC. Chiar ºi pentru ultima
întâlnire, jubiliarã, cea de-a 30-a de
la Braºov, aveam pregãtitã o
diplomã specialã, de membru fonda-
tor. Aceasta îi va fi înmânatã fiicei
sale, Lavinia, la proxima întâlnire.

Cu toþii îl vom pãstra, în suflete ºi
în inimi, aºa cum l-am cunoscut:
competent, drept, corect, altruist,
patriot, inteligent, ingenios, erudit,...
numai cu calitãþi lãudabile.

Acum, la despãrþirea de o ase-
menea personalitate din dome-
niul construcþiilor, vom încerca sã
valorificãm, noi ºi generaþiile mai
tinere, tot ceea ce dr. ing. Octavian
Coºovliu ne-a lãsat prin opera sa.

Cu deosebitã pioºenie,
dr. ing. Victor Popa –
preºedinte CNCisC,

membru corespondent ASTR
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Soluþii structurale metalice
pentru reabilitarea funcþionalã a clãdirilor de locuit

din panouri mari prefabricate din beton armat
drd. arh. ALEXANDRU A. BOTICI,

conf. dr. ing. ADRIAN CIUTINA,
prof. dr. ing. VIOREL UNGUREANU,

prof. dr. ing. DAN DUBINÃ -
Universitatea Politehnica Timiºoara, Departamentul de Construcþii Metalice ºi Mecanica Construcþiilor

Pe lângã deficienþele exterioare
ale spaþiului de locuit, referitoare
la amplasament, accesibilitate, cir-
culaþie, dotãri cu funcþiuni etc., prin-
cipalele inconveniente ale blocurilor
de locuit din panouri mari prefabri-
cate sunt datorate spaþiului locuibil
neadecvat, intervenþiilor post-con-
strucþie neunitare, izolaþiilor termice
ºi hidro deficitare, ceea ce conduce,
mai întotdeauna, la inconfortul loca-
tarilor.

Modalitãþile principale de moder-
nizare a spaþiilor de locuit pentru ast-
fel de blocuri trebuie sã includã o
acþiune integratã de reabilitare struc-
turalã ºi termicã, pentru a aduce
aceste unitãþi locative la nivelele
actuale de confort interior.

Reconfigurarea spaþiilor locative
având scopul primordial de extindere
se poate face prin:

• cuplarea apartamentelor pe ori-
zontalã;

• cuplarea apartamentelor pe ver-
ticalã;

• mansardare.
Reconfigurarea spaþiilor interi-

oare prin goluri în diafragmele struc-
turale trebuie fãcutã de o asemenea
manierã încât sã nu fie afectatã abi-
litatea structurii de a rezista încãr-
cãrilor orizontale ºi verticale.
Aceasta se face prin analize struc-
turale detaliate, care sã demon-
streze faptul cã structura modificatã
poate prelua încãrcãrile calculate în
conformitate cu normativele recente. 

Studiile de caz au fost fãcute pe
trei tipuri de blocuri din structurã cu
panouri mari prefabricate, consi-
derate tipice pentru perioadele în
care acestea au fost construite:

• blocul IPCT T744R, specific
perioadei 1962 - 1975.

• blocul IPCT 770, specific peri-
oadei 1975 - 1982.

• blocul IPCT 1340, specific peri-
oadei 1982 - 1990.

În cadrul studiului preliminar de
optimizare a spaþiului de locuit au
fost considerate, în total, cinci moda-
litãþi de intervenþie asupra struc-
turilor de bloc, considerând ambele
metode (cuplarea spaþiilor, respectiv
mansardare):

Modalitãþi de cuplare a spaþiilor:
• Cuplarea apartamentelor pe ori-

zontalã. Structura analizatã: bloc tip
744R;

• Cuplarea apartamentelor pe
verticalã. Structura analizatã: bloc
tip 744R.

Modalitãþi de mansardare:
• Soluþie de mansardare pentru

blocul 744 R, cu structurã din ele-
mente metalice profilate la cald (pro-
file I ºi H);

• Soluþie de mansardare pentru
blocul 770, cu structurã din elemente
metalice formate la rece;

• Soluþie de mansardare pentru
blocul 1340, cu structurã din ele-
mente metalice tip þeavã.

Analizele structurale au fost reali-
zate în mai multe etape, pentru
urmãrirea capacitãþii portante struc-
turale în diferite stadii:

• analize pe structurile originale:
s-a urmãrit comportarea structurii
sub încãrcãrile normativelor actuale.
Verificãrile elementelor au fost efec-
tuate cu ajutorul normativelor pentru
beton sub încãrcãri gravitaþionale ºi
seismice;

• analize pe structurile modificate:
în acest caz au fost considerate
structurile cu goluri (pentru cazul
cuplãrilor de apartamente) sau
structurile mansardate sub acþiunea
încãrcãrilor gravitaþionale ºi seis-
mice. Analizele au relevat locurile în
care structurile au nevoie de even-
tuale întãriri sau consolidãri;

• analize pe structurile modificate
ºi consolidate: acestea au fost nece-
sare pentru confirmarea soluþiilor de
consolidare alese, precum ºi pentru
asigurarea conlucrãrii elementelor
de consolidare cu elementele struc-
turale.
ANALIZA STRUCTURILOR ORIGINALE

În toate cele trei cazuri (blocurile
IPCT tip 744R, 770 ºi 1340), analizele
structurale au demonstrat abilitãþile
structurilor de a prelua încãrcãri
gravitaþionale ºi seismice.

Pentru verificãri au fost folosite
urmãtoarele documente normative:

• CR 0-2005 „Cod de proiectare.
Bazele proiectãrii structurilor în con-
strucþii“ SR EN 1991-1;

În momentul actual, populaþia din România, la fel ca ºi cea din Estul Europei, locuieºte, într-o proporþie
de 25% pânã la 45% în clãdiri de locuinþe colective, cu structura realizatã din panouri mari prefabricate din
beton armat, locuinþe construite între anii 1960 - 1989. Majoritatea acestor clãdiri ridicã probleme de confor-
mare la cerinþele de calitate, izolare termicã, hidrofugã ºi economie de energie, protecþie împotriva zgomotului
iar unele, cu precãdere cele dinainte de anii ‘70, la rezistenþã, respectiv siguranþã în exploatare. De asemenea,
existã probleme majore, cum sunt cele ce þin de partiþionarea spaþiului interior ºi de esteticã.

Pornind de la tipologiile reprezentative ale clãdirilor ºi de la contextul în care acestea au apãrut, lucrarea de
faþã prezintã metode de intervenþie pentru reabilitarea lor funcþionalã. Intervenþiile structurale vizeazã recon-
figurarea ºi recompartimentarea spaþiului interior fiind realizate prin utilizarea soluþiilor metalice de reabilitare.
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• CR 2-1-1.1-2005 „Cod de proiec-
tare a construcþiilor cu pereþi struc-
turali de beton armat“;

• CR 1-1-3-2005 „Cod de proiec-
tare. Evaluarea acþiunii zãpezii
asupra construcþiilor“;

• NP 082-04 „Cod de proiectare.
Bazele proiectãrii ºi acþiuni asupra
construcþiilor;

• Cod de proiectare seismicã -
Partea I: Prevederi de proiectare
pentru clãdiri P100-1/2006.

Structurile au fost modelate folo-
sind programul de calcul „ETABS“
iar pentru modelare s-au utilizat ele-
mentele finite de tip placã. Grosimea
diafragmelor modelate verticale ºi
orizontale a fost egalã cu grosimea
din beton a stratului de rezistenþã.
Încãrcarea seismicã a fost conside-
ratã prin spectrul de rãspuns elastic
caracteristic municipiului Timiºoara,
cu ag = 0,20 g.

Verificãrile structurale au vizat,
primordial, elementele de panou
supuse la eforturi maxime de încovo-
iere ºi efort axial (vezi exemplul din
fig. 2), precum ºi pe cele în care vor
urma sã fie efectuate goluri prin
decupare.

Calculul diafragmelor a fost com-
pletat de urmãtoarele verificãri:

• verificarea secþiunii inimii la com-
presiune;

• calculul la forþã tãietoare;
• calculul armãturii orizontale din

îmbinãri;
• verificarea coeficientului mecanic

pentru armare.
Diafragmele orizontale de planºeu

au fost verificate la momente înco-
voietoare. Având în vedere faptul
cã una dintre soluþiile de cuplare a
apartamentelor se bazeazã pe decu-
parea planºeului, pentru poziþionarea
unei scãri interioare, s-a analizat, cu
predilecþie, panoul respectiv (fig. 3).

Rezultatele au confirmat, în toate
cele trei cazuri, faptul cã elementele
structurale verificã cerinþele norma-
tive actuale, fãrã consolidãri supli-
mentare. În plus, ele prezintã rezerve
semnificative de rezistenþã.
ANALIZA STRUCTURILOR MODIFICATE

Cuplarea apartamentelor
pe orizontalã

Soluþia de cuplare a apartamen-
telor pe orizontalã implicã realizarea
unor goluri în diafragmele verticale,
in dreptul camerelor de zi. Prin

urmare, rezultã, în final, douã
apartamente pe nivel, cu o arie utilã
dublã faþã de apartamentele indivi-
duale. Golurile sunt realizate cu o
deschidere de 1.350 mm în pereþii
axului B (central). Soluþia analizatã
corespunde practicãrii golurilor la
fiecare nivel, fiind cea mai dezavan-
tajoasã pentru diafragma centralã.

Analiza structuralã efectuatã pe
structura modificatã a demonstrat cã
eforturile structurale din diafragmele
pe care nu s-a intervenit sunt simi-
lare cu valorile înregistrate în cazul
structurii iniþiale; rezultã însã dife-
renþe majore în ceea ce priveºte
diafragma din axul 2, în care au fost
practicate golurile de acces (din
combinaþia seismicã) (fig. 5).

În acest caz, calculele pentru
verificarea localã a secþiunii inimii
panoului la compresiune, a armãturii
transversale ºi orizontale, precum ºi
verificarea coeficientului mecanic
pentru armare, aratã cã nu mai sunt
respectate condiþiile de verificare.
Prin urmare, au fost necesare
mãsuri de consolidare localã a
golurilor din diafragme.

Soluþia aleasã pentru consolidare
constã în aplicarea unor elemente
metalice de bordare (fig. 6) care
formeazã un cadru metalic, ambele
realizate din 2 profile secþiune „U“,
bordând astfel golul. Profilele se
leagã de elementele din beton, prin
tije filetate care trec dintr-o parte în
cealaltã a diafragmei. Stâlpii se con-
siderã prinºi articulat în placa infe-
rioarã de planºeu.

Fig. 1: Discretizarea în elemente de tip placã (ETABS) pentru blocul 744R, 770 respectiv 1340

Fig. 2: Diagrama de momente încovoietoare, valorile maxime ale eforturilor ºi verificarea pe curba de
interacþiune M-N a panoului de diafragmã Ax A pentru blocul tip 744R (exemplu)

Fig. 3: Diagrama de momente încovoietoare, valorile maxime ale eforturilor ºi verificarea pe curba de
interacþiune M-N a panoului de diafragmã Ax A pentru blocul tip 744R (exemplu)

Fig. 4: Detaliul intervenþiei pentru golul orizontal (plan ºi elevaþie) - intervenþie în zona indicatã

continuare în pagina 62��
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Cuplarea apartamentelor
pe verticalã

Cuplarea apartamentelor pe ver-
ticalã conduce la efectuarea unor
goluri în planºee, care sã permitã
accesul pe verticalã prin scãri inte-
rioare. Golurile sunt efectuate cu o
deschidere de 1.200 mm x 1.200 mm
iar dispoziþia lor este gânditã pentru
camera de zi. Golurile sunt realizate
la planºeul dintre etajul 1 ºi parter,
respectiv între etajul 2 ºi etajul 3 ºi
sunt necesare pentru montarea
scãrilor interioare dintre cele douã
nivele, ca în figura 7. În final vor
rezulta module de 4 apartamente pe

nivel - din douã în douã nivele - dar
cu o arie utilã dublã faþã de aparta-
mentele iniþiale.

Analiza structuralã efectuatã pe
structura modificatã a demonstrat cã
eforturile din diafragmele verticale
diferã cu valori nesemnificative faþã
de structuria iniþialã, însã rezultã
diferenþe majore în placa de planºeu
decupatã (Panoul de planºeu P42-21,
vezi fig. 7) care nu respectã condiþiile
de rezistenþã ºi sãgeatã.

Pentru consolidarea golului de
planºeu este vizatã creºterea pro-
centului de armare: soluþia se rea-
lizeazã prin dispunerea pe ambele

feþe ale plãcii a unor benzi din oþel
(fig. 8). Conexiunea cu placa din
beton se face cu ºuruburi, cu rol de
conectori rezistenþi la forfecare. Pen-
tru cazul plãcii de planºeu decupate
sunt dispuse, în fiecare direcþie a
golului, de fiecare parte a acestuia,
câte douã platbande 5 mm x 25 mm,
extinse pe întreaga lungime a
planºeului ºi care, ulterior, sunt
înglobate în straturile de pardosealã.

MODALITÃÞI DE LÃRGIRE
A SPAÞIULUI LOCUIT

PRIN SUPRAETAJARE (MANSARDARE)
Mansardarea cu structurã metalicã

din elemente metalice laminate
Soluþia de mansardare cu profile

metalice laminate a fost analizatã
ca supraetajare pentru blocul tip
744R ºi considerã cadre transver-
sale necontravântuite, respectiv contra-
vântuite pe direcþie longitudinalã
(fig. 9). Contravântuirile în V inver-
sat permit pãstrarea a 5 travei libere,
pentru instalarea golurilor de feres-
tre în camerele de zi, respectiv dor-
mitor, în timp ce pentru traveile
contravântuite este permisã insta-
larea unor goluri mai mici de fereas-
trã, conforme cu cele de la etajele
inferioare.

Riglele de cadru sunt realizate cu
vute ºi sunt prinse încastrat pe
stâlpi. Pe direcþia transversalã stabi-
litatea ºi rigiditatea structurii sunt
asigurate de efectul de cadru.
Cadrele de fronton nu sunt con-
travântuite. Pe direcþia longitudinalã,
stabilitatea ºi rigiditatea structurii
sunt asigurate de contravâtuirile ver-
ticale din planul pereþilor longitudi-
nali. Conlucrarea spaþialã a structurii
se obþine cu ajutorul sistemului de
contravântuiri orizontale ºi a riglelor
longitudinale din planul acoperiºului. 

Analiza structuralã a fost efectu-
atã în douã ipoteze distincte în care
stâlpii sunt articulaþi, respectiv încas-
traþi pe structura din beton.

Analiza pentru structura metalicã,
efectuatã pentru încãrcãrile carac-
teristice municipiului Timiºoara, a
condus la urmãtoarele secþiuni ale
elementelor metalice (oþel structural
S235): stâlpi HEB 180, grinzi IPE
220 (cu vutã de 140 mm la îmbina-
rea cu stâlpul), contravântuiri în V
inversat profil þeavã 80x80x4, stâlpi
de fronton HEB 100 ºi contravântuiri
de acoperiº: oþel rotund φ26. Aceste
dimensiuni se pãstreazã, practic,

Fig. 8: Detaliul intervenþiei unitare pentru golurile în planºee ºi starea de eforturi în panoul de planºeu

Fig. 9: Mansardarea blocului 744R (soluþie cu profile metalice): vedere de ansamblu ºi îmbinãri

Fig. 7: Detaliul intervenþiei unitare pentru golurile în planºee ºi starea de eforturi în panoul de planºeu

Fig. 6: Metoda de consolidare a golurilor din
diafragmele verticale cu profile metaliceFig. 5: Secþiunea panoului dupã intervenþie
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pentru ambele tipologii de prindere
la bazã: articulat / încastrat. Totuºi, o
proiectare cu stâlpii articulaþi la bazã
conduce la flexibilizarea structurii
(deplasãri laterale mai mari, perioada
de vibraþie dublã) ºi la creºterea va-
lorilor momentelor încovoietoare la
îmbinarea grindã-stâlp cu 5%,
respectiv la îmbinarea de coamã cu
25%. Cu toate acestea, prinderea de
la baza stâlpilor devine mai simplã,
prin transmiterea facilã a eforturilor
axiale ºi de forfecare.

Analizele structurii din beton pen-
tru fazele structurii iniþiale, respectiv
mansardate, demonstreazã cã, pen-
tru structurile mansardate, valorile
momentelor încovoietoare sunt mai
mari faþã de cele înregistrate de
structura simplã din beton. Totuºi,
aceste valori sunt inferioare valorilor
momentelor capabile pentru efortul
axial corespunzãtor. Prin urmare,
se poate conclude cã structura din
beton poate prelua încãrcãrile rezul-
tate din mansardare. Trebuie menþi-
onat, însã, cã într-o primã fazã a
construcþiei structura este descãr-
catã de straturile caracteristice ulti-
mului nivel (hidroizolaþie, beton de
pantã etc.) iar încãrcãrile datorate
structurii mansardate sunt de acelaºi
ordin de mãrime.

Pe de altã parte, analizele com-
parative paralele au demonstrat cã
structura metalicã nu este influ-
enþatã de modul de proiectare: la sol
sau la ultimul nivel al structurii din
beton. Acest lucru rezultã din valorile
eforturilor din elementele structurale,
precum ºi din valoarea perioadei
proprii de vibraþie, care sunt aproape
identice cu cele înregistrate la pro-
iectarea mansardei peste structura
existentã.
Mansardarea cu structurã metalicã
din profile metalice formate la rece

Avantajul principal al soluþiei de
mansardare cu structura din profile
metalice cu pereþi subþiri formate la
rece este greutatea redusã, montajul
ºi transportul simplu al elementelor
structurale. Studiul de caz a fost
efectuat pe blocul tip 770.

In faza iniþialã a fost verificatã
capacitatea structurii originale a
blocului de a prelua încãrcãri deter-
minate conform normativelor actuale.
Rezultatele aratã clar faptul cã
blocul posedã rezerve importante de
rezistenþã, drept care s-a analizat,

în faza urmãtoare, cu structura
mansardatã. ªi în acest caz, înainte
de poziþionarea noii structuri, s-a
considerat faptul cã au fost înlãtu-
rate straturile de hidroizolaþie ºi ale
betonului de pantã. Structura man-
sardei este formatã din cadre rezis-
tente la moment (necontravântuite)
pe direcþie transversalã, respectiv
contravântuite pe direcþie longitudi-
nalã (fig. 10). Stâlpii mansardei sunt
formaþi din douã profile C (tip
Lindab), dispuse spate în spate, cu
distanþã de 80 mm între ele ºi vor fi
poziþionaþi deasupra intersecþiilor
pereþilor exteriori. Grinzile transver-
sale sunt realizate tot din profile C
dispuse spate în spate, iar cele lon-
gitudinale din profile C introduse
unul într-altul. În plan longitudinal a
fost adoptat sistemul cu contravân-
tuiri în X din oþel rotund. Întreaga
structurã va fi executatã din oþel
S350GD+Z.

Analiza pentru structura metalicã
încastratã la bazã, efectuatã pentru
încãrcãrile caracteristice municipiu-
lui Timiºoara, a condus la urmã-
toarele secþiuni ale elementelor (oþel
S350GD+Z): stâlpi 2C350x3, grinzi
2C300x3, grinzi longitudinale  C100x1,
contravântuiri de acoperiº: oþel
rotund φ16.

În cazul structurii metalice articu-
late la bazã, secþiunile elementelor
structurale rãmân nemodificate, aces-
tea prezentând rezerve de rezistenþã
pentru preluarea momentelor înco-
voietoare sporite la partea supe-
rioarã a stâlpilor. Totuºi, perioadele
de vibraþii sunt mai mari, pânã la
valori de 0,565 sec. pentru primul
mod de vibraþie, ceea ce conduce la
o flexibilitate sporitã în plan transver-
sal. Cu toate acestea, deplasãrile
laterale sub acþiunea seismicã
rãmân sub valorile acceptabile.

Din analizele comparative efectu-
ate la nivelul structurii din beton
rezultã cã efectul produs la baza
structurii din beton de prinderea
încastratã sau articulatã a structurii
metalice nu produce diferenþe sem-
nificative între cele douã cazuri. Sin-
gura problemã este prinderea localã
a elementelor metalice de structura
din beton, care poate fi simplificatã
în cazul prinderii articulate. De
asemenea, pentru structura din
beton armat, se poate remarca fap-
tul cã eforturile în elemente sunt mai
reduse în varianta cu mansardã
decât în cea fãrã, ceea ce conduce
la concluzia cã structura mansardei
este mai uºoarã decât ºapa ºi
diversele straturi de izolaþie existen-
te anterior pe terasa blocului.

Fig. 10: Mansardarea blocului 770: vedere de ansamblu, secþiuni caracteristice ºi îmbinãri

Fig. 11: Mansardarea blocului 1340 (soluþie cu stâlpi tip þeavã): vedere de ansamblu ºi îmbinãri

continuare în pagina 64��
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Analizele efectuate pentru identi-
ficarea diferenþelor de calcul pentru
structura dimensionatã la sol sau pe
structura din beton au condus la
concluzia cã diferenþele de eforturi
înregistrate la nivelul elementelor
sunt nesemnificative, ceea ce suge-
reazã faptul cã blocul de locuinþe din
beton armat (structurã rigidã) copi-
azã, în mare mãsurã, miºcarea
terenului. Prin urmare, o dimensionare
la sol este identicã cu dimensiona-
rea structurii pe structura metalicã.
Mansardarea cu structurã metalicã

folosind stâlpi din profil tip þeavã
Folosirea stâlpilor tip þeavã, pen-

tru halele cu un singur nivel, permite
realizarea unor cadre necontravân-
tuite pe ambele direcþii. Prin urmare,
toate traveile vor rãmâne libere pen-
tru poziþionarea golurilor de ferestre. 

Studiul de caz a considerat blocul
tip 1340, cu o structurã neregulatã în
plan. Structura metalicã urmãreºte
aceastã dispoziþie ºi, în consecinþã,
rezultã o structurã translatatã din
axul 5. Structura este alcãtuitã din
ºapte cadre transversale fãrã con-
travântuiri. Dintre aceste cadre, trei
au deschiderea de 10,20 m, douã de
10,80 m ºi douã de 13,80 m. Acope-
riºul este metalic, tip ºarpantã, în
douã ape, din grinzi cu inima plinã
(profile tip IPE) a cãrei pantã în
ambele direcþii este de 15%.

Analiza iniþialã de verificare a
capacitãþii portante a blocului sub
încãrcãrile actuale (specifice munici-
piului Timiºoara) demonstreazã cã,
în faza iniþialã, blocul posedã rezer-
ve importante de rezistenþã. Faza a
doua a proiectãrii constã din dimen-
sionarea structurii de rezistenþã a
mansardei ºi re-verificarea diafrag-
melor blocului din beton. Înainte de
poziþionarea noii structuri s-a consi-
derat cã structura existentã a fost
descãrcatã de straturile de hidroizo-
laþie ºi beton de pantã. 

Soluþia de mansardare a fost stu-
diatã în douã ipoteze: încastratã,
respectiv articulatã la prinderea pe
blocul din beton.

Dimensionarea elementelor de
rezistenþã, pentru cazul structurii
prinse încastrat, conduce la stâlpi cu
secþiune tip þeavã pãtratã 200x200x8,
grinzi transversale IPE 270 ºi grinzi
longitudinale HEB 100 (S235). Toate
elementele sunt din oþel S235.

Similar cu cazurile precedente, ºi
pentru acest tip de mansardã rezultã
secþiuni identice ale stâlpilor, în cazul
prinderii articulate sau încastrate a
stâlpilor la bazã. Totuºi, datoritã
momentelor încovoietoare sporite,
secþiunea grinzii creºte de la IPE
270 la IPE 300 pentru cazul articulat.

Singura diferenþã notabilã este la
nivel de prindere a elementelor me-
talice de structura din beton, care
poate fi simplificatã la prinderea
articulatã. Datele analizelor efectu-
ate pe structura din beton (structura
originalã, structura mansardatã)
atestã cã efectul global al mansar-
dãrii conduce la o diminuare a efor-
turilor pe diafragme, în principal
datoritã îndepãrtãrii straturilor de la
ultimul nivel (ºapa + izolaþii).

Verificarea soluþiilor
de întãrire a golurilor

Principalele probleme structurale,
în cadrul studiului global preliminar,
au fost la nivelul cadrelor nou for-
mate care bordeazã golurile de
acces din diafragmele existente. Mai
precis, au fost identificate douã zone
care prezintã interes pentru cercetãri
amãnunþite (fig. 12.a): zona grinzilor
nou formate în diafragme cu secþi-
une compusã oþel-beton, deasupra
golurilor de acces, care lucreazã în
noua configuraþie ca grinzi de
cuplare la forþe axiale ºi de forfecare
mari; îmbinãrile de la baza cadrelor
metalice, care conlucreazã cu pereþii
exteriori.

În momentul de faþã, cercetãrile
pe cele douã zone cu eforturi sporite
sunt în desfãºurare în cadrul labora-
torului CEMSIG al Universitãþii
Politehnica Timiºoara. Într-o primã
fazã au fost efectuate teste experi-
mentale pe specimene de îmbinare
la baza stâlpului, realizate la scara 1:1. 

Tabelul 1 descrie cele patru spe-
cimene testate ºi variaþiile parame-
trilor de îmbinare: secþiunea elementelor
metalice ºi modul de încãrcare. 

Figura 12.b prezintã exemplul de
îmbinare al nodului cu profile meta-
lice tip U. Prin conectarea acestor
profile cu elementul din beton (prin
ºuruburi cu ancorare chimicã) a fost
creat un stâlp cu secþiune compusã.
Prinderea la bazã este cu placã
metalicã, cu buloane ancorate în
dala inferioarã din beton.

Aceste teste, mai degrabã cu
caracter calitativ, menite sã confirme
fezabilitatea soluþiei tehnice, oferã
totuºi ºi unele informaþii cantitative.

Figurile 13 ºi 14 prezintã rezul-
tatele experimentale ºi modurile de
cedare sub forma curbelor caracte-
ristice forþã - deplasare lateralã. 

Tabelul 1

Fig. 12: Elementele cu eforturi sporite în diafragmele cu goluri noi - a); detaliu de întãrire a golului
prin elemente metalice de tip profil U - b)
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Interpretarea rezultatelor experi-
mentale conduce la urmãtoarele
concluzii:

• capacitatea de deformare a
nodurilor (60-80 mm) este mult
superioarã cerinþei de deformabili-
tate a blocului din beton sub acþi-
unea seismicã la starea limitã ultimã;

• prin integrarea elementelor me-
talice în structura iniþialã din beton,
ductilitatea îmbinãrilor (pânã la 40
mrad) este considerabilã, ceea ce
poate conduce la o redistribuire a
eforturilor, în cazul unor miºcãri seis-
mice puternice;

• pentru prinderea la bazã a ele-
mentelor metalice este recomandatã
prinderea plãcii de bazã prin tije
bulonate de ambele pãrþi ale dalei
din beton;

• pentru o conlucrare bunã a ele-
mentelor metalice cu cele din beton
trebuie controlatã tehnologia de
ancorare a elementelor metalice în
cele existente din beton.

CONCLUZII
Analizele structurale efectuate pe

blocuri de locuinþe tip IPC 744R,
770, respectiv 1340, realizate din
panouri mari prefabricate, au condus
la urmãtoarele concluzii:

• toate tipologiile analizate pose-
dã rezerve importante de rezistenþã,

chiar în cazul încãrcãrilor sporite cal-
culate conform normativelor moder-
ne, inclusiv cele seismice;

• structurile permit reconfigurarea
spaþiilor interioare, prin cuplarea
apartamentelor pe verticalã sau ori-
zontalã, cu realizarea de goluri în
diafragmele verticale, respectiv orizon-
tale, însã de o manierã controlatã;

• în cazul cuplãrii apartamentelor
pe orizontalã sau verticalã este
nevoie de consolidarea golului de
acces nou format. Studiile experi-
mentale efectuate în cadrul labora-
torului CEMSIG au demonstrat cã
soluþiile metalice de consolidare a
golurilor rãspund criteriilor de rezis-
tenþã ºi posedã ductilitate suficientã
pentru acomodarea unor deformaþii
laterale importante;

• mansardarea structurilor din beton
este posibilã cu structuri metalice
uºoare. În prealabil este necesarã
îndepãrtarea straturilor de hidroizo-
laþie ºi beton de pantã de la nivelul
acoperiºului iniþial;

• calculul structurii metalice de
mansardare se poate face la sol sau
pe structura din beton. Este reco-
mandabil ca structura sã se prindã
articulat pe structura din beton,
datoritã detaliilor de prindere mai
simple.

Testele experimentale reprezintã
primul pas în validarea soluþiilor de
reabilitare funcþionalã a blocurilor de
locuit. Studiile se aflã în desfãºurare
ºi ele vor fi continuate prin:

• investigarea experimentalã a
grinzilor de cuplare nou formate dea-
supra golurilor de acces;

• analize structurale globale care
sã integreze comportamentul real al
elementelor de cadru nou formate,
inclusiv a îmbinãrilor de la baza ele-
mentelor verticale (capacitate de
rezistenþã ºi rigiditate);

• analize structurale care sã per-
mitã stabilirea restricþiilor pentru
întreruperea continuitãþii diafragme-
lor ºi/sau planºeelor, în relaþie cu
zonele seismice unde ar fi amplasate
clãdirile.
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Fig. 13: Curba caracteristicã forþã - deformaþie pentru nodurile 1 ºi 4; modul de cedare

Fig. 14: Curba caracteristicã forþã - deformaþie pentru nodul 3 ºi modul de cedare
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