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Zilele trec neiertãtoare ºi
iatã cã, nu peste mult timp,
vom încheia un nou an ºi vom
debuta, cu bune sau cu rele,
în altul, având speranþa de
ieºire din impasul în care au
intrat lucrãrile de investiþii,
un sector de o importanþã
covârºitoare pentru orice
economie ºi pentru orice
þarã, deoarece el este cel ce asigurã dezvoltarea ºi moder-
nizarea a tot ceea ce ne înconjoarã.

Bilanþul anului încã în curs nu este nici pe departe unul satis-
fãcãtor pentru activitatea firmelor de construcþii, firme care
privesc pur ºi simplu neputincioase la capacitãþile lor tehnice ºi
umane nefolosite. ªi asta nu numai din cauza lor, pentru cã ele
dau „din coate” pe unde se mai þine câte o licitaþie cu speranþa
dobândirii unui proiect sau altul. De ce? Pentru cã penuria de
proiecte este la ea acasã ºi este generatã de cei ce conduc
destinele acestei þãri ºi care zac bine-merci într-o letargie de con-
damnat, în timp ce UE îþi oferã pe tavã ºi tu nu foloseºti sume
deloc de neglijat pentru orice fel de investiþie doveditã ca fiind
necesarã.

Iatã cã, nici cu „murã-n gurã” nu ºtim sau nu vrem sã ºtim ce
sã facem cu banii, care rãmân în „puºculiþa UE” ºi iau calea altor
þãri mai „iuþi” de picior ºi care îi folosesc pentru infrastructurã ºi
utilitãþi dintre cele mai diverse. Sã fi dispãrut oare la noi
potenþialul, deloc de neglijat, de ingineri, proiectanþi, economiºti
ºi, în general, de specialiºti de care dispuneam în domeniul con-
strucþiilor, de vreme ce investiþiile care se mai fac în România
sunt executate numai ºi numai de firme strãine? Noi zicem cã
acest potenþial existã în continuare.  Iatã de ce, încã din titlul edi-
torialului, îndemnãm ºi totodatã provocãm firmele româneºti
sã-ºi facã cunoscute, prin intermediul publicaþiei noastre, conþi-
nutul ofertelor lor ºi mijloacele de care dispun, pentru a aborda ºi
a executa orice gen de proiect.

Considerãm cã este o provocare ceea ce vã îndemnãm pen-
tru cã, de exemplu, firmele care au avut publicitate în Revista
Construcþiilor sunt ºi cele care au mai avut ºi mai au de lucru în
acest an, al cãrui final îl aºteptãm peste puþin timp.

Publicitatea în momentele de crizã poate ameliora situaþia ca
atare ºi poate contribui la reintrarea în drepturile sale fireºti a
incomensurabilului potenþial pe care îl oferã sectorul construcþiilor.

Importante pentru investitori rãmân, însã, ºi facilitãþile care ar
trebui sã fie oferite de Stat, aplicând în practicã taxe ºi impozite
onorabile pentru orice dezvoltator de investiþii. Acest lucru ar da,
desigur, posibilitatea extinderii procesului de promovare ºi de
folosire mai concretã a facilitãþilor oferite de publicitate. De aici, ºi
ne repetãm cu asta, ºi îndemnul ºi provocarea noastrã, ca dum-
neavoastrã sã folosiþi acest prilej de prezentare în revista noas-
trã, fiind convinºi cã el vã va ajuta. Vã precizãm în acest sens cã
suntem deja în luna în care am început sã contractãm spaþiile
publicitare pentru 2017, un an de la care aºteptãm revirimentul în
construcþii ºi pe aceastã cale. Încã de pe acum asigurãm doritorii
de publicitate cã suntem dispuºi sã „negociem” tarifele practicate
de cãtre noi, venind, astfel, în sprijinul celor interesaþi ºi fiind con-
vinºi cã într-o afacere trebuie sã „câºtige” ambii parteneri.

Datele despre ofertã ºi modalitãþile de a ne contacta le gãsiþi
în site-ul nostru www.revistaconstructiilor.eu.

Precizãm, totodatã, cã Revista Construcþiilor este o publi-
caþie furnizoare de date ºi informaþii oferite de personalitãþi în
construcþii. Revista noastrã se distribuie gratuit ºi îºi acoperã
cheltuielile doar din publicitate.

Vã aºteptãm cu interes reciproc.
Ciprian Enache

Îndemn ºi totodatã, provocare!



Samus în Latinã, Somesch în germanã, Szamos în
maghiarã, al 5-lea râu ca debit ºi lungime din România
strãbate o zonã în care strãmoºii noºtri îºi definitivau
primele organizãri statale: Gelu Românul, unul dintre
primii conducãtori de voievodate de pe teritoriul þãrii, era
renumit pentru înþelepciune ºi vitejie. Ucis în luptã, a
rãmas unul dintre modelele viitorilor voievozi.

Având o lungime de 465 km, din care 376 pe teritoriul
þãrii, dezvoltã un bazin hidrografic cu o suprafaþã de
15.740 kmp. La câþiva kilometri în amonte de municipiul
Dej, Someºul Mare se uneºte cu Someºul Mic, rezultând
un debit mediu de 120 mc/sec.

Someºul Mare, izvorâtor din Munþii Rodnei, de la o
altitudine de 1.402 metri, se înfrãþeºte cu Cel Mic izvorât
din Apuseni. Someºul Mic, la rândul lui, este rezultatul
înfrãþirii între Someºul Cald ºi Someºul Rece, petrecutã
în vecinãtatea localitãþii Gilãu.

Someºul Cald izvorãºte din Peºtera Cetatea Rãde-
sei, modelând, în continuare, cheile ce-i poartã numele.
Printre primii documentariºti ai cavitãþii din care acesta
izvorãºte se numãrã exploratorul Czara Gyula, la
începutul secolului 20, urmat de Emil Racoviþã ºi René
Jeannel (zoolog francez, apropiat colaborator al speo-
logului român, pasionat ºi de entomologie).

În anul 1970 au început lucrãrile la Acumularea Fân-
tânele. Situatã în aval de confluenþa cu pârâul Bãtrâna,

adunã apele afluenþilor Someºului Cald (Iara, Lindru,
ªoimu, Cailor, Negruþa ºi Dumitreasa) printr-o aducþiune
secundarã cu lungimea de 5.079 m ce debuºeazã în
acumularea Someºul Rece, baratã cu baraj din beton în
dublu arc. Din acumularea Someºul Rece, printr-o altã
aducþiune cu lungimea de 7.206 metri, preluând ºi apele
pârâului Rãcãtãu, debitele sunt transportate în acumula-
rea Fântânele.

Barajul Fântânele se aflã la locul de contact între
zona graniticã a Muntelui Mare - marcat de fisuri - ºi
ºistul cristalin de Gilãu, despãrþite de o falie cu lãþimea
de 10 cm umplutã cu argilã solidificatã.

Profilul transversal al barajului este de tip trapezoidal
cu pante amonte-aval de 1:1.4, cu 3 berme pe paramen-
tul aval.

Este realizat din douã tipuri de depuneri:
• Zona amonte cu o lãþime de 10 m, alcãtuitã din

strate de 75 cm grosime anrocamente cu granula maximã
de 60 cm;

• Zona a doua, în strate de 1.50 m cu granula de
dimensiuni maxime de 1.20 m.

Simultan cu stratul amonte a fost executatã ºi o
zidãrie uscatã din piatrã la faþa vãzutã, cu grosimea de
40 cm.

Corpul barajului are o curburã în plan cu raza R =
1.000 m, urmând a prelua închiderea rosturilor mãºtii de
etanºare la deformaþiile provenite din tasãri ºi împin-
gerea coloanei de apã.

La piciorul amonte este construit un
pinten din beton încastrat în roca de
bazã ce a jucat, la debutul construcþiei,
rol de batardou care sã menþinã in-
cinta de lucru în stare uscatã. Pentru
menþinerea acesteia în afara acþiunii
Someºului a fost executatã ºi o galerie
de deviere prin versantul drept.

Etanºarea barajului s-a fãcut cu o
mascã din beton armat, cu grosimi
variind între 90 cm la vatrã ºi 35 cm la
coronament. Suprafaþa mãºtii este de
34.000 mp, alcãtuitã din 278 de ele-
mente, în rosturile cãrora a fost pozatã
banda de etanºare din PVC; pe contu-
rul perimetral al mãºtii a fost pozatã o
etanºare suplimentarã din bandã de
oþel cu grosimea de 4 mm.

Golirea de fund a acumulãrii se
face printr-o galerie blindatã, sub pre-
siune, situatã deasupra galeriei de
deviere.

Contribuþia SC HIDROCONSTRUCÞIA SA
la edificarea sistemului hidroenergetic naþional (XIII)

AMENAJAREA BAZINULUI RÂULUI SOMEªUL CALD - BARAJUL FÂNTÂNELE ªI CHE MÃRIªELU
ing. ªtefan CONSTANTIN - SC HIDROCONSTRUCÞIA SA



Priza golirii de fund, de tip turn cu grãtare, amplasatã
în centru prevede un racord între prizã ºi galerie,
printr-un tunel din beton armat fundat pe roca de bazã.

Descãrcãtorul de ape mari este de tip prag deversor
liber, amplasat pe malul drept, având capacitatea de a
deversa 750 mc/s, cu debit de verificare de pânã la
1.200 mc/s.

Pus în funcþiune în anul 1976, barajul Fântânele are o
înãlþime de 92 metri, o lungime la coronament de 410
metri ºi este amplasat la cota 992 mdM, volumul acu-
mulãrii fiind de 212 milioane mc. Apa înmagazinatã este
utilizatã pentru producerea energiei electrice ºi alimenta-
rea cu apã a zonelor adiacente.

Producþia de energie se realizeazã în cadrul Cen-
tralei Mãriºelu, acolo unde apa este adusã prin interiorul
unei galerii de derivaþie principale cu lungimea de 8.746 m,
având diametrul de 4,40 m.

Derivaþia principalã, castelul de echilibru cu camera
superioarã ºi inferioarã, împreunã cu camera vanelor flu-
ture, galeria forþatã, distruibuitorii ºi vanele sferice, trans-
ferã un debit de 58 mc/sec în centrala subteranã
amplasatã la 100 de metri sub talvegul pârâului Leºu.

Caverna care o adãposteºte are dimensiunile de
71 m x 18 m x 36 m, accesul principal fiind asigurat
printr-un tunel auto cu o lungime de 846 m ºi panta 8%.
Energia electricã este transportatã prin cablurile insta-
late într-o galerie cu lungimea de 185 m, care poate servi
ºi ca acces secundar.

Echiparea centralei constã din 3 turbine de tip Francis,
cu ax vertical ºi camera spiralã metalicã încastratã în
beton.

Centrala valorificã o cãdere maximã de 469,5 metri,
are un regim de funcþionare “de vârf”, apele pulsatorii
fiind preluate de treapta aval – Tarniþa - printr-o galerie
de fugã ovoidalã, betonatã, de 3.631 m lungime, cu nivel
liber, având un diametru de 4,60 metri. Puterea instalatã
a celor 3 turbine este de 220 MW, energia medie
furnizatã fiind de 390 GWh/an.

Ca orice lucrare de asemenea dimensiuni, a impus ºi
o serie de sacrificii, respectiv: dispariþia sub ape a unor
cãtune, dintre care amintim Bolojeºti, Giurcuþa de Jos
(turla bisericii din aceastã localitate, împreunã cu ruine
ale caselor abandonate de moþi, devenind vizibile la
niveluri scãzute ale lacului), Dãdeºti, Pleºi ºi Milioan.

Au crescut, însã, alte aºezãri pe malurile lacului,
acesta devenind o atracþie turisticã ºi un mijloc de trai
pentru localnicii care au amenajat pensiuni în folosul lor
ºi al turiºtilor doritori de liniºte sau de sporturi nautice,
alpinism sau speologie, ciclism montan, geocaching sau
cross-country running. 



Ca rezultat al sinergiei de idei dintre Primãria Oraºului Mioveni, operatorul Staþiei de Epurare a Apelor Uzate Mioveni –
compania Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni, Asociaþia Pentru o Apã Curatã din Piteºti ºi firma Iridex Group Plastic
împreunã cu partenerii sãi W. L. Gore Associates GmbH ºi UTV AG, în data de 14 septembrie 2016 a fost lansat un proiect pilot
pentru compostarea nãmolurilor provenite de la Staþia de Epurare a Apelor Uzate Mioveni.

Scopul proiectului, primul de acest fel din România, este acela de a prezenta celor interesaþi o soluþie ecologicã ºi viabilã eco-
nomic, bazatã pe tehnologia de compostare cu aerare pozitivã sub prelate cu membranã semipermeabilã din ePTFE GORE® Cover,
soluþie destinatã eliminãrii nãmolurilor de la staþiile de epurare. 

Datoritã abordãrii prietenoase cu mediul înconjurãtor, putem spune cã, prin acestã soluþie, nãmolurile de epurare pot reveni în
naturã pe uºa din faþã, sub forma unui produs valorificabil, respectiv compost de cea mai bunã calitate. 

Nãmolul se transformã, astfel, dintr-un generator de cost ºi o problemã de eliminare, într-o sursã de venit. Dupã aceastã
prelucrare el poate fi comercializat ca fertilizator natural în agriculturã sau pentru uz domestic, ca substrat pentru plante de
grãdinã sau de apartament.

Staþia de epurare de la Mioveni produce o cantitate de aproximativ 8 m3 de nãmol pe zi. Acest nãmol este nefermentat
anaerob, are o capacitate caloricã mare (3.600 - 3.800 kcal/kg), a suferit un proces de nitrificare/denitrifcare complet, este parþial
deshidratat (umiditate 85-86%), este stabilizat cu polimer ºi conþine metale grele în limitele legale admise.

La Mioveni a pornit primul proiect din România
pentru compostarea nãmolurilor de la staþiile de epurare

ing. Cristina FEODOROV, ing. Alin MURARIU - Iridex Group Plastic



Instalaþia mobilã GORE® Cover System instalatã la Mioveni permite tratarea unei cantitãþi de materie organicã de pânã la
200 m3/ºarjã. Deoarece nãmolul nu poate fi compostat ca atare (este dens, nu permite trecerea aerului ºi nu oferã un raport
carbon/azot corespunzãtor), materialul de intrare se compune dintr-un amestec de nãmol cu material structural (lemn tocat,
resturi vegetale) ºi se aºeazã într-o grãmadã având dimensiunile 25 m x 6 m x 3 m (Lxlxh) pentru a putea fi apoi acoperit cu
prelata GORE® Cover.

Fluxul tehnologic se desfãºoarã conform urmãtoarelor etape: 
1. Amestecarea nãmolului cu lemnul tocat pe baza unei reþete prestabilite
2. Aºezarea amestecului pe platforma de compostare, peste þevile sistemului de aerare forþatã
3. Acoperirea grãmezii cu prelata GORE® Cover ºi introducerea senzorilor de temperaturã ºi de oxigen
4. Pornirea sistemului de aerare forþatã în modul automat, monitorizarea procesului cu ajutorul aplicaþiei software
5. Parcurgerea etapelor necesare obþinerii compostului de calitate (un proces tipic dureazã, în general, opt sãptãmâni ºi se 

desfãºoarã în trei etape, prima de patru sãptãmâni iar celelalte douã a câte douã sãptãmâni fiecare)
6. Sortarea materialului rezultat, recuperarea unei pãrþi din materialul structural, refolosirea acestuia pentru un nou lot ºi

maturarea finalã a compostului rezultat, pentru a putea fi apoi valorificat

Ce este tehnologia GORE® Cover?

Tehnologia GORE® Cover presupune amestecarea nãmolului cu material de structurã  (lemn tocat, resturi vegetale) într-o
anumitã proporþie, aºezarea acestuia sub formã de grãmadã pe o platformã dotatã cu un sistem de aerare forþatã ºi acoperirea
amestecului cu prelata GORE® Cover.  Aerarea este controlatã automat de un sistem SCADA, care achiziþioneazã date de la o
sondã de temperaturã ºi un senzor de oxigen ºi comandã pornirea sau oprirea suflantei ce introduce aer în canalele de aerare. 

Datoritã membranei semipermeabile din ePTFE, produsã de compania  GORE®, se poate considera cã acest sistem este unul
închis ºi pe toatã perioada tratãrii nãmolului (opt sãptãmâni, 4+2+2), se vor asigura urmãtoarele: 

• Reducerea mirosurilor cauzate de procesul de descompunere aerobã cu pânã la 97%
• Atât compuºii organici volatili, cât ºi patogenii, rãmân sub membranã
• Eliminarea necesitãþii de a adãuga apã (pentru menþinerea umiditãþii) pe durata procesului
• Eliminarea necesitãþii de a întoarce materialul de compostat pe durata fazelor procesului
• În faza de tratare intensivã temperaturile în grãmada acoperitã ating valori de peste 70 °C, ceea ce conduce la eliminarea

patogenilor din materialul de compostat
• Produsul rezultat conþine nutrienþi valoroºi pentru plante (azot, fosfor, potasiu), care se conservã pe durata procesului de

compostare

Comparând costurile totale de achiziþie ºi operare, Sistemul GORE® Cover reprezintã soluþia cea mai economicã pentru
tratarea deºeurilor organice solide (compostare, stabilizare înainte de depozitare ºi biouscare).

Sistemul GORE® Cover eliminã necesitatea clãdirilor pentru compostarea deºeurilor organice.
Sistemul GORE® Cover este acceptat la nivel global ca o tehnologie închisã.
Sistemul GORE® Cover reprezintã o soluþie viabilã pentru tratarea deºeurilor verzi, a deºeurilor alimentare, a altor deºeuri

organice separate la sursã, biosolide (nãmoluri), precum ºi pentru deºeuri solide municipale.
Tratarea staticã cu sistem de aerare pozitivã, folosind tehnologia membranei semipermeabile, prezintã cel mai scãzut nivel al

emisiilor comparativ cu alte sisteme de tratare. 
La nivel global, sub prelate GORE® Cover se trateazã peste 2.500.000 m3 de materie organicã în fiecare an, în 250 de instalaþii.
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Închiderea depozitelor de deºeuri solide
GEOCOMPOZITE DRENANTE VS. MATERIALE MINERALE

Geocompozitele drenante sunt geosintetice folosite
pentru drenarea lichidelor ºi gazelor ºi sunt fabricate
dintr-un miez drenant profilat, protejat cu geotextile fil-
trante pe una sau ambele feþe. Acestea sunt subþiri,
având grosimi uzuale între 6-12 mm, în funcþie de geo-
textilele ºi miezul drenant din care sunt fabricate.

Geocompozitele drenante îºi îndeplinesc funcþia
(drenarea gazelor sau lichidelor) în condiþiile unor
grosimi mult mai mici decât
straturile de materiale mine-
rale (balast, pietriº sortat). Ast-
fel se utilizeazã la maxim
spaþiul de depozitare înlocuind
clasicul strat de balast cu
grosimea de 30 cm, atât pen-
tru drenajul gazelor cât ºi pen-
tru drenajul apelor meteorice.

Geocompozitele drenante
oferã o alternativã viabilã
datoritã procesului industrial
de fabricaþie, având caracte-
ristici uniforme ºi controlate ºi
disponibilitate în cantitãþile
solicitate. Fiind subþiri, ocupã
spaþiu redus, eliminând deza-
vantajul materialelor minerale,
care presupun deplasarea
unor volume foarte mari de

terasamente, reducând costurile cu transportul acestora,

traficul intens ºi în final amprenta de carbon a lucrãrii.

De exemplu, pentru transportarea cantitãþii de material

mineral necesarã realizãrii unui strat drenant uzual cu

grosimea de 30 cm, pe o suprafaþã de 10.000 m2, sunt

necesare aproximativ 300 camioane a câte 16 tone

fiecare. În situaþia utilizãrii unui geocompozit dre-

nant, aceeaºi suprafaþã este acoperitã cu material

Materialele geosintetice sunt de mult timp consacrate în aplicaþii legate de protecþia mediului, fiind deja
utilizate la construcþia sistemelor de impermeabilizare a bazei ºi acoperire a depozitelor de deºeuri. 

Odatã cu trecerea timpului, materialele geosintetice au devenit tot mai performante, îmbunãtãþindu-se
caracteristicile, procesul de fabricare ºi tehnicile de instalare ale acestora.

În condiþiile în care materialele minerale de bunã calitate sunt tot mai greu de obþinut, generând costuri
ridicate, înlocuirea acestora cu materiale geosintetice apare ca un pas logic ºi necesar, oriunde acest
lucru este posibil.

În ultima perioadã de timp a devenit uzualã utilizarea materialelor geocompozite (atât pentru etanºare
cât ºi pentru drenaj) în aplicaþii legate de depozitarea deºeurilor solide (industriale, menajere, pericu-
loase), ca alternativã la straturile minerale clasice. În cazul închiderii depozitelor de deºeuri, utilizarea
materialelor geosintetice are ca scop minimizarea infiltrãrii apei în masa de deºeuri (reducând astfel
cantitatea de levigat) ºi captarea controlatã a gazului rezultat din descompunerea deºeurilor.

Tabelul 1



transportat de 2 camioane Euro trailer. Astfel, geocom-
pozitele drenante prezintã un avantaj incontestabil
datoritã reducerii impactului generat de trafic prin
folosirea unui numãr mult mai mic de camioane.

În plus, atunci când sunt proiectate pante abrupte,
instalarea straturilor drenante din materiale minerale
poate fi extrem de dificilã, existând un potenþial de dete-
riorare a straturilor deja instalate.

În tabelul 1 este prezentatã o comparaþie între mate-
rialele minerale pentru drenaj ºi geocompozitele drenante,
evidenþiindu-se avantajele ºi dezavantajele.

Comparând avantajele ºi dezavantajele prezentate,
se poate trage concluzia cã geocompozitele drenante
sunt mai avantajoase decât straturile minerale echiva-
lente, atât din punct de vedere economic cât ºi tehnic.

Geotextilele filtrante folosite în componenþa geocom-
pozitelor drenante se dimensioneazã astfel încât sã se
evite colmatarea miezului drenant, sã fie menþinutã per-
formanþa pe termen lung a materialului. În conformitate
cu practica standard din domeniu, permeabilitatea pe
termen scurt a geotextilului filtrant trebuie sã fie de 100
de ori mai mare decât permeabilitatea solului ce trebuie
drenat. Geocompozitele drenante fiind relativ subþiri,
este foarte important sã fie dimensionate corespun-
zãtor calculându-se capacitatea de curgere în plan.

Capacitatea de descãrcare trebuie sã fie superioarã

debitului infiltrat. În orice caz, indiferent de materialul

ales, instalarea geocompozitului drenant este definitorie

pentru asigurarea performanþei acestuia.

Concluzii
Utilizarea geocompozitelor drenante prezintã avan-

taje considerabile atât din punct de vedere economic cât
ºi din punctul de vedere al performanþelor asigurate.
Controlul calitãþii pe liniile de fabricaþie asigurã caracte-
ristici omogene ºi verificate pentru întreaga cantitate de
materiale produse.

Utilizarea geocompozitelor drenante duce la conser-
varea resurselor naturale, se reduc volumele construite,
costurile cu transportul, timpul de punere în operã, iar
performanþele materialelor rãmân constante în timp.
Grosimea straturilor materialelor geosintetice este
redusã faþã de cea a materialelor minerale, astfel vo-
lumele de depozitare sunt superioare, asigurându-se
depozitarea unor cantitãþi mai mari de deºeuri pentru
aceleaºi cote aprobate. În condiþiile unei dimensionãri
corespunzãtoare a sistemelor de închidere utilizând
geocompozite drenante, se pot asigura soluþii durabile
atât pentru colectarea controlatã a gazului din masa
depozitului cât ºi pentru drenarea apelor de deasupra
sistemului de impermeabilizare. �
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Drumul spre Legea Diriginþilor de ªantier!
Ing. Diplomat Constantin RÃDAN - Diriginte de ªantier, Categoria „A“ de importanþã

Colegiul Tehnic
al Diriginþilor de ªantier

Acesta a apãrut ca o necesitate
evidentã pentru organizarea spe-
cialiºtilor în domeniu, motivatã de
rolul deosebit de important în sis-
temul calitãþii pe care îl au Diriginþii
de ªantier. Dupã un vid de gândire a
instituþiilor coordonatoare, vid care a
durat un sfert de veac, meritul
aparþine unui grup restrâns de
ingineri, susþinut de Diriginþii de
ªantier din toatã þara, care au încu-
rajat aceastã iniþiativã binevenitã. 

Dorinþa de înfiinþare a venit atât
din noianul de probleme adunate pe
parcurs, probleme cu care se con-
fruntã pe ºantier dirigintele de spe-
cialitate, mai precis cei peste 800 de
actuali membri ai asociaþiei ºi nu
numai, cât ºi din necesitatea gãsirii
cãilor instituþionale de comunicare
cu factorii decidenþi.

Organizaþia îºi propune, ca prim
obiectiv, protejarea intereselor Diri-
ginþilor de ªantier ºi îmbunãtãþirea

cãilor prin care s-a înþeles sã se
aplice sistemul calitãþii. C.T.D.ª. are,
începând cu anul 2016, o formã
juridicã, prima etapã fiind cea a
înscrierii de membri ºi informãrii
acestora asupra paºilor parcurºi ºi a
celor urmãtori. 

Ca numãr de membri deja
înscriºi ulterior informãrilor proprii,
la care se adaugã alte sute, se poate
spune cã, dupã Ordinul Arhitecþilor
din România, suntem, cel mai
probabil, urmãtoarea asociaþie
profesionalã din domeniul con-
strucþiilor.

Asociaþia îºi propune sã devinã o
instituþie a specialiºtilor rãspunzãtori
de calitatea executãrii construcþiilor,
descentralizatã, funcþionând la nive-
lul fiecãrei macroregiuni pe modelul
de organizare a Inspectoratului de
Stat în Construcþii, cu reprezentanþi
în fiecare judeþ, cu spaþii identificate
în care sã se desfãºoare periodic
analize ale situaþiilor de rezolvat,
situaþii ivite în activitatea Diriginþilor

• Dirigintele de ªantier autorizat, faþa nefardatã a activitãþii complexe în domeniul calitãþii
• Când Dirigintele de ªantier impune calitate, unii investitori aleg sã renunþe la serviciile acestuia,

preferând amenda de 10.000 de lei
• Colegiul Tehnic al Diriginþilor de ªantier (C.T.D.ª), organizaþie cu peste 800 de ingineri specialiºti în

construcþii, membri ai asociaþiei
• Adunarea Naþionalã a Diriginþilor de ªantier, voce comunã în drumul spre desãvârºirea calitãþii în con-

strucþiile din România
• Paºii de urmat depind de unitatea de gândire spre progres a Parlamentului ºi Guvernului României, a

instituþiilor specializate în domeniul construcþiilor, de noi toþi! 

Ziua de 3 septembrie 2016 a marcat momentul în care, la Adunarea Naþionalã a Diriginþilor de ªantier, au
participat zeci de membri ai asociaþiei din toate colþurile þãrii, numãrul mare al acestora dovedind cã acest
eveniment era foarte aºteptat, dupã o perioadã de 25 de ani de absenþã din partea celor care aveau obli-
gaþia de a avea o iniþiativã în aceastã direcþie. 

Participanþii au discutat deschis despre vasta problematicã legatã de calitatea în construcþii. Dialogul a
fost antrenant, rezultând principalele probleme cu care se confruntã în þarã Diriginþii de ªantier. O opinie
unanimã a fost aceea cã aplicarea incorectã a legislaþiei în construcþii, din punct de vedere al calitãþii în
proiectare, execuþie, recepþie a lucrãrilor, urmãrirea în timp a comportãrii construcþiilor pe toatã perioada
de existenþã a acestora, nu mai poate fi continuatã. 

În prezenþa reprezentantului pe þarã al Inspectoratului de Stat în Construcþii în relaþia cu Diriginþii de
ªantier, doamna Niculina Stelea, membrii participanþi au transmis tuturor colegilor specialiºti mesajul de a
se produce o realã schimbare în mentalitatea unor investitori, ºi chiar a unor instituþii de profil, faþã de
ceea ce trebuie sã numim calitatea în construcþii.



de ªantier. În prezent sunt nume-
roase probleme de soluþionat, care,
prin mãsurile aplicate, sã conducã
real la formarea sistemului calitãþii.

Cifre care invitã la concluzii!
Inspectoratul de Stat în Con-

strucþii a emis pânã în prezent
aproape 15.000 de Autorizaþii de
Construire. Numãrul real al Diri-
ginþilor de ªantier este undeva
aproape de 5.000, specializaþi pe
categorii de importanþã ºi atestaþi;
unii dintre aceºtia, puþin peste 3.000
de persoane cu studii superioare,
deþin, în medie, trei autorizãri pe
baza cãrora practicã, în mod curent
sau ocazional, aceastã meserie.

Se estimeazã ca cei ce practicã
exclusiv meseria de diriginte de
ºantier sunt în numãr de pânã la
1.000, din care marea majoritate a
celor activi sunt înscriºi în asociaþie.

Din pãcate (ale cui pãcate!?)
numãrul mic de specialiºti care prac-
ticã meseria de Diriginte de ªantier,
din totalul celor autorizaþi, vine mai
ales din subfinanþarea sistemului
calitãþii. Se ajunge, astfel, în situaþia
în care, de multe ori în concepþia
publicã, exceptând lucrãrile publice,
Dirigintele de ªantier este vãzut ca
un întocmitor de documente pus sã
ia bani de la beneficiari, proprietari,
investitori etc. Total greºitã aceastã
mentalitate, de conjuncturã, care
aparþine persoanelor prea puþin
interesate de conþinutul ºi aplicabili-
tatea legilor þãrii, care guverneazã
atât autorizarea construcþiilor cât ºi
calitatea acestora, de la proiectare ºi
pânã la recepþia finalã a lucrãrilor
executate.
Sistemul calitãþii, puternic subfinanþat!

Se ºtie cu siguranþã cã în acest
moment, la noi în þarã, sistemul ca-
litãþii este unul puternic subfinanþat,
în sensul cã un Diriginte de ªantier
costã circa 1% din valoarea inves-
tiþiei  ºi uneori chiar sub acestã cotã.
Este vorba de o subfinanþare voitã a
sistemului calitãþii de cãtre benefi-
ciar, care pentru a dobândi un profit
mai mare preferã sã facã rabat de la
calitate. În acest sens, de multe ori
Dirigintele de ªantier este ocolit,
deºi Legea nr.10/1995 a calitãþii în
construcþii revizuitã în 2016 obligã
sã se apeleze la serviciile dirigintelui

de specialitate. Este, însã, mai ieftin
sã plãteºti amenda decât sã imple-
mentezi un sistem al calitãþii, cu atât
mai mult cu cât, în dese cazuri, se
sancþioneazã corpul de specialiºti,
fãrã a se aplica mãsurile contra-
venþionale ºi asupra beneficiarilor.

Existã la beneficiar mentalitatea
cã, prin angajarea specialiºtilor, el
este degrevat de responsabilitate.
Nimic mai fals, deoarece legea mai
înainte amintitã stabileºte rãspun-
deri clare pentru fiecare factor
implicat în executarea unei investiþii. 

Existã, încã, beneficiari, mai ales
dintre cei care construiesc ca apoi
sã vândã, care renunþã la Dirigintele
de ªantier sau se încurcã cu diferiþi
pârâþi în ale dirigenþiei, demult rãmaºi
fãrã atestarea periodicã. 

Cât priveºte întocmirea obligato-
rie a documentelor de atestare a ca-
litãþii lucrãrilor executate, înfiinþarea
ºi completarea Cãrþii Tehnice a
Construcþiei pe timpul executãrii
acesteia, pregãtirea ºi efectuarea
recepþiei la terminarea lucrãrilor, a
celei finale dupã expirarea perioadei
de garanþie, se pare cã investitorul
ori nu le cunoaºte ori se face cã
„plouã”,  cã doar „dacã merge...
þine”, profitul conteazã! 

Aspectele constatate în þarã au
fost dezbãtute intens de cãtre diri-
ginþii de specialitate, punându-se
des întrebarea: „cine doreºte un sis-
tem de calitate mai mult fictiv decât
real?” În acest scop s-a solicitat spri-
jinul Inspectoratului de Stat în Con-
strucþii pentru a da autoritate legii pe
domeniul calitãþii ºi a aplica amenzi
celor vinovaþi de încãlcarea ei.

Existã situaþii în þarã în care diri-
gintele de specialitate este îndepãr-
tat de investitor, beneficiar sau
proprietar, pentru a nu-ºi mai
exercita atribuþiile pe ºantier deoa-
rece este prea exigent ºi din cauza
exigenþei lui se produc disfuncþiuni în
respectarea graficului de execuþie,
sau sunt înlãturaþi de pe ºantier exe-
cutanþi sub nivelul de calificare, sau
sunt respinse materialele de con-
strucþie de calitate necorespunzã-
toare ºi neînsoþite de documentele
obligatorii de atestare a calitãþii. 

Comentariile sunt de prisos!
Mai ales cã se ºtie cã Dirigintele
de ªantier asigurã beneficiarului,
ºi nu numai, calitatea în exe-
cutarea unei construcþii. Nu este
decât o prevedere a legii!

Situaþia este ºi mai dezastruoasã
în domeniul lucrãrilor publice. MDRAP
a fixat cuantumuri maximale pentru
serviciile de proiectare ºi dirigenþie
de ºantier; astfel, pentru o lucrare în
valoare de 200.000 de euro s-a sta-
bilit ca dirigintele sã coste nu mai
mult de 100-150 de euro/lunã, va-
loare impozabilã, suma neacoperind
nici mãcar cheltuielile cu transportul
propriu al specialistului; fãrã a mai
discuta aici ºi de faptul cã lucrarea
trebuie urmãritã curent. 

O parte din vinã o poartã ºi acei
proiectanþi care nu cunosc impor-
tanþa unui deviz general. În aceste
condiþii, documentul nu cuprinde ºi
sumele destinate serviciilor prestate
de Dirigintele de ªantier sau sumele
sunt absolut derizorii, de câteva sute
de euro pentru totalul unui numãr
apreciat de luni în care se executã o
investiþie de calitate.   

Pe bunã dreptate, autoritatea
publicã, dupã aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, cu greu mai
poate face modificãri  ºi chiar dacã
existã posibilitatea, preferã sã nu
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aleagã ultima cale. C.T.D.ª. va tre-
bui sã identifice soluþii în acest sens
ºi sã propunã forurilor în drept cãile
care sã nu aducã prejudicii sistemu-
lui calitãþii; altfel, acesta rãmâne
doar o poveste pe hârtie, iar urmãrile
pot fi vãzute în momentele critice,
aºa cum ar fi un eventual seism.

Se impune, de aceea, mai strin-
gent ca oricând, o lege a Diriginþilor
de ªantier, pe modelul Legii arhi-
tecþilor sau a Notarilor publici, cerin-
þã reieºitã din luãrile de cuvânt ale
participanþilor, cu adãugarea faptului
cã e necesar ca diriginþii de speciali-
tate sã se constituie într-un corp
profesional, tocmai pentru a da
valenþe între lege ºi aprecierea pro-
fesionalã a acestora.

Dirigintele de ªantier,
între drepturi ºi obligaþii!

Participanþii la Adunarea Naþi-
onalã au concluzionat cã existã un
dezechilibru evident între numeroa-
sele obligaþii ce revin diriginþilor de
specialitate, unele în contrazicere cu
alte legi în vigoare ºi puþinele drep-
turi care li se cuvin. Din exemplele
date  a rezultat faptul cã, în sistemul
calitãþii, s-au strecurat foarte multe
suprapuneri de responsabilitãþi, care
nu fac decât sã încurce activitatea
diriginþilor. Este ºi cazul în care, pe
un ºantier, se produce un accident
de muncã cu victime umane -
relatare fãcutã de ing. Andrei Ignat,
vice-preºedinte al Asociaþiei C.T.D.ª.
În acest caz, persoana trasã la
rãspundere este dirigintele de spe-
cialitate, deºi aceasta nu are atri-
buþii pentru asigurarea protecþiei ºi
securitãþii muncii.

Conducãtorul ºantierului de con-
strucþii care executã lucrarea sau cel
numit printr-o Decizie internã are
prin lege obligaþii de a instrui perso-
nalul angajat, de a întocmi fiºele de
instructaj lunar ºi ori de câte ori o
cere situaþia, atât din momentul
angajãrii persoanei cât ºi pe timpul
activitãþii acestuia la locul de muncã,
de a le distribui echipamentul de
protecþie etc. Dar, de dragul de a ne
acoperi cu hârtii, îi strecurãm în alte
prevederi, unele cu titlul de lege, ºi
dirigintelui o asemenea sarcinã. 

Mai adãugãm faptul cã o unitate
de execuþie trebuie sã aibã atât un
Responsabil Tehnic cu Execuþia, cât
ºi un Responsabil cu Calitatea în
Construcþii, cãrora nu le sunt strãine
nici responsabilitãþile pe linia pro-
tecþiei ºi securitãþii muncii, dar nici
condiþiile cerute de Planul Calitãþii
propriu ºantierului. De remarcat ºi
faptul cã Dirigintele de ªantier nu
este o prezenþã permanentã pe
ºantier, deci, logic, el nu poate
superviza zilnic activitatea echipelor
de execuþie.

O altã suprapunere privind sar-
cinile diverselor persoane pe par-
cursul lucrãrilor este aceea în care
Dirigintele de ªantier, având obli-
gaþia de a verifica din punctul de
vedere al calitãþii, al normativelor de
construcþii, proiectul tehnic ºi de a
solicita soluþionarea unor neconcor-
danþe constatate în cuprinsul aces-
tuia, se suprapune peste obligaþiile
legale ale Verificatorului de proiect.

Verificatorul de proiect este o
persoanã cu studii superioare, ates-
tatã pe unul sau mai multe domenii
de verificare, obligatã sã facã verifi-
carea realã a documentaþiei tehnice
a proiectului, sã admitã sau sã res-
pingã anumite calcule ºi prevederi în
situaþia de neconformitate, acest
specialist posedând multe alte
cunoºtinþe în plus faþã de cele ale
dirigintelui.

Pe bunã dreptate întrebau partic-
ipanþii la Adunarea Naþionalã dacã
nu cumva tocmai prin aceste neali-
nieri ale unor texte de legi se permite
accesul formalitãþii în cuprinsul unor
proiecte, multe dintre ele fiind de o
slabã calitate, dând mare bãtaie de
cap pe ºantiere. 

Un proiect ieftin înseamnã pentru
beneficiar o economie  la cheltuieli,
dar cu urmãri care se rãsfrâng apoi
asupra diriginþilor de specialitate ºi
uneori asupra constructorului. 

Paºi pozitivi spre o nouã calitate!
Anul acesta s-au fãcut câþiva paºi

importanþi care marcheazã începutul
unor schimbãri în atitudinea celor ce
au menirea de a perfecþiona conþinu-
tul unor legi. 

Aºa cum au subliniat inginerii
Cezar Petre, preºedintele C.T.D.ª.
ºi Marius Dorin Lulea, preºedintele

Consiliului Director al C.T.D.ª., cu
privire la Legea nr.10/1995, revizuitã
în 2016, susþinutã de Diriginþii de
ªantier, în modificarea legislativã s-a
prevãzut ca obligativitate pentru
firmele de construcþii sã posede
atestare, la fel cum se autorizeazã
firmele care presteazã servicii în
domeniul securitãþii la incendiu.
Aceasta impune destule respon-
sabilitãþi pe linia calitãþii, respectiv
personal calificat acolo unde legea
stabileºte prevederi clare, personal
autorizat pe partea de execuþie
tehnicã ºi control al calitãþii, con-
ducãtor al lucrãrilor pe ºantier cu
studii superioare, de specialitate.

A doua modificare legislativã
reprezintã stimularea prin lege a
duratei minime de garantare a unei
lucrãri, diferitã de cea anterioarã. 

Mii de unitãþi locative s-au con-
struit în regie proprie, unele fiind
clãdiri înalte. Iniþiatorii legii nu au
dorit reglementarea acestei „regii
proprii”. Situaþia nu este deloc în
regulã deoarece în astfel de cazuri
lucrãrile pot fi executate de lucrãtori
cu pregãtire slabã, mai ales cã, se
ºtie, nu prea mai funcþioneazã insti-
tuþiile care produceau meseriaºi cali-
ficaþi, cunoscãtori ai citirii unui proiect,
supuºi regulilor normative.

În concluzie, Adunarea Naþionalã
a stabilit ca Diriginþii de ªantier sã se
supunã unor proceduri unitare
incluse într-un Manual al activitãþii
acestora, sintetic pentru fiecare
domeniu de autorizare a specia-
liºtilor în construcþii, aprobat prin
Ordin al Ministrului sau al Inspec-
toratului de Stat în Construcþii.

Pe agenda de lucru, în urmãtoa-
rele luni ale acestui an, sunt înscrise,
de asemenea, câteva urgenþe precum:

• Definitivarea conþinutului Legii
privind Organizarea profesiei de
Diriginte de ªantier, pentru care se
cere concursul parlamentarilor, cãrora
li se va înainta proiectul de lege.

• Nu în ultimul rând este înscrisã
ºi definitivarea Direcþiilor de dezvol-
tare a Organizaþiei la nivel regional
ºi judeþean. �
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PROIECTAREA STRUCTURILOR CU APLICAÞIA CONSTEEL

Proiectare ºi consultanþã
pentru construcþii metalice

Programul ConSteel reprezintã
soluþia optimã pentru birourile de
proiectare implicate în principal în
proiectarea structurilor metalice ºi
mixte. Automatizarea inovativã a
analizei structurale ºi a proceselor
de proiectare sporeºte în mod sem-
nificativ eficienþa de lucru a biro-
urilor de proiectare, conducând la
reducerea substanþialã a costurilor
acestora. Filozofia programului
ConSteel se bazeazã pe modelarea
realistic globalã a structurii, acolo
unde creativitatea inginerului este
asistatã tot timpul de posibilitatea
evaluãrii rapide a comportamentului
structural complet.

MAI MULTÃ LIBERTATE
LA MODELAREA STRUCTURILOR
Programul are o interfaþã de uti-

lizator cu vedere 3D spectaculoasã,
cu 4 planuri diferite de vizualizare a
modelului. Modelarea este asistatã
de un rastel de axe parametrizabile
în orice moment dupã un plan arbi-
trar. Managementul modelului se poate
face pe secþiuni, folosind modele par-
þiale, selecþia elementelor fiind posi-
bilã dupã criterii multiple. 

Programul dispune de o bib-
liotecã vastã de secþiuni metalice
laminate, sudate ºi formate la rece,
simple sau compuse, din beton ºi
mixte. Modelarea oferã multã liber-
tate prin plasarea nerestricþionatã ºi
interconectarea oricãrui punct, linie
sau obiect de suprafaþã (element
structural, reazem, încãrcare), cu
excentricitate arbitrar aleasã. Ele-
mentele structurale pot fi grinzi ºi
stâlpi, plãci, diafragme ºi planºee
definite cu forme arbitrare – inclusiv
goluri de scãri ºi ferestre, acþionate
de o multitudine de tipuri de încãr-
cãri: concentrate, distribuite liniar
sau de suprafaþã, încãrcãri din vari-
aþii de temperaturã sau cedãri de
reazeme, pretensionãri sau depla-
sãri iniþiale.

Transferul încãrcãrilor de pe
suprafeþele definite la elementele
liniare este posibilã aplicând diferite

opþiuni. Programul facili-
teazã generarea automatã
a încãrcãrilor din vânt
pentru suprafeþe de
pereþi ºi acoperiº, con-
form EN 1991-1-4; eva-
lueazã acþiunea focului ºi
definirea protecþiei la foc
a elementelor structurale,
conform EN 1991-1-2;
genereazã automat gru-
pãrile de încãrcãri ºi
combinaþiile de încãrcãri,
conform EN 1990;

La modelarea structurilor poate fi
utilizat ºi importul celor mai obiº-
nuite formate de fiºiere: StruCAD,
.snf (.anf), Tekla Structures, ASCI
(.asc), BOCAD (.scl) ºi DXF ASCI
(.dxf).

MAI MULTÃ EXPERIENÞÃ
LA ANALIZA STRUCTURILOR

ConSteel este primul soft de
proiectare capabil sã evalueze for-
me de pierdere a stabilitãþii, printr-o
analizã globalã a structurii. Analiza
elasticã ia în considerare, cu acu-
rateþe, efectul torsiunii ºi deformaþiei
secþiunii. Analiza complexã consi-
derã efectele de ordin II, generând
seturile de eforturi aferente (eforturi
axiale, forþã tãietoare, moment
încovoietor, moment de torsiune ºi
bimoment). Analiza þine cont de



comportamentul  spaþial al structurii,
calculând modurile de flambaj global
(flambaj lateral, torsional, lateral-tor-
sional, considerând efectul excen-
tricitãþilor elementelor structurale,
ale reazemelor sau al încãrcãrilor)
pentru un model complet sau parþial. 

Senzitivitatea la pierderea stabi-
litãþii este o opþiune care ne ajutã la
depistarea punctelor slabe în struc-
turile proiectate. Iar imperfecþiunile
geometrice ale structurii le putem
modela cu uºurinþã, utilizând moduri-
le implicite definite de Eurocode sau
formele de pierdere a stabilitãþii
obþinute din analize, scalate dupã
preferinþã, în vederea obþinerii unei
amplitudini de deformaþie egalã cu
imperfecþiunea geometricã doritã.

Rezultatele din analiza globalã
pot fi comparate cu analiza ºi dimen-
sionarea elementelor pe componente
izolate de structurã.

Procedura de calcul face posibil
calculul structurii cu efectul rigiditãþii
calculate a nodurilor, prin interme-
diul modulului csJoint.

Rezultatele analizelor
Ilustrarea rezultatelor analizelor

este posibilã, pentru modelul complet
sau parþial, utilizând diferite moduri
de vizualizare a deformaþi i lor,

eforturilor, tensiunilor, flambajului ºi
a modurilor de vibraþie, precum ºi a
reacþiunilor în orice vedere 2D sau
3D a modelului. Pot fi generate
tabele cu rezultate multiple, având
diferite funcþii de ordonare ºi filtrare
a datelor, exportul rezultatelor
obþinute fiind posibil pentru aplicaþii
externe de tip “spreadsheet”.

Procedurile de calcul fac cla-
sificarea automatã a secþiunii iar în
cazul secþiunilor de clasa 4, ConSteel
face verificare pe baza secþiunii
eficace.

Documentarea 
Dupã rularea tuturor analizelor,

este posibilã, prin simple selecþii,
generarea automatã a notelor de
calcul ce conþin descrierea completã
a modelului ºi a rezultatelor, cu anu-
mite opþiuni încorporate. 

Programul ne susþine în persona-
lizarea documentaþiilor generate, prin
posibilitatea inserãrii unor tabele,

texte sau poze definite de cãtre uti-
lizator. Iar documentaþiile pregãtite
pot fi transformate în mai multe
limbi, printr-un simplu click: românã,
englezã, maghiarã, germanã, francezã,
spaniolã, portughezã, polonezã,
cehã, slovacã, slovenã, sârbã, rusã
ºi turcã. Acestea sunt doar câteva
dintre opþiuni, cu extinderea posibili-
tãþilor în permanenþã.

Exportarea modelului
Modelele structurale create în

ConSteel pot fi exportate în urmã-
toarele formate: .snf, .scl ºi .dxf. 

Exportul se realizeazã împreunã
cu secþiunile acestuia, materialele ºi
îmbinãrile structurale definite, iar
detalierea în programe precum Stru-
CAD ºi Tekla Structures se reduce la
crearea automatizatã a desenelor de
execuþie.

Pentru mai multe detalii con-
tactaþi-ne cu încredere sau vizitaþi
www.gordias.ro
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La invitaþia doamnei prof. dr. ing. Raluca Manea, decanul Facultãþii de Îmbunãtãþiri Funciare ºi Ingineria
Mediului din cadrul USAMV Bucureºti, specialiºtii de la TOP GEOCART au avut plãcerea de a se deplasa ºi a
efectua prezentãri teoretice ºi cursuri practice, în cadrul ªcolii de varã organizate de aceastã prestigioasã instituþie.

Cu aceastã ocazie, specialiºtii
noºtri au prezentat noile staþii totale
Leica MS60 ºi Leica TS16.

Leica Viva MS60 MultiStation
este însoþitã de programul revoluþionar
Leica Captivate, care transformã
datele complexe în modele 3D realiste
ºi realizabile. Cu aplicaþii uºor de uti-
lizat ºi tehnologia touch-screen fami-
liarã, toate obiectele mãsurate sau
proiectate pot fi vizualizate în toate
dimensiunile. Leica Captivate dã
industriilor ºi aplicaþiilor ceva mai mult
decât un simplu impuls, indiferent
dacã viitorii specialiºti vor lucra cu
staþii totale, cu GNSS sau cu amân-
douã.

Asemenea soluþii ºi tehnologii noi,
oferite de Leica Geosystems, ajutã
nu numai la activitatea de culegere a
datelor geospaþiale din teren, ci ºi la
prelucrarea lor într-un mod mai rapid,
mai intuitiv ºi mai eficient, prin
folosirea softului Leica Infinity.

În timp ce Leica Captivate preia ºi
modeleazã datele în teren, Leica
Infinity proceseazã datele în birou.
Un transfer fluent al datelor asigurã reuºita proiectului. Leica Captivate ºi Leica Infinity conlucreazã pentru a
îmbina datele mãsurate anterior cu editarea ºi prelucrarea lor rapidã ºi eficientã.

TOP GEOCART ºi USAMV Bucureºti,
colaborare în cadrul ªcolii de varã

ªcoala de varã este un bun prilej pentru viitorii ingineri geodezi de a ieºi pe teren ºi a descoperi echipa-
mente, tehnologii ºi metode moderne de culegere ºi prelucrare a datelor geospaþiale.

TOP GEOCART vine, atunci când este nevoie, în întâmpinarea dorinþei Corpului Academic, a
specialiºtilor ºi studenþilor din domeniul Mãsurãtorilor Terestre de a descoperi, cerceta sau a se perfec-
þiona în legãturã cu aceste noutãþi.

TOP GEOCART va continua sã reprezinte un partener de încredere pentru instituþiile de învãþãmânt superior din
România, prin oferirea de soluþii moderne ºi convenabile, prin deschiderea de  a colabora cu soluþii tehnice ºi de tip
„know how” Leica Geosystems ºi prin participarea la proiecte comune de cercetare ºi diseminare. �

Leica Viva TS16, cu noul controller CS20Leica Viva MS60 MultiStation                      
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Foraje ºi piloþi
de înaltã calitate

Serviciile pe care le oferim clien-
þilor noºtri sunt diverse, ele atingând
practic toate subdomeniile geoteh-
nicii ºi forajelor speciale:

• Studii geotehnice cu probe tulbu-
rate / netulburate

• Întocmire de studii geotehnice
• Analiza probelor de foraj în labo-

rator geotehnic autorizat
• Avizare studii
• Grinzi compresiune 12.000 KN
• Foraje de micã ºi medie adâncime
• Denisipãri puþuri
• Echipãri puþuri
• Lucrãri de alimentare cu apã ºi

canalizãri
Un domeniu cãruia îi acordãm o

atenþie specialã este cel al piloþilor
foraþi.

Este un fapt cunoscut cã piloþii
de fundare sunt o componentã im-
portantã a multor construcþii deo-
sebite. Ei fac parte din structura
menitã sã suporte ºi sã transfere
încãrcarea structurii cãtre fundaþia
de sprijin situatã la o anumitã
adâncime sub suprafaþa pãmântului.

O structurã poate fi ridicatã pe
piloþi de fundare în cazul în care
solul aflat imediat sub baza sa nu
conferã capacitatea de suport adec-
vatã. O estimare a costurilor poate

indica, deseori, faptul cã execuþia
unui pilot de fundare poate fi mai
ieftinã decât orice altã soluþie de
consolidare a terenurilor.

În domeniul piloþilor societatea
noastrã vã poate oferi urmãtoarele
servicii:

• Piloþi foraþi de consolidare
• Piloþi foraþi sub protecþie de noroi

bentonitic
• Piloþi foraþi cu tubing recuperabil
• Verificare continuitate piloþi prin

metoda carotaj sonic sau impedanþã
sonicã

• Spargere cap pilot cu prese pânã
la diametrul de 1.200 mm, cu un ran-
dament de pânã la 40 buc/zi

Trebuie sã menþionãm cã toate
lucrãrile executate de SC HIDRO
CONSTRUCT SRL se fac cu utilaje
speciale de forat iar forajele pentru
piloþi cu utilaje BAUER.

În prezent societatea nostrã dis-
pune de 4 echipamente de foraj care
pot executa lucrãri pentru Fundaþii
Speciale, respectiv piloþi cu diametru
mare cu tubaj recuperabil, cu noroi
bentonitic ºi micropiloþi, în ultimii ani
media lucrãrilor anuale executate
depãºind 10.000 ml.

Activitatea SC HIDRO CON-
STRUCT SRL se desfãºoarã în prin-
cipal în Dobrogea, acolo unde am
avut ocazia sã acumulãm o expe-
rienþã deosebitã în domeniul fora-
jelor ºi piloþilor, datoritã provocãrilor
pe care le reprezintã aici terenurile
nisipoase, loessoide ºi mai ales a
numeroaselor tipuri de calcar.

SC HIDRO CONSTRUCT SRL este o societate specializatã în execuþia lucrãrilor de fundaþii speciale.
Înfiinþatã în 1995, sub conducerea inginerului Dorin Brehuescu, societatea a executat, în cei peste 20 de

ani de activitate, un numãr important de foraje, contribuind, de asemenea, prin specialiºtii sãi ºi la buna
exploatare a acestora.



Iatã, de altfel, ºi câteva dintre
lucrãrile executate în ultima perioadã:

• Incinte etanºe din piloþi secanþi
la Nãvodari (1.000 mp incintã din
piloþi secanþi 620 mm);

• Piloþi secanþi cu diametrul de
620 mm - 2.200 ml în Bucureºti (Spi-
talul Universitar de Urgenþã - Secþia
Oncologie);

• Cheson etanº pentru piloþi se-
canþi - 3.600 ml la Brãila;

• 90 piloþi de 18 m lungime ºi
1.080 mm diametru, cu tubaj recu-
perabil pentru Clãdire de Birouri
2S+P+13 la Constanþa.

Lucrãrile au fost executate com-
plet, inclusiv spargere capete piloþi ºi
excavaþii generale.

În anul 2016 avem de executat
un mare volum de foraje ºi excavaþii
pentru lucrãrile de stabilizare ºi con-
solidare a falezei municipiului Con-
stanþa. Este vorba de 140 de piloþi
cu lungimea de 25 m ºi diametrul de
1.080 mm / 880 mm, însemnând un
total de 4.500 ml de foraje.

Pentru a putea finaliza, cu succes,
o asemenea cantitate de foraje ºi
piloþi, SC HIDRO CONSTRUCT SRL
a achiziþionat un utilaj de foraj
DELMAG RH 22 cu o putere de
extragere de 33 t ºi 220 kNm, utilajul
urmând sã execute 6.000 ml de foraj
cu tubaj recuperabil cu diametru de
1.080 mm.

Nu în ultimul rând, utilajul echipat
cu garniturã de foraj CFA ºi FDP (full
displacement piles) urmeazã sã exe-
cute piloþi tip FDP de 500 mm în
terenurile nisipoase ºi mâloase ale
Dobrogei.

În final am dori sã menþionãm
îndrumarea ºi sprijinul pe care soci-
etatea noastrã le primeºte de la
dna prof. univ. dr. ing. Sanda Manea,
reputat specialist din cadrul Universi-
tãþii Tehnice de Construcþii Bucureºti,
instituþie al cãrei absolvent este ºi
managerul  societãþ i i  noastre,
dl ing. Marius Brehuescu. �
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Geotehnica în contextul geologic actual
Vasile BÃLAJ - SC PROIECT BIHOR SA, ORADEA

Erele geologice s-au succedat,
fiecare cu trãsãturile ei specifice,
fiecare aducând schimbãri în înfãþi-
ºarea ºi funcþionarea planetei. 

Dar cea mai recentã perioadã de
evoluþie, cea în care ne aflãm, e una
cu totul diferitã de celelalte, iar
acesta se datoreazã oamenilor.

Sã privim mai întâi epoca Holo-
cen în contextul evoluþiei Terrei:
acum 65 de milioane de ani, dupã
evenimentele cosmice catastrofale
care au dus la marea extincþie, în
care au pierit ºi dinozaurii, a început
era numitã Cenozoic, caracterizatã
prin câteva mari evenimente la scarã
planetarã: ridicarea Munþilor Himalaya,
apariþia Oceanului Atlantic - prin
despãrþirea Americilor de Africa ºi
Eurasia -, rãspândirea masivã a
mamiferelelor ºi a plantelor
angiosperme.

Scara geocronologicã (fig. 1)
este scara ce reprezintã succesiv
aspectele generale ºi particulare ale
evoluþiei în timp a Pãmânului, având
la bazã rocile, fosilele de animale ºi
plante caracteristice ºi particulari-
tãþile tectonice.

Scara geocronologicã prezentatã
în figura 1 o are la bazã pe cea ofi-
cialã a Comisiei Internaþionale de
Stratigrafie, culorile fiind conforme
cu cele stabilite de Comisia pentru
Harta Geologicã a Lumii. Aceastã
scarã este o axã a timpului ce sinte-
tizeazã succesiunea cronologicã a
celor mai importante evenimente
geologice care s-au succedat în isto-
ria Pãmântului de la origini pânã în
prezent.

Primele încercãri de a formula ºi
trasa o scarã geocronologicã ce
poate fi folositã oriunde pe Pãmânt
au avut loc la sfârºitul secolului al

18-lea. Cea mai cunoscutã ºi influ-
entã dintre acele prime încercãri
împãrþea rocile din crusta terestrã în
patru tipuri: primare, secundare,
terþiare ºi cuaternare. 

Potrivit teoriei, fiecare tip de rocã
s-a format în timpul unei anumite
perioade din istoria Pãmântului. Se
putea, deci, vorbi despre o peri-
oadã terþiarã sau despe roci terþiare,
denumiri care au rãmas în uz mult
timp.

Cenozoicul, însã, nu fost o peri-
oadã uniformã, în care nu s-ar fi
schimbat mare lucru, dimpotrivã, în
cele 65 de milioane de ani, au exis-
tat perioade mai scurte, cu caracte-
ristici îndeajuns de distincte pentru a

permite o subîmpãrþire a Cenozoicu-
lui în trei perioade:

• Paleogen (acum 65,5-23,03 mi-
lioane de ani);

• Neogen (acum 23,03-2,588 mi-
lioane de ani);

• Cuaternarul, care a început în
urmã cu 2,588 milioane de ani ºi
continuã ºi azi.

Cuaternarul s-a caracterizat, în
primul rând, printr-o succesiune de
perioade reci ºi perioade de încãlzire
a climei: glaciaþiunile, în cursul cãro-
ra mari scuturi de gheaþã au acoperit
regiunile azi temperate ºi au alternat
cu perioade mai cãlduþe care au per-
mis multor specii, printre care ºi
oamenii, sã colonizeze planeta pânã
în regiunile subpolare.

Cuaternarul reprezintã perioada
geologicã ce începe dupã Pliocen,
cu aproximativ 1.8 milioane de ani în
urmã, continuând pânã în prezent. 

Cuaternarul include douã subdi-
viziuni geologice: Pleistocenul ºi
Holocenul.

Termenul cuaternar („a patra / al
patrulea“) desemneazã a patra erã
geologicã. El a fost propus de
Giovanni Arduino în 1759 pentru
depozitele aluvionare din valea râu-
lui Po din nordul Italiei. In 1829, ter-
menul de cuaternar a fost folosit de
cãtre Jules Desnoyers pentru sedi-
mentele din bazinul Senei în Franþa,
care erau clar mai recente decât
rocile din perioada Terþiarã.

Cuaternarul acoperã perioada de
timp în care s-au desfãºurat glacia-
þiunile, denumitã Pleistocen, ºi inclu-
de perioada interglaciarã prezentã,
Holocenul.

Perioada cuaternarã este carac-
terizatã de mari oscilaþii climatice.
Apariþia ºi dezvoltarea omului s-a
petrecut în aceastã perioadã. DeFig. 1: Scara geocronologicã

De la formarea sa, acum 4,5 miliarde de ani, Pãmântul a trecut prin mai multe evenimente catastrofale.
S-a observat cã, în modelarea suprafeþei terestre, un rol foarte important îl au catastrofele, cum ar fi: eru-
perea vulcanilor, cutremurele sau ciocnirile dintre plãcile tectonice. Dar aceste evenimente influenþeazã,
de asemenea, ºi evoluþia vieþii, de la plante ºi animale pânã la om. 

De-a lungul existenþei sale, planeta noastrã a avut de-a face cu numeroase extincþii, adicã dispariþii în
masã ale vieþuitoarelor, plante sau animale. Oamenii de ºtiinþã spun cã 99% dintre speciile care au existat
vreodatã pe Terra au dispãrut în urma acestor cataclisme. Cea mai recentã extincþie de mari proporþii a
avut loc în urmã cu 65 de milioane de ani, atunci când Pãmântul era dominat de dinozauri.
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asemenea, o masivã extincþie a unor
mamifere mari, precum: mamuþii,
mastodonþii, gliptodonþii.

Acum 10.000 - 12.000 de ani,
când ultima mare glaciaþiune a luat
sfârºit, iar gheþarii continentali s-au
retras, s-a sfârºit prima epocã a
Cuaternarului, numitã Pleistocen, ºi
a început cea de-a doua, cea în care
credeam, pânã mai ieri, cã ne aflãm
ºi azi: Holocenul.

Holocenul (greacã ολοζ <holos,
întreg, total> ºi καινοζ; <kainos,
nou>, „total recent“) este o perioadã
geologicã ce a început în urmã cu
11.700 ani (cca. 9700 î.e.n.) ºi con-
tinuã pânã în prezent.

Holocenul de dinaintea ascensiu-
nii rapide a civilizaþiei umane a fost o
perioadã blândã ºi cu caracteristici
destul de stabile, în comparaþie cu
Pleistocenul care a precedat-o.

În ultimii 11.700 de ani, în Holo-
cen, clima a rãmas remarcabil de
stabilã la scarã planetarã, ceea ce
le-a permis oamenilor sã planifice
amenajarea teritoriului ºi urbanis-
mul, amenajarea peisagisticã, sã
dezvolte agricultura, oraºele, reþele
de comunicaþii sau noi forme de
energie. Unii geologi considerã cã
activitãþile umane au modificat pla-
neta în mod irevocabil ºi într-o pro-
porþie atât de însemnatã încât se
poate spune cã am intrat într-o nouã
epocã geologicã numitã Antropocen.

Ceea ce este însã cu adevãrat
nou ºi palpitant în actuala epocã
(Holocen) sunt oamenii. Prezenþa
omului pe scena evoluþiei, gradul de
dezvoltare la care s-a ajuns în ceea

ce priveºte societatea ºi nevoile ei,
au dus la un rezultat nemaivãzut
pânã acum în istoria Terrei. Deºi
teorii bine argumetate susþin cã
vieþuitoarele însele modeleazã, într-o
oarecare mãsurã, mediul în care
trãiesc, influenþând chiar ºi caracte-
risticile geologice ale diverselor
perioade, niciodatã pânã acum
aceastã influenþã nu a fost atât de
profundã ca aceea exercitatã de om
de câteva mii de ani încoace. Nicio
altã specie nu a schimbat scoarþa
Pãmântul într-o aºa manierã.

Preistoria (fig. 2) se poate echi-
vala cu ultima perioadã din evoluþia
pãmântului, Cuaternarul, împãrþit în
cele douã epoci: Pleistocen ºi Holocen.

Congresu l  INQUA de la
Christchurch, din anul 1973, a
menþinut marea subdiviziune a
Cuaternarului, în Pleistocen ºi Holo-
cen, limita dintre acestea fiind stabi-
litã la 11.500 ani BP (9.800 ani B.C.).
Aceastã limitã se referã (în sens
larg) la perioada de sfârºit a ultimei
glaciaþiuni, anterioarã încãlzirii cli-
matice majore (optimul climatic post-
glaciar). Perioada (în sens strict)
Pleistocen - Holocen este caracteri-
zatã de douã etape: Tardiglaciarul
(oscilaþiile climatice Alleröd - Dryas
recent) ºi Postglaciarul (Preboreal -
Subatlantic), corespunzãtoare Holo-
cenului propriu-zis.

Cunoaºterea tuturor elementelor
specifice Cuaternarului s-a putut
realiza prin studiul stratigrafiei, al
depozitelor care conþin vestigii ale
locuirilor umane, dar ºi prin inter-
pretãri ale sedimentologiei depune-
rilor. Astfel, la sfârºitul secolului al
XVII-lea, danezul Nicolas Stenon a
pus bazele geologiei stratigrafice
(superpoziþiei stratelor), explicând

principiile acumulãrii succesive a
depunerilor, în sensul anterioritãþii în
funcþie de adâncimea la care au fost
descoperite resturile fosile. 

La începutul secolului al XX-
lea, Albrecht Penk ºi Eduard Bruck-
ner au studiat morenele din Bavaria,
stabilind existenþa glaciaþiunilor.
Cele patru glaciaþiuni ale Europei
Centrale ºi Occidentale (calota
alpinã) au primit numele unor aflu-
enþi ai Dunãrii, întrucât studiul sedi-
mentelor fluvio-glaciare s-a efectuat
în bazinul fluviului. În felul acesta s-au
precizat numele celor patru mari
glaciaþiuni: Günz, Mindel, Riss ºi
Würm, stabilite în ordine cronolo-
gicã. Perioadele intermediare dintre
douã glaciaþiuni au primit numele
generic de interglaciare: Günz-Min-
del, Mindel-Riss, Riss-Würm.

Trebuie sã precizãm cã, îndeo-
sebi în interiorul ultimei glaciaþiuni,
au fost evidenþiate mai multe etape
cronologice, de rãcire ºi de amelio-
rare a climei, numite stadii (fazele de
rãcire) ºi interstadii (oscilaþiile de
încãlzire).

Schema geocronologicã clasicã
a cronologiei glaciare alpine por-
neºte de la sfârºitul Pliocenului
(glaciaþiunile Biber ºi Donau, con-
temporane cu baza Villafranchianu-
lui mijlociu), datat pe la 2.200.000
ani; urmeazã Pleistocenul inferior
(perioadele Donau-Günz ºi Günz),
datat între aproximativ 1.700.000
ºi 750.000 ani BP; Pleistocenul
mijlociu, subdivizat în trei perioade,
este încadrat, respectiv, în: Günz-
Mindel (= Elster), 350.000 - 250.000
ani BP; Riss (= Saale), 250.000 -
120.000 ani BP; Riss-Würm (= Eem-
Mikulino), 120.000 - 80.000 ani BP;
Pleistocenul superior, aparþinând în

Fig. 2: Relaþia elementelor generale
ale Preistoriei cu scara geocronologicã

Tabelul 1: Elementele generale ale Preistoriei în conexiune geocronologicã,
culturalã ºi paleoantropologicã.
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întregime glaciaþiunii Würm (= Vis-
tula-Valdai), 80.000 - 11.000-10.000
ani BP, cu urmãtoarele stadii ºi inter-
stadii (asociaþii climatice): Brörup
(= Odderade-Amersfoort) - Moer-
shoofd (= Poperinge) - Hengelo
(= Podhradem) - Arcy (= Denekamp)
- Kesselt - Stillfried B - Briansk -Tur-
sac - Laugerie - Lascaux - Dryas I -
Prebölling - Angles - Bölling - Dryas
II - Alleröd - Dryas III (recent), dupã
care urmeazã Holocenul, contempo-
ran, mai mult sau mai puþin, cu Post-
glaciarul. Precizãm cã numãrul ºi
numele oscilaþiilor climatice würmiene
sunt diferite de la o þarã la alta, fiind
mai degrabã proprii specialiºtilor în
domeniu ºi unor spaþii geografice.

O tentativã de corelare strictã a
acestor elemente de geocronologie
cu culturile arheologice ºi cu faciesu-
rile culturale sau industriale ar putea
conduce la adevãrate erezii, întrucât
dezvoltarea grupelor umane, a ele-
mentelor specifice, culturale ºi
tehnice, nu a urmat direcþii identice
în timp ºi spaþiu. Din informaþiile
arheologice se pot observa dife-
renþele cronologice (dar ºi industri-
ale) dintre tehno-complexele luate în
discuþie. Pentru a exemplifica ºi aici
o astfel de situaþie, dar pentru a crea
un cadru general între episoadele
glaciare ºi culturi, vom preciza urmã-
toarele: Günz: tehnocomplexe cu
pebble culture (cultura de prund),
galete cioplite, aºchii; Günz-Mindel
ºi Mindel: Acheulean, galete cioplite,
Clactonian (aºchii), Tayacian;
Mindel-Riss ºi Riss: Acheulean,
Tayacian, Levallois, Premusterian,
Musterian vechi, Micoquian, aºchii;
Ris-Würm (Eem): Acheulean, Taya-
cian, Epiacheulean, Musterian; Würm,
cu stadiile, interstadiile ºi oscilaþiile
sale climatice cuprinde marile culturi
arheologice ºi faciesuri ale Pale-
oliticului mijlociu, Paleoliticului supe-
rior ºi Epipaloliticului (Aurignacian -
Epigravettian).

Un grup internaþional de oameni
de ºtiinþã, intitulat Anthropocene
Working Group, evalueazã în
prezent informaþiile referitoare la sta-
bilirea debutului noii ere geologice ºi
va anunþa data convenitã pentru
noua perioadã geologicã.

Un studiu publicat în revista
„Nature” încearcã stabilirea debutu-
lui „Erei Omului“ dar nu este singu-
rul, ºi alþi savanþi propunând ca
revoluþia industrialã sau primele

teste nucleare sã fie folosite ca
repere ale debutului noii ere, în timp
ce unii oameni de ºtiinþã considerã
cã data exactã a debutului unei noi
perioade geologice poate fi stabilitã
abia dupã mii sau milioane de ani de
retrospectivã.

Antropocenul, o nouã perioadã
geologicã ce marcheazã „Era Omu-
lui“, a început în 1610, odatã cu
sosirea europenilor pe continentul
american, eveniment care a avut un
impact fãrã precedent asupra pla-
netei, marcând debutul acestei noi
epoci, potrivit unui studiu publicat în
revista „Nature”.

Cercetãtorii spun cã un alt an,
care poate fi considerat debutul noi
ere, ar putea fi 1964, atunci când
testele nucleare, care au început în
anii 1940 ºi au continuat în anii 1950
ºi la începutul anilor 1960, s-au oprit
ºi a fost impusã o interdicþie în acest
sens.

Geologii împart istoria Terrei în
fragmente care reflectã perioade de
schimbãri semnificative ale planetei,
ca rezultat al deplasãrii continen-
telor, al impactului cu un asteroid, al
unei schimbãri climatice majore.

În prezent, planeta se aflã, din
punct de vedere formal, încã în
Holocen, o epocã geologicã ce a
debutat la sfârºitul ultimei Ere
Glaciare. Savanþii cred, însã, cã
umanitatea a modificat dramatic
Pãmântul, iar pentru a stabili exact
începutul acestei noi perioade,
geologii cautã un semnal clar, pe
care îl descriu ca „un vârf de aur“
(„golden spike“), care ar trebui sã fi
fost pãstrat în sedimente, roci, în
straturile de gheaþã.

Atunci, mai e cazul sã-i zicem
Holocen acestei pãrþi din viaþa
Pãmântului? Unii nu mai vor sã-i
spunã aºa: recunoscând contribuþia
enormã a omului, a omenirii, la
schimbãrile din viaþa planetei, o
parte a comunitãþii ºtiinþifice vor-
beºte deja despre o „epocã a omu-
lui“ în viaþa planetei, despre o
perioadã caracterizatã, mai presus
de orice, prin transformãrile aduse
Pãmântului de aceastã specie fãrã
seamãn, una dintre milioanele de
specii ale planetei ºi totuºi, prin
efectele prezenþei ei, altfel decât ori-
care alta de pe Pãmânt.

Într-un articol apãrut în anul 2002
în „The Economist” se afirmã cã
Paul Crutzen, chimist specializat în

studiul atmosferei ºi câºtigãtorul pre-
miului Nobel pentru chimie ºi colegul
sãu Eugene Stoermer au sugerat cã
s-a pãrãsit epoca Holocen ºi, dato-
ritã efectelor dezvoltãrii economice
ºi ale creºterii populaþiei, s-a intrat
într-o nouã epocã - Antropocenul.
Acest termen a intrat informal în li-
teratura geologicã pentru a pune în
evidenþã mediul global contemporan
dominat de activitatea umanã.

Holocenul este ultima dintre mul-
tele faze interglaciare ale Cuater-
narului ºi singura cãreia i se acordã
statutul de epocã. De asemenea,
este singura unitate din tot Fanero-
zoicul (ultimii 524 m.a.) care este
definitã în termeni de numãr de ani
pânã în prezent, luaþi ca 10.000 ani
de radiocarbon înainte de 1950.

Termenul Antropocen, utilizat din
ce în ce mai mult pentru a desemna
intervalul actual de schimbare antro-
pogenicã a mediului, poate fi discu-
tat în context stratigrafic. Se poate
pleda pentru considerarea acesteia
ca o epocã formalã pentru cã,
începând cu revoluþia industrialã,
Pãmântul a suferit suficiente modi-
ficãri care au lãsat o amprentã strati-
graficã globalã, distinctã de cea din
fazele interglaciale din Holocen ºi
Pleistocen, trecând prin noi modi-
ficãri biotice, sedimentare ºi geochi-
mice. Aceste modificãri, deºi aflate
în stadii incipiente, sunt suficient de
distincte ºi bine stabilite pentru a
sugera, în trecutul recent, o graniþã
între Holocen ºi Antropocen. 

Graniþa poate fi definitã fie prin
locaþiile punctului ºi secþiunii strati-
grafice globale, fie prin asigurarea
unei date numerice. Adoptarea for-
malã a acestui termen va depinde
foarte mult de utilitatea în geologie,
stratigrafie, geomorfologie, hidroge-
ologie ºi geotehnicã.

ACTIVITATEA ANTROPICÃ
ªI SCHIMBAREA FEÞEI PÃMÂNTULUI

Antropocenul se deosebeºte de
Holocenul care l-a precedat prin fap-
tul cã imensa majoritate a eco-
sistemelor planetei poartã urmele
prezenþei omului.

Tendinþa generalã e aceea de a
considera cã oamenii fac rãu pla-
netei - ceea ce, dacã ne uitãm la
unele dintre consecinþele ecologice
ale activitãþii umane, nici nu e de
mirare. În cadrul acestei viziuni, de-
numirea de Antropocen exprimã fap-
tul cã trãim într-o erã caracterizatã
de influenþa, distructivã, a omului
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asupra planetei. De aici ºi apelurile
la acþiuni menite sã inverseze
aceastã tendinþã, sã restabileascã
echilibrul, oprind alunecarea spre
dezastru.

Diguri mici sau mari (sau uriaºe)
stãvilesc râurile ºi fluviile. Enorme
suprafeþe de pãdure sunt defriºate
an de an, în locul lor apãrând pãºuni
sau culturi. Existã mai mulþi copaci
în ferme decât în pãdurile naturale,
iar pãdurile însele nu mai sunt ce-au
fost: sunt tãiate de ºosele asfaltate
pe care circulã maºini, iar în regiu-
nile temperate, cel puþin, multe din-
tre pãduri sunt plantate de om ºi se
deosebesc de pãdurile originare,
care mai existã doar pe suprafeþe
mici. Apele ºi aerul conþin substanþe
care n-au existat niciodatã în naturã,
multe specii dispar înainte de vreme,
din cauza distrugerii habitatelor lor,
iar numeroase plante ºi animale
ajung sã trãiascã în locuri în care
n-ar fi ajuns niciodatã dacã n-ar fi
fost omul care sã le ducã acolo.

Domesticirea animalelor ºi culti-
varea plantelor sunt printre cele mai
puternice efecte ale prezenþei
umane pe Terra în ultimele 10
milenii, iar de 500 de ani încoace, de
când fauna ºi flora Americilor au
devenit cunoscute în Lumea Veche,
deosebirile s-au tot redus.

Dar nu numai în peisaj se vãd
urmele omului. Specia umanã a
influenþat profund dinamica planetei,
pânã la nivel chimic, biochimic ºi
geologic. Cercetãrile au identificat
modificãri profunde, atât în ciclul car-
bonului, cât ºi în ciclul azotului, douã
mecanisme geochimice care azi
„merg“ foarte diferit de felul în care
mergeau în prima parte a Holocenu-
lui, atunci când specia umanã încã
nu ieºise la rampã.

Numai în ultimii 200-300 de ani,
prin arderea combustibililor extraºi
din scoarþa terestrã, s-au eliberat în
atmosferã (sub formã de CO2) can-
titãþi de carbon fosil pe care natura le
depozitase în sute de milioane de ani.

Ideea centralã a acestui model
de gândire este aceea de a evita
sã depãºim un anumit prag, din-
colo de care revenirea n-ar mai fi
posibilã, ºi de a ne reîntoarce la
condiþiile relativ stabile din Holocen,
inclusiv prin mãsuri active, cum ar fi
alcalinizarea artificialã a apelor ocea-
nelor, pentru a compensa acidificarea
ºi a restabili echilibrul, restrângerea
emisiilor de gaze cu efect de serã ºi

alte mãsuri conservatoare, pentru a
ajunge la valorile de dinaintea re-
voluþiei industriale, unde ne-am simþi
în siguranþã, spre deosebire de
acum, când trãim în periculosul
Antropocen, sub ameninþarea unei
catastrofe ecologice globale.

MODIFICÃRI LA NIVEL
DE SEDIMENTARE

PRIN ACTIVITATEA ANTROPICÃ
Din numeroase cercetãri ºi studii

rezultã cã oamenii au cauzat o mo-
dificare dramaticã la nivel de erozi-
une ºi defriºare a continentelor, atât
direct, prin agriculturã ºi construire,
cât ºi indirect, prin poluarea unor
râuri mari. Acestea echivaleazã cu
un semnal distinct litostratigrafic,
mai ales cã este considerat ca arte-
fact uman de conservare, asociat cu
industrializarea acceleratã.

Dr. Jan Zalasiewicz de la Univer-
sitatea din Leicester a declarat pen-
tru BBC News: „Mai simplu spus,
planeta nu mai funcþioneazã aºa
cum o fãcea odatã. Atmosfera,
clima, oceanele, ecosistemele...
toate opereazã în afara normelor
Holocenului. Asta duce la concluzia
cã am trecut graniþa într-o nouã erã
geologicã“.

Zalasiewicz mai adaugã: „Sunt trei
puncte de vedere despre momentul
intrãrii în Antropocen. Unii cred cã
s-a întâmplat acum câteva mii de
ani, odatã cu apariþia agriculturii, dar
acei fermieri primitivi nu au schimbat
prea mult faþa planetei. Alþii pun
hotarul Antropocenului în jurul anului
1800. Atunci populaþia planetei a
atins un miliard de suflete ºi dioxidul
de carbon în atmosferã a început sã
creascã semnificativ din cauza
arderii combustibililor fosili în timpul
Revoluþiei industriale“, a explicat
acesta.

Oricum, schimbãrile cu adevãrat
importante nu au apãrut pânã la
sfârºitul celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, iar acesta este un alt punct
important care ar putea constitui
punctul zero al Antropocenului.

Pentru a defini o erã geologicã,
cercetãtorii trebuie sã arate cum
pot fi recunoscute straturile sedi-
mentare care se vor transforma
de-a lungul timpului în roci. ªi
dupã cum reiese din aceastã per-
spectivã, este mult mai practic
dacã se va considera anul 1945 ca
datã de început a Antropocenului.

Anul 1945 este începutul erei
nucleare, deoarece sedimentele

depozitate în acel an conþin sem-
nãtura radioactivã a primului experi-
ment nuclear desfãºurat în Statele
Unite. Aºadar, peste mii de ani,
geologii (dacã vor mai exista!) vor
putea sã identifice acest strat parti-
cular de sedimente.

Alegerea anului 1945 este mai
mult decât o simplã convenienþã.
Momentul coincide cu un eveniment
pe care profesorul Will Steffen, de la
Universitatea Naþionalã a Australiei,
îl descrie ca „marea accelerare“.
Acesta a declarat pentru BBC:
„Acum câþiva ani am elaborat o serie
de grafice care reflectã evoluþia soci-
etãþii umane de la 1800 pânã în
prezent. Am observat ceva neaºtep-
tat, o remarcabilã accelerare dupã Al
Doilea Rãzboi Mondial. De atunci
încoace populaþia a crescut la mai
mult decât dublu, atingând cifra
uluitoare de 6,9 miliarde în aceeaºi
perioadã, ºi mult mai semnificativ
decât evoluþia populaþiei, economia
globalã a crescut de zece ori“.

Prof. Steffen a explicat cã nu
creºterea populaþiei este aspectul
cel mai important; adevãrata pro-
blemã este cã avem un nivel de trai
mult mai ridicat ºi consumãm
resursele în proporþie exponenþialã.

Tot profesorul Steffen ºi alþi
colegi au identificat nouã sisteme
care întreþin viaþa, esenþiale pentru
supravieþuirea speciei umane pe
Pãmânt. Ei au avertizat cã douã din-
tre aceste sisteme - clima ºi ciclul
azotului - sunt în pericol de blocaj, în
vreme ce un al treilea – biodiversi-
tatea - este deja în proces de dis-
trugere. Dispariþia speciilor este
acum de 100 pânã la 1.000 de ori
mai rapidã decât în perioadele ante-
rioare ºi viteza va creºte ºi mai mult
în secolul 21. Când oamenii vor privi
înapoi vor vedea Antropocenul ca a
6-a mare extincþie din istoria planetei.
Asta ar pune era geologicã pe
acelaºi plan cu evenimentul care
a dus la dispariþia dinozaurilor.

Dar cea mai alarmantã dintre
perspective este posibilitatea ca
încãlzirea globalã, apãrutã chiar la
începutul nou-propusei ere geolo-
gice, sã fie ireversibilã. „Este schim-
barea climei o deviaþie pe termen
scurt, urmatã de o revenire la para-
metrii climatologici anteriori, sau o
modificare de duratã cãtre un alt
punct de echilibru climatic?“ se
întreabã profesorul Steffen.
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Dacã Antropocenul evolueazã
ca o erã cu o perioadã de încãlzire
climaticã pe termen lung, atunci
vom avea o unicã consolare:
materialul fosil, constituit de soci-
etatea umanã modernã, va fi pãs-
trat foarte detaliat în straturile
geologice.

Dr. Mike Ellis, de la Institutul
Britanic de Cercetãri Geologice, a
declarat pentru BBC News: „Ca
rezultat al creºterii nivelului oceanu-
lui planetar, cercetãtorii vitorului vor
gãsi în straturile sedimentare relicve
ale unor întregi oraºe“.

În New Orleans, mari pãrþi din
oraº sunt deja sub nivelul mãrii.
Combinaþia dezastruoasã între creº-
terea nivelului oceanelor ºi scufun-
darea terenurilor din delta fluviului
Mississippi, pe care oraºul este con-
struit, fac probabilã dispariþia aces-
tuia într-un viitor nu prea îndepãrtat.

Deºi Comitetul Interguvernamen-
tal pentru Schimbarea Climei prevede
o creºtere a nivelului oceanului pla-
netar cu mai puþin de un metru pânã
în 2100, aceastã creºtere ar putea
mãsura chiar ºi cinci metri dacã topi-
rea Antarcticii ºi a gheþarilor Groen-
landei va fi completã.

„O creºtere de asemenea pro-
porþii a nivelului oceanelor ar
însemna cã etajele inferioare ale
clãdirilor se vor conserva intacte
sub straturile de sedimente. Un ast-
fel de strat (geologic) urban ar fi
unic, foarte rãspândit ºi o semnã-
turã uºor de recunoscut în depo-
zitele sedimentare ale erei umane“,
a precizat dr. Mike Ellis.

Dr. Mark Williams de la Univer-
sitatea din Leicester a precizat cã:
„Unul dintre motivele principale
pentru care am dezvoltat concep-
tul Antropocenului este pentru a
cuantifica schimbãrile prezentului
în raport cu datele trecutului geo-
logic. Numai dacã facem asta
putem stabili ritmul ºi dimensiunea
schimbãrilor care se produc acum.“
Dr. Williams mai adaugã cã Antro-
pocenul îºi va urma cursul ºi cã
are toate semnele cã va fi unul
din punctele cruciale în istoria de
4,5 miliarde de ani a Pãmântului.
INFLUENÞA UMANÃ ASUPRA CLIMEI

ªI MEDIULUI DIN HOLOCEN
Climatologul James E. Hansen,

directorul NASA Goddard Institute
for Space Studies, a publicat un arti-
col în cel mai important ziar din
lume, „The New York Times“, pentru

a trage un semnal de alarmã referi-
tor la un mare pericol la adresa
omenirii. El atrage atenþia cã ºtiinþa
este clarã. A sosit momentul ca poli-
tica sã o urmeze. Toate academiile
ºtiinþifice de pe Terra au confirmat cã
încãlzirea globalã este realã, este
provocatã în mare parte de oameni
ºi necesitã sã acþionãm în mod
urgent. Costul acestei acþiuni creºte
pe mãsurã ce o amânãm - dacã nu
dorim sã fim consideraþi imorali de
generaþiile urmãtoare ºi dacã vrem
sã evitãm scenariul cel mai pesimist,
acum este momentul  sã se
acþioneze.

„Nisipurile bituminoase ale
Canadei conþin de douã ori mai mult
dioxid de carbon decât a fost emis în
urma folosirii petrolului în toatã isto-
ria omenirii. Dacã vom exploata
aceastã nouã sursã de petrol la
maxima sa capacitate ºi vom con-
tinua sã ardem resursele actuale de
petrol, gaz natural ºi cãrbune, con-
centraþia de dioxid de carbon în
atmosferã va atinge în cele din urmã
niveluri mai mari decât în era Plio-
cenã, acum 2,5 milioane de ani,
când nivelul oceanului planetar era
cu 15,3 metri mai înalt decât astãzi.
Acest nivel al gazelor de serã ar
garanta cã dezintegrarea calotelor
glaciare ar cunoaºte o accelerare
ieºitã din comun. Oceanele s-ar
ridica, distrugând oraºele de coastã.
Temperaturile la nivel global ar
deveni insuportabile, iar 20%-50%
dintre speciile de pe Terra ar dis-
pãrea. Civilizaþia însãºi ar putea dis-
pãrea“, avertizeazã Hansen.

Tot în acest context Hansen mai
aratã cã: „Dacã tot ce spun sunã
apocaliptic, sã ºtiþi cã este. De
aceea este absolut necesar sã
reducem în mod dramatic emisiile de
carbon. Concentrarea dioxidului de
carbon în atmosferã a crescut de la
280 pãrþi pe milion (ppm) la 393 ppm
în ultimii 150 de ani. Nisipurile bitu-
minoase conþin 240 de gigatone de
carbon, suficient pentru a adãuga
120 de ppm în atmosferã. Dacã vom
apela la aceºti combustibili murdari,
nu putem spera sã menþinem nivelul
carbonului din aer la o concentraþie
mai micã de 500 ppm, caz în care le
vom lãsa copiilor noºtri moºtenire un
sistem climatic ce nu mai poate fi
controlat“.

În altã ordine de idei, Werner
Keller scrie cã: „Cu câteva decenii în
urmã, nimeni nu putea sã bãnuiascã

faptul cã încercãrile de a descoperi
biblicul Ur vor duce la scoaterea la
luminã a unei culturi care se întoarce
ºi mai departe în semiîntunericul
preistoriei decât cele mai vechi
dovezi lãsate de om în Egipt“.

În zonã, beduinilor le este cunos-
cutã o ridicãturã singuraticã, pe care
din timpuri imemoriale o numesc Tell
al-Muqayyar.

Acelaºi scriitor consemneazã:
„Cândva - acum patru mii de ani -
aici se unduiau câmpuri de grâu ºi
orz, se întindeau cât vedeai cu ochii
culturi de legume ºi crânguri de
curmali ºi smochini.”

Pe la mijlocul secolului XlX-lea
au început sã se facã peste tot în
Egipt, Mesopotamia ºi Palestina
cercetãri ºi sãpãturi arheologice.
Aceasta se datora dorinþei de a se
ajunge la o imagine, fondatã ºtiin-
þific, a istoriei omului în acesta zonã.

Descoperirile din deºertul Meso-
potamiei ºi din Egipt, printr-o muncã
extrem de grea, meritã stima a mili-
oane de admiratori.

Acesta este momentul în care
ºtiinþa a deschis, pentru prima datã,
uºa care ducea spre lumea pânã
atunci atât de misterioasã a Bibliei.

Pentru a lãmuri turnul în trepte de
pe Eufratul inferior, secretul necu-
noscutului popor al sumerienilor ºi al
biblicului Ur, o expediþie de arheologi
englezi ºi americani, în frunte cu
englezul Sir Charles Leonard
Woosley, au început cercetãrile în
anul 1923. Pentru acesta, Tell al-
Muqayyar devine marea încercare a
vieþii sale. El îºi îndreaptã cercetãrile
spre dealurile plate care se ridicã din
întinderile de nisip din apropierea
Ziguratului.

Aceste dealuri, la partea supe-
rioarã, sunt plate, iar versanþii lor au
aproape aceeaºi formã. Ele nu s-au
format în mod natural: de fapt sunt
niºte structuri artificiale în care sunt
adunate moºtenirile lãsate de
numeroase generaþii ce formeazã
locuri de depozitare a resturilor
umane. Forma acestor dealuri s-a
definitivat de-a lungul secolelor, sau
mileniilor, în acelaºi mod, atunci
când s-a construit în acel loc prima
datã o aºezare. Dacã erau distruse
din cauza rãzboiului sau a in-
cendiilor, ori dacã erau pãrãsite de
locuitorii lor, veneau cuceritorii sau
alþi oameni ºi construiau în acelaºi
loc. Generaþie dupã generaþie îºi
ridicau, în acest fel, aºezãrile ºi

�� urmare din pagina 25
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oraºele, unele deasupra celorlalte.
Odatã cu scurgerea timpului, prin
acumularea strat cu strat ºi metru cu
metru a molozului ºi deºeurilor de pe
urma a nenumãrate locuinþe, se
ridicã un adevãrat deal.

Arabii denumesc astãzi o ridicã-
turã artificialã prin cuvântul „tell”,
care mai înseamnã ºi „grãmadã”. În
Biblie se întâlneºte aceastã noþiune
în Cartea lui Iosua Navi 11:13. Aici,
la cucerirea Canaanului este evocat
„tuli“ - care este pluralul lui „tell“.
Arabii fac, cu exactitate, diferenþa
între tell ºi o ridicãturã naturalã, pe
care o numesc „djebel”.

Din cele de mai sus rezultã cã
modificãrile la care a fost supus
Pãmântul sunt atât de mari încât
putem vorbi de douã epoci diferite
în timpul existentei rasei umane,
cea preindustrialã (Holocenul) ºi
cea industrialã (Antropocenul). 

Intrarea într-o astfel de erã are
implicaþii care merg dincolo de
puterea noastrã de înþelegere iar
durata noii ere geologice nu poate
fi decât bãnuitã, atâta vreme cât
nu are un corespondent în istoria
de miliarde de ani a Terrei.

CONCLUZII
Litosfera oferã o mare varietate

de resurse naturale care prezintã
valoare economicã deosebitã ºi este
reprezentatã la suprafaþã printr-un
relief foarte variat, apreciat ca suport
al activitãþii umane. Calitãþile reliefu-
lui, ca resursã naturalã, se referã la
varietatea formelor majore ºi minore
de relief, care avantajeazã sau nu
amplasarea de aºezãri ºi cãi de
comunicaþie sau folosirea în agricul-
turã. De asemenea, altitudinea reli-
efului aduce diferenþieri în gradul de
populare a mediului, resimþite în
peisaje ºi în prezenþa sau absenþa
activitãþilor umane.

Studii ºi cercetãri întreprinse de
cercetãtorii ºi oamenii de ºtiinþã
indicã impactul major pe care omul
modern l-a avut asupra mediului na-
tural ºi construit ºi grupeazã aceste
fenomene în patru categorii:

• modificarea structurii subterane
a litosferei prin extracþiile petroliere
ºi ale resurselor naturale ºi depo-
zitarea deºeurilor, prin care se înþe-
leg resturile tehnologice, produsele
ºi materialele cu termene de garan-
þie depãºite, produsele uzate fizic
care nu mai au valoare de întrebu-
inþare, precum ºi resturile menajere.

Toate acestea conduc la depre-
cierea aspectului estetic al cadrului
natural;

• schimbãrile majore din ciclul
dioxidului de carbon ºi declanºarea
efectelor încãlzirii globale;

• efectele nocive asupra florei ºi
faunei Terrei;

• creºterea nivelului de aciditate
al oceanelor planetare.

De la începuturile existenþei
noastre, legãturile între existenþa
umanã, activitãþile umane ºi natura
înconjurãtoare au fost numeroase ºi
evidente, chiar atunci cînd nu s-a
recunoscut acest fapt.

Acestea includ legãturi între:
• crearea ºi menþinerea focului,

gãtitul ºi sãnãtatea;
• focul, schimbarea climatului, locu-

irea ºi confortul;
• climatul ºi vegetaþia;
• vegetaþia, energia umanã, supra-

vieþuirea faunei;
• focul, energia umanã, ingeniozi-

tatea ºi agricultura;
• energia umanã, energia animale-

lor domestice ºi disponibilitatea apei
pentru agriculturã ºi consumul uman;

• creºterea recoltei agricole ºi a
capacitãþii de a suporta populaþia
umanã.

Naºterea umanitãþii, ºi în special
a omului modern, marcheazã modi-
ficãri environmentale generate de
oameni. Utilizarea mediului de cãtre
un mic numãr de oameni în cãutare
de hranã ºi haine, adãpost ºi com-
bustibil, pare a sugera cã impactul
asupra mediului a fost insignifiant.
Este însã doar o impresie. Dovezile
au arãtat cã apariþia omului în zone
nelocuite anterior de acesta a avut
efecte dramatice asupra mediului.

Impactul omului asupra mediului
a fost unul major de-a lungul întregii
sale evoluþii. Teoria conform cãreia o
modificare radicalã a ecosistemelor
a apãrut abia în ultimii 200 de ani
(odatã cu industrializarea) se
dovedeºte a fi falsã. Informaþiile ofe-
rite de arheologie aratã cã impactul
asupra mediului s-a produs mult mai
devreme, odatã cu contribuþia la
extincþia megafaunei ºi despãduririle
neolitice, ºi a fost constant de-a lun-
gul întregii istorii umane.

România (zona nord-dunãreanã
a continentului european), a fost
consideratã din vechime drept un
paradis terestru. Un teren bogat în
aproape toate bogãþiile pãmântului,
cu terenuri agricole (grânarul Europei

de mai târziu), pãºuni întinse, toate
formele de relief, un incredibil sistem
hidrografic natural, o zonã bine
apãratã contra majoritãþii dezastrelor
naturale... etc. ªi ca un miracol unic
al istoriei, locuitorii acestei zone nu
au putut fi alungaþi din vatra strã-
moºeascã ºi nici deznaþionalizaþi.

Având în vedere toate cele
prezentate, rezultã cã ºi în practica
geotehnicã, umpluturile - cu acest
termen generic - au fost tratate în
STAS 3300/2 - 85, în tabelul 18,
unde se precizeazã: „presiunile con-
venþionale privind umpluturile cu
conþinut de materii organice mai mic
de 5% se împart în umpluturi de
pãmânturi omogene realizate ºi
compactate în mod organizat (perne,
ramblee) ºi depozite omogene rezul-
tate în urma unor activitãþi sistema-
tice de depunere de pãmânturi ºi
reziduri minerale, compactate con-
trolat ºi necompactate, dar cu o
vechime de depunere de minimum
doi ani“.

Ca o concluzie generalã privind
amenajarea teritoriului, urbanismul
ºi protecþia mediului, considerãm cã
cercetãtorii ºi practicienii din dome-
niul geotehnicii trebuie sã aibã în
vedere modificãrile la care a fost
supus Pãmântul în cele douã epoci
diferite, cea preindustrialã (Holocenul)
ºi cea industrialã (Antropocenul) în
cazul în care conceptul Antropo-
cenului va putea cuantifica schim-
bãrile prezentului în raport cu
datele trecutului geologic.
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Cele mai reprezentative lucrãri de construcþii,
cãrora societatea le-a asigurat consultanþã tehnicã
de specialitate, din anul 2000 ºi pânã în prezent, sunt:

a) Consultanþã ºi proiectare pentru accesare de
fonduri naþionale ºi fonduri europene:

� Proiecte integrate - Gugeºti, Jariºtea, Pãuneºti,
Andreiaºu de Jos - jud. Vrancea; alte judeþe - Fondul
European pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã
(FEADR);

� Lucrãri de reabilitare ºi modernizare obiective de
interes local;

� Reabilitare ºi modernizare ºcoli;
� Ansambluri de locuinþe pentru tineri - lucrãri deru-

late prin programul naþional ANL;
� Ansambluri de locuinþe sociale;
� Reabilitare termicã clãdiri;
� Restaurãri ºi puneri în valoare ale monumentelor

istorice;
� Înfiinþare sau dezvoltare de ferme de creºtere a

animalelor ºi procesãri produse alimentare - din Fonduri
Europene pre ºi post aderare;

� Lucrãri de reabilitãri, balastãri ºi modernizãri de
drumuri de interes local;

� Lucrãri de alimentãri cu apã ºi canalizãri;
� Înfiinþãri de baze sportive.
b) Alte lucrãri:
Efectuarea auditului energetic pentru reabilitarea

termicã a clãdirilor:
� Ansambluri de locuinþe;
� Reabilitare termicã a ºcolilor.
c) Asistenþã tehnicã prin diriginþi de ºantier atestaþi.
Toate serviciile de consultanþã, lucrãrile de proiectare

ºi alte servicii s-au înscris în termenele contractuale sta-
bilite cu beneficiarii, iar calitatea lor s-a realizat conform
cerinþelor exprimate prin specificaþiile contractuale.

INFRASTRUCTURA
NECESARÃ REALIZÃRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE

Pentru desfãºurarea activitãþii de consultanþã
tehnicã, societatea deþine o gamã de echipamente lT, de
mãsurã ºi control in situ, soft specializat, precum ºi
mijloacele de transport necesare pentru inspectarea
lucrãrilor de construcþii.

Pentru proiectare, societatea are un atelier dotat, o
reþea de calculatoare, inclusiv programele necesare
elaborãrii proiectelor de construcþii clãdiri, drumuri,
instalaþii, reþele tehnico-edilitare.

În prezent, 18 specialiºti cu studii superioare sunt
permanent la dispoziþia clienþilor.

De când funcþioneazã, SC ALMA CONSULTING SRL
Focºani a primit premii, distincþii ºi atestãri. Deþine
certificãri:

ISO 9001/2008
(Sistemul de Management al Calitãþii);

SR EN ISO 14001/2005
(Sistemul de Management de Mediu);

SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Management

al Sãnãtãþii ºi Securitãþii Ocupaþionale).
A fost ºi este permanent „abonatã“ la distincþiile

oferite în cadrul manifestãrilor prilejuite de Topul
Naþional al firmelor private. �

Sc ALMA CONSULTING srl Focºani
ARHITECTURÃ, INGINERIE ªI SERVICII DE CONSULTANÞÃ TEHNICÃ

Societatea comercialã ALMA CONSULTING SRL din Focºani s-a înfiinþat în anul 1992, la iniþiativa
doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, având ca obiect de activitate, în principal: arhitecturã, inginerie
ºi servicii de consultanþã tehnicã legate de acestea.

ALMA CONSULTING SRL Focºani mai asigurã, pentru cei interesaþi: consultanþã în domeniul relaþiilor
publice ºi comunicãrii, consultanþã pentru afaceri ºi management, testãri ºi analize tehnice, precum ºi
activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice n.c.a.
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Cel mai nou sistem de uºi exte-
rioare armonice ALUPROF repre-
zintã o soluþie unicã, permiþând,
aproape în totalitate, plierea zonelor
de geam ºi deschiderea încãperii
spre grãdinã sau terasã. Aceastã
soluþie este perfectã atât pentru
casele private, cât ºi pentru aparta-
mentele cu terase spaþioase. Sistemul
MB-86 FOLD LINE poate fi folosit ºi
într-o cofetãrie sau într-un restau-
rant, care îºi pot extinde spaþiul cãtre
grãdina sezonierã.

„Acest sistem asigurã o libertate
incredibilã ºi confortul contactului cu
mediul exterior, în orice moment ales
de noi. Uºile fabricate în sistemul
MB-86 FOLD LINE sunt confortabile
ºi simple în utilizare“ – explicã
Bozena Ryszka, Marketing Manager
ALUPROF SA. 

Structura uºilor armonice permite
deschiderea lor atât în exterior, cât ºi
spre interiorul clãdirii. Deschiderile

au fost create astfel încât sã poatã fi
pliate fãrã probleme în orice sistem
de configurare. 

Modul unic de fabricare a uºilor
armonice permite executarea struc-
turilor cu volume foarte mari. Fiecare
canat de uºã poate avea o înãlþime de
pânã la 2,7 m ºi o lãþime de 1,2 m. 

Posibilitatea de îmbinare a mai
multor panouri datoritã sistemului
MB-86 FOLD LINE ne permite sã
deschidem tot peretele încãperii.
Totodatã, structura creatã de
ALUPROF, datoritã feroneriei spe-
ciale a sistemului MB-86 FOLD
LINE, garanteazã funcþionarea con-
fortabilã a deschiderilor, având o
greutate maximã de 120 kg pentru
fiecare canat. 

Aceste uºi asigurã ºi un nivel ridicat
de izolare termicã. „Profilele cu 3
camere au fost dotate cu inserþii termice
având o lãþime de 24 mm pentru tocuri ºi
34 mm pentru cerceveaua de uºã.

În ciuda unei suprafeþe atât de mari de
vitrificare, tocmai aceastã soluþie ne
permite sã putem conta pe o foarte
bunã izolare de temperaturile scãzute
de afarã“ – declarã Bozena Ryszka.

În armonie cu ambientul:
noul sistem ALUPROF MB-86 FOLD LINE

În zilele frumoase ºi însorite, aproape toþi viseazã sã poatã simþi un strop de primãvarã ºi în interior.
Pare imposibil? Nimic mai greºit. Cel mai nou sistem de ferestre ºi uºi ALUPROF MB-86 FOLD LINE
permite eliminarea, aproape în totalitate, a barierei care desparte încãperea noastrã de lumea exterioarã. 
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Uºile au fost concepute în douã
variante de structurã – de bazã (ST)
ºi cu inserþii de izolare suplimentarã
(HI). Modelul HI ne asigurã un nivel
ridicat de izolare termicã, datoritã
inserþiilor de polietilenã între bariera
termicã ºi  camerele de izolare. 

Sistemul MB-86 FOLD LINE
oferã, de asemenea, posibilitatea
alegerii soluþiilor pentru praguri. În so-
luþia clasicã a fost folositã o etan-
ºeizare de închidere. Acest sistem
poate fi montat cu un prag jos, con-
fortabil în utilizare, fiind alegerea

perfectã pentru restaurante sau
cofetãrii.  

Structura permite o gamã largã de
vitrificãri – începând de la 14 mm ºi
pânã la 61,5 mm. Aceasta permite
folosirea unor pachete cu una sau
douã camere. De asemenea, vom
putea utiliza la uºile armonice gea-
muri specializate cu nivel ridicat de
izolare fonicã, precum ºi geamuri
antiefracþie.

„Un avantaj suplimentar al MB-86
FOLD LINE este compatibilitatea cu
sistemul cunoscut ºi apreciat de

ferestre ºi uºi ALUPROF MB-86. În
ambele soluþii a fost folosit un mod
similar de îmbinare a profilelor. În
plus, anumite profile, garnituri ºi
accesorii sunt comune pentru
ambele sisteme“ - adaugã Bozena
Ryszka. 

Sistemul MB-86 FOLD LINE
oferã libertate de proiectare a spa-
þiilor moderne ºi frumoase, atât în
clãdirile de locuinþe, cât ºi în cele
utilitare. Uºile armonice  superioare
îndeplinesc atât cerinþele arhitecþilor,
cât ºi pe cele ale investitorilor ºi uti-
lizatorilor individuali. �
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PALM ISLANDS – Dubai, Emiratele Arabe Unite
Proiectul Palm Islands prevede construcirea, în largul coastelor Dubaiului, a trei insule artificiale (Palm Jumeirah,

Deira Island ºi Palm Jebel Ali).
Deocamdatã, finalizatã este doar prima dintre ele – Palm Jumeirah. Celelalte douã insule ºi alte proiecte similare,

precum „Universul”, se aflã în diverse stadii de realizare.
Fiecare dintre insule urmeazã sã gãzduiascã pe suprafaþa sa: imobile rezidenþiale, ansambluri de agrement ºi

divertisment, hoteluri, plaje publice ºi private º.a.
Palm Jumeirah are forma unui palmier cu 16 frunze, înconjurat de o semilunã având 11 km lungime.
Pentru construirea insulei s-au folosit cca 94 milioane mc de nisip, dragat din Golful Persic ºi pulverizat de

compania belgianã Jan De Nul ºi compania olandezã Van Oord, specializate în asemenea lucrãri.
Insula este protejatã de un dig din pietre care înconjoarã semiluna: peste 7 milioane de tone, extrase din

16 cariere din Dubai. Cei 120.000 de rezidenþi ai insulei ºi-au preluat locuinþele începând cu anul 2006.
Construirea insulei a avut, însã, ºi un impact negativ asupra mediului. Au fost afectate, aºa cum afirmã organiza-

þiile de mediu, fauna ºi flora marinã, eroziunea solului pe coastã, poluarea apei în zona din care s-a extras nisipul etc.
Obiectivul principal al construirii acestor insule, al cãror dezvoltator a fost Nakheet Property – un conglomerat

imobiliar din Emiratele Arabe Unite - este crearea unei noi destinaþii turistice, care sã compenseze scãderea
veniturilor din þiþei.

ARHITECTURÃ FÃRÃ LIMITE ! (IV)

Palm Jumeirah - Dubai, Emiratele Arabe Unite Palm Jumeirah - Dubai, Emiratele Arabe Unite

Palm Jumeirah - Dubai, Emiratele Arabe Unite
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PODUL VASCO DA GAMA – Lisabona, Portugalia
Este cel mai lung pod din Europa, cu o lungime totalã

de 17,2 km. 
Podul traverseazã estuarul râului Tagus, legând

oraºele Sacavém ºi Montijo.
Stâlpii sãi de susþinere, cu un diametru între 1,7 m ºi

2,2 m, sunt îngropaþi la o adâncime de 85 m sub nivelul
mãrii. Din cauza lungimii sale a fost nevoie ca, la
aºezarea pilonilor, sã se ia în calcul ºi sfericitatea pãmân-
tului, altfel, la capãtul podului ar fi apãrut o diferenþã de
80 cm. Lãþimea podului este de 30 m iar deschiderea prin-
cipalã are 450 m.

Construirea podului a început pe 29 martie 1998 ºi s-a
finalizat dupã doar 18 luni.

LANGKAWI SKY BRIDGE – Malaezia
Este, de fapt, o pasarelã pietonalã care înconjoarã

muntele Gunung Mat Chinchang.
Are 126 m lungime ºi oferã o panoramã de 360°

asupra insulelor Langkawi.
Sky Bridge, la care nu se poate ajunge decât cu tele-

cabina, se aflã la o altitudine de 600 m ºi are o lãþime de
doar 2 m.

A fost finalizat în 2005.

Langkawi Sky Bridge – MalaeziaLangkawi Sky Bridge – Malaezia

Podul Vasco Da Gama – Lisabona, Portugalia

Podul Vasco Da Gama – Lisabona, Portugalia

continuare în pagina 34��



�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� octombrie 201634

SUN CRUISE RESORT & YACHT –
Jeongdongjin, Coreea de Sud

Ceea ce vedeþi în imagine pare o
navã de mari dimensiuni. Dar, nu!
Este, de fapt, un hotel construit în
2002, destinat mai ales turiºtilor care
nu au suficienþi bani pentru o croazierã
adevãratã ºi care, privit din depãrtare,
pare o navã eºuatã acolo.

Construit în vârful unei stânci,
hotelul are 211 camere, 6 restaurante
ºi un bar rotativ la ultimul etaj, de unde
ai o veritabilã imagine panoramicã
asupra întregii zone.

Tema „nava de croazierã” este
amplificatã în interiorul hotelului de
sunetul unor valuri care se aud din
difuzoare.

CASA CU SUSUL ÎN JOS – Syzmnark,
Polonia

A fost construitã la solicitarea unui
om de afaceri polonez, Daniel Cza-
piewski, în amintirea epocii comuniste,
atunci când toate lucrurile mergeau
de-a-ndoaselea.

Construcþia a durat 4 luni, timp în
care muncitorii nu au avut o sarcinã
uºoarã, fiind dezorientaþi în perma-
nenþã de unghiurile neobiºnuite ale
pereþilor.

FLOATING CINEMA – golful Ko
Kudu Noi, Thailanda

Ce aþi zice de un cinematograf în
care ecranul e plasat undeva între
douã stânci þâºnind din apele oceanu-
lui iar spectatorii sunt aºezeþi în fotolii
pe o platformã plutitoare?

A fost ideea arhitectului Ole
Schaeren, pusã în practicã cu ocazia
festivalului „Film pe Rocks Yao Noi” de
pe insula Kudi Noi, din apropierea
renumitei staþiuni Phuket - Thailanda.

Evident cã spectatorii au fost trans-
portaþi cu barca la platforma modularã
plutitoare, construitã din materiale
reciclabile, platformã care, la sfârºitul
festivalului, a fost demontatã ºi oferitã
pescarilor locali.

Floating Cinema – golful Ko Kudu Noi, Tailanda

Sun Cruise Resort & Yacht – Jeongdongjin, Coreea de Sud

Upside Down House - Syzmnark, Polonia
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4D BIM by Novart Engineering

Novart Engineering este una dintre puþinele companii din România care implementeazã ºi utilizeazã metodologie
BIM (Building Information Modeling) în livrarea proiectelor de construcþii publice ºi private.

Implementarea BIM înseamnã un mai bun management al informaþiei în cadrul proiectului sau la nivel de
organizaþie, iar Novart Engineering, împreunã cu colaboratorii sãi, asigurã, în funcþie de stadiul de dezvoltare în
care se aflã proiectul:

• Specificarea ºi îndeplinirea cerinþelor informaþionale ale Beneficiarului
• Dezvoltarea standardului BIM la nivel de proiect sau organizaþie, inclusiv cu

tratarea aspectelor contractuale necesare livrãrii BIM a proiectului, protocolul BIM
anexat contractelor de servicii sau de execuþie lucrãri din cadrul proiectului

• Crearea modelelor 3D BIM integrate ºi coordonate, respectiv arhitecturã,
structurã ºi instalaþii

• Verificarea, din punct de vedere calitativ, detectarea coliziunilor, optimizarea
soluþiilor proiectate

• Implementarea metodologiei ºi aplicaþiilor software necesare utilizãrii BIM în
execuþia lucrãrilor proiectului

• Utilizarea de standarde deschise pentru asigurarea interoperabilitãþii infor-
maþiei, accesului ºi utilizãrii acesteia de cãtre toþi membrii echipei extinse de proiect 

• Planificarea execuþiei lucrãrilor de construcþii prin metoda Analiza Drumului
Critic ºi corelarea activitãþilor de construcþii cu obiectele BIM pentru realizarea
simulãrii 4D a execuþiei lucrãrilor

• Optimizarea graficului de execuþie, beneficiind de o metodã simplã, vizualã
• Asocierea resurselor umane ºi materiale ºi echipamente, respectiv obiecte

BIM inteligente
• Asocierea costurilor 5D BIM
• Crearea premiselor pentru utilizarea modelului BIM în operarea ºi mentenanþa

obiectivului 6D BIM

SC NOVART ENGINEERING SRL
B-dul. Lacul Tei, Nr. 1-3 (în clãdirea ISPE), Et. 6, Camera 619-621, Sector 2, Bucureºti

Tel.: +40 722 405 744 | Fax: +40 358 816 467
Email: office@4projects.ro | www.4projects.ro | www.novartengineering.ro



�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� octombrie 201636

Îmbunãtãþirea calitãþii în proiectare 
INIÞIATIVE EXISTENTE ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE 

drd. arh. Hadi GHORBANI AGHBOLAGHI

O cercetare amãnunþitã a lite-
raturii de specialitate referitoare
la îmbunãtãþirea domeniului con-
strucþiilor a relevat, în aceeaºi
mãsurã, aspecte similare cât ºi
diferite. 

Modelele propuse de Formoso ºi
colaboratorii sãi (2002) [1] ºi
Kagioglou (2000) [2] au avut ca
scop definirea clarã a participanþilor
la proiect, precum ºi rolul fiecãruia în
procesul de dezvoltare. În plus, au
fost identificate ºi etapele importante
care se confruntau cu probleme de
comunicare. Pentru a atenua aceste
probleme, Kagioglou ºi colaboratorii
(2000) au sugerat sã se foloseascã
anumite documentaþii pentru con-
trolul informaþiilor din cadrul proiec-
tului ºi au propus un protocol pentru
procesele de proiectare ºi construire. 

Pe de altã parte, iniþiative precum
sistemul generic de livrare al unui
proiect propus de Ballard ºi Howell
(2003) [3], metodologia ºi conceptul
de flux al transformãrii, realizate de
Serpell ºi Alarcon (1998) [4] ºi teoria
fluxului ºi generarea valorii, propuse
de Koskela (2000) [5] erau orientate
mai ales spre gestionarea fluxurilor
ºi reducerea pierderilor în procesul
de construire, decât pe identificarea
participanþilor ºi a rolurilor acestora.
Fluxurile joacã un rol esenþial în
managementul proiectelor de con-
strucþii ºi pot avea un impact direct
asupra satisfacerii cerinþelor clientului. 

Spre deosebire de propunerile
menþionate anterior, alte idei enun-
þate, cum ar fi modelul VPO (va-
loare-proces-operaþiuni) al lui Emitt
ºi al colaboratorilor sãi (2004) [6],
modelul de procesare a cerinþelor
clientului (Client Requirements Pro-
cessing Model) al lui Kamara ºi al
colaboratorilor sãi (2000) [7] ºi indi-
catorul calitãþii proiectãrii (Design
Quality Index) propus la Consiliul
Industriei Construcþiilor (2003) [8]

s-au ocupat de îmbunãtãþirea comu-
nicãrii din timpul fazelor de cerce-
tare-dezvoltare ºi proiectare. Fiecare
a propus o abordare diferitã, de
exemplu, modelul VPO a încurajat
ºedinþele de studiu, modelul DQI a
promovat colectarea de date prin uti-
lizarea chestionarelor, iar modelul
CRPM a susþinut folosirea bazelor
de date. În concluzie, cele trei mo-
dele aveau ca scop realizarea unui
limbaj comun al tuturor specialiºtilor
în vederea evitãrii problemelor de
comunicare, a erorilor ºi a pierderilor
cauzate de corectarea erorilor. 

Modelele propuse de Yasamis ºi
colaboratorii sãi [9], Arditi ºi Lee
(2003) [10] ºi Maloney (2002) [11]
se concentrau pe evaluarea com-
paniilor de construcþii ºi a practicilor
utilizate pentru asigurarea calitãþii.
Acestea erau utile atât din punctul
de vedere al beneficiarilor, pentru cã
ofereau informaþii despre nivelul
contractorilor, cât ºi din perspectiva
firmelor, pentru cã era o oportunitate
de evaluare a activitãþii ºi de identi-
ficare a aspectelor care puteau fi
îmbunãtãþite. 

Al Momani (2000) [12] si Abdel-
Razek (1998) [13] au propus ca
firmele de construcþii sã utilizeze sis-
teme de planificare a calitãþii, de
evaluare a satisfacþiei angajaþilor ºi
metode de îmbunãtãþire a perfor-
manþei lor. De asemenea, sistemul
în 20 de paºi, conceput de Departa-
mentul de Locuinþe ºi Dezvoltare
Urbanã (2005) [14], a oferit o
direcþionare spre obþinerea calitãþii la
un preþ convenabil în domeniul con-
struirii de locuinþe. Din moment ce
procedura se referea la întregul pro-
ces de construire, se luau în consi-
derare ambele faze, de proiectare ºi
de execuþie.

În timp ce modelele propuse
abordau diferite etape ale asigurãrii
calitãþii, cele mai multe dintre ele
atingeau doar una sau câteva dintre

problemele întâlnite: unele privind
problema comunicãrii dintre partici-
panþi ºi rolul lor, iar altele erau limi-
tate la un singur tip de construcþii
(locuinþe cu costuri convenabile) sau
acopereau doar câteva faze ale pro-
cesului de construire (cercetare ºi
dezvoltare). De aceea, este absolut
necesar sã se conceapã o meto-
dologie complexã care sã cuprindã
aspectele determinante privind obþi-
nerea calitãþii pe tot parcursul proce-
sului de construire ºi soluþii complete
de îmbunãtãþire. 

Elaborarea unei asemenea meto-
dologii trebuie sã fie concentratã în
jurul îmbunãtãþirii calitãþii proiectãrii
în domeniul construcþiilor, printr-o
metodã planificatã ºi etapizatã, în
care sã se explice pas cu pas
realizarea obiectivelor stabilite. Be-
neficiul existenþei unei asemenea
metodologii este planificarea ºi dez-
voltarea unor acþiuni care sã con-
ducã la maximizarea calitãþii în
fiecare etapã a unui proiect ºi sã
programeze utilizarea eficientã a
resurselor aflate la dispoziþie.
Aceastã metodologie trebuie sã
acopere întreagul domeniu de pro-
iectare, atât a construcþiilor civile cât
ºi de infrastructurã.

OBIECTIVELE UNEI METODOLOGII
DE ÎMBUNÃTÃÞIRE A CALITÃÞII

ÎN DOMENIUL CONSTRUCÞIILOR
În urma studierii literaturii de spe-

cialitate, am descoperit o neclaritate
a utilizãrii noþiunilor de “model”,
“cadru metodologic” ºi “metodologie”.
Wong (2005) [15] a analizat aceste
trei concepte ºi a concluzionat cã
modelul oferã un rãspuns la între-
barea “ce este?”, metodologia oferã
un rãspuns la întrebarea “în ce
mod?”, iar un cadru metodologic
poate rãspunde ambelor întrebãri.
De asemenea, a explicat cã modelul
ºi cadrul metodologic sunt de naturã
conceptualã ºi sunt descriptive, pe
când metodologia este de naturã
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practicã ºi este aplicativã. Putem
afirma, aºadar, cã un model de cali-
tate în construcþii ar evidenþia ele-
mentele care trebuie luate în
considerare în vederea obþinerii ca-
litãþii, un cadru metodologic nu doar
ar prezenta aceste elemente, dar ar
arãta ºi modul cum se pun în prac-
ticã aceste elemente, iar o meto-
dologie ar prezenta clar paºii ce
trebuie urmaþi pentru obþinerea cali-
tãþii. Astfel, un cadru metodologic ar
fi potrivit pentru a crea o imagine de
ansamblu ºi pentru a structura ºi
aplica iniþiativele pentru obþinerea
calitãþii (Yusof ºi Aspinwall  2000) [16].

Pentru a fi eficient ºi aplicabil la o
scarã largã, un cadru de desfãºurare
ºi organizare trebuie sã satisfacã
anumite cerinþe obligatorii.  Pornind
de la aceaste premise ºi utilizând
teoria profesorului Noriaki Kano
privind satisfacþia consumatorului,
cerinþele unui cadru metodologic pot
fi de douã tipuri: previzibile ºi atrac-
tive. Prima categorie se referã la
acele cerinþe care trebuie satisfãcute
pentru a asigura rãspunsul la
ambele întrebari: “ce este?” ºi “în ce
mod?” (se obþine calitatea în pro-
iectarea construcþiilor). Cea de-a
doua categorie are posibilitatea sã
îmbogãþeascã cadrul metodologic,
dar nu este esenþialã. 

Numeroºi autori, cum ar fi Dale ºi
McQuarter (1998), Yusof ºi Aspin-
wall (2000) ºi Dale (2003) au dez-
voltat, în contextul managementului
calitãþii totale (TQM), urmãtoarele
cerinþe pe care trebuie sã le înde-
plineascã un cadru metogologic:

1. Sã poatã raspunde întrebãrii
“ce este calitatea în proiectarea con-
strucþiilor?” ºi sã prezinte elementele
care constituie calitatea.

2. Sã contureze o imagine de
ansamblu a activitãþilor necesare
pentru a realiza aceastã calitate.

3. Sã identifice o varietate de
metode de îmbunãtãþire a calitãþii, în
timpul întregului proces de pro-
iectare ºi execuþie a construcþiei.

În plus faþã de aceastã categorie
de cerinþe explicite, categoria de ce-
rinþe atractive a fost detaliatã în urma
lipsurilor descoperite în abordarea
de mai sus. Astfel, Evbuomwan ºi
Anumba (1998), Koskela (2000),
Tzortzopoulos ºi colaboratorii sãi

Tabelul 1: Factorii critici de succes ai TQM aplicaþi în domeniul construcþiilor

continuare în pagina 38��
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(2004) ºi Yusof ºi Aspinwall (2000)
au exemplificat urmãtoarele cerinþe
atractive ale unui cadru de des-
fãºurare ºi organizare:

1. Simplitate - sã fie uºor de
folosit de cãtre orice participant la
proiect (client, proiectant, contractori);

2. Claritate – sã fie uºor de înþe-
les de cãtre toþi participanþii la
proiectul de construcþie;

3. Sistematizare – sã ofere o
îndrumare privind ordinea activi-
tãþilor în diferite faze ale proiectului
ºi metode de realizare ale acestor
activitãþi;

4. Structurare eficientã – sã
prezinte clar atât elementele care
produc calitatea într-un proiect, dar
ºi legãturile ce existã între acestea;

5. Acoperire largã – sã se aplice
la o gamã variatã de proiecte ºi sã
cuprindã activitãþile care se desfã-
ºoarã în întregul proces de execuþie
a proiectului;

6. Utilitate – sã poatã fi utilizat de
catre participanþii la proiect în situaþii
reale, fãrã a fi nevoie de alte exper-
tize;

7. Credibilitate – sã fie consi-
derat credibil ºi folositor de cãtre uti-
lizatorii sãi, într-o varietate de
proiecte de construcþii.

Aceste cerinþe nu doar constituie
baza pe care se construieºte un ghid
metodologic în vederea asigurãrii
calitãþii în domeniul proiectãrii con-
strucþiilor, dar ele pot fi utilizate ºi ca
niºte criterii de evaluare a unor
cadre ºi metodologii. De fapt, aceste
cerinþe sunt esenþiale pentru con-
struirea ºi dezvoltarea unui cadru
care poate fi aplicat în domeniul
proiectãrii construcþiilor pentru a
îmbunãtãþi performanþa ºi calitatea
ºi pentru a atinge obiectivul suprem
de satisfacere a nevoilor clienþilor. 

DIMENSIUNI ALE CALITÃÞII
ASUPRA CÃRORA SE VA CONCENTRA

METODOLOGIA ELABORATÃ
Pentru a rãspunde primei cerinþe

care stã la baza elaborãrii unui ghid
metodologic de realizare a calitãþii în
proiectarea construcþiilor, ºi anume
întrebarea “ce este calitatea în pro-
iectarea construcþiilor?”, am consul-
tat literatura de specialitate ºi am
gãsit cã aceasta se prezintã în trei
mari grupe: calitatea corporativã, cali-
tatea produselor ºi calitatea servi-
ciilor (Owlia ºi Aspinwall, 1996) [17].

Calitatea corporativã
Se referã la imaginea pe care

clienþii o au despre o organizaþie.
Yasamis ºi colaboratorii (2002) [18]
au subliniat faptul cã o companie ori-
entatã cãtre calitate are o culturã
solidã a calitãþii, care contribuie la
satisfacerea cerinþelor clienþilor. 

Fundamentele calitãþii corpora-
tive sunt definite mai mult la nivelul
organizaþiei, decât la nivelul fiecãrui
proiect. Astfel, companiile din dome-
niul construcþiilor trebuie sã adopte
ca indicatori ai calitaþii corporative
factorii critici de succes (Critical Suc-
cess Factors) din managementul
calitãþii totale (TQM), care se aplicau
deja în ramurile economice industri-
ale, însã dupã o analizã amãnunþitã
a potrivirii lor la sectorul construcþiilor.

Tocmai determinarea compatibi-
litãþii metodelor ºi indicatorilor mana-
gementului calitãþii totale (TQM) cu
domeniul proiectãrii construcþiilor
reprezintã o etapã importantã a
întocmirii acestui ghid metodologic.

Delgado ºi colaboratorii (2005)
[19] au efectuat un sondaj referitor
la aplicarea principiilor managemen-
tului calitãþii totale (TQM) în peste
300 de firme britanice, în urma

cãruia au concluzionat cã firmele din
domeniul industrial aveau o mult mai
mare experienþã în utilizarea acestor
fundamente decât cele din domeniul
construcþiilor, dar ambele sectoare
recunoaºteau factorii critici de suc-
ces (CSF) ca fiind determinanþi pen-
tru implementarea managementului
calitãþii totale (TQM).

Luând in considerare factorii cri-
tici de succes ai managementului
calitãþii totale care pot fi aplicaþi în
domeniul proiectãrii construcþiilor,
factori pe care i-am prezentat in
Tabelul 1 ºi nevoia firmelor de a fi
certificate în conformitate cu stan-
dardele ISO 9001:2000 pentru a-ºi
pãstra competitivitatea, se poate
constata cã politicile de calitate
joacã un rol cheie în realizarea ca-
litãþii corporative. Din perspectiva
clienþilor, acest aspect poate repre-
zenta o simplificare în alegerea de
produse ºi servicii, deoarece aceste
politici pot fi singura garanþie cã vor
primi calitate.

Calitatea produsului
În domeniul proiectelor de con-

strucþii, produsul finit al procesului
este reprezentat de produse ºi
servicii, astfel cã satisfacþia clientului
poate rezulta din ambele elemente.

Tabelul 2: Dimensiuni ale calitãþii produselor care pot fi aplicate ºi în domeniul construcþiilor

Tabelul 3: Dimensiuni ale calitãþii serviciilor aplicabile ºi în domeniul construcþiilor [24]
Parasuraman ºi colaboratorii (1985)

�� urmare din pagina 37
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Fãcând referire la calitatea produsu-
lui, Garvin (1984) [20] a sugerat opt
dimensiuni ce pot fi aplicate pro-
duselor ºi pe care Yasamis ºi cola-
boratorii (2002) [21] i-au considerat
potriviþi pentru a putea fi luaþi în con-
siderare ºi în domeniul construcþiilor.

Calitatea serviciilor
În timp ce calitatea produselor

este asociatã, în primul rând, cu uti-
lizatorii finali, în cazul proiectelor de
construcþii clienþii sunt beneficiarii
direcþi ai calitãþii serviciilor. 

Parasuraman (1985) [22] a su-
gerat zece dimensiuni ale calitãþii
serviciilor, care, potrivit lui Maloney
(2002) [23], ar putea fi adoptate ºi în
domeniul construcþiilor ºi ar putea fi
folosite ca o listã de obiective obliga-
toriu de îndeplinit în momentul
oferirii de servicii clienþilor. 

Este important de subliniat faptul
cã, indiferent de activitate, fie cã
este vorba de proiectare sau exe-
cuþie de construcþii, aceste dimensi-
uni ale calitãþii serviciilor sunt
aplicabile. De exemplu, firmele de
proiectare nu au doar responsabili-
tatea vânzãrii unui serviciu, ci mai
ales pe cea a asigurãrii corectitudinii
schiþelor ºi detaliilor ºi a conformitãþii
acestora cu nevoile clientului ºi cu
standardele de calitate. 

În cazul contractorilor, resposa-
bilitatea maximã se referã la calita-
tea execuþiei construcþiei.

Prin împãrþirea aspectelor legate
de calitatea proiectãrii în domeniul
construcþiilor, în cele trei compo-
nente pe care le-am enumerat ante-
rior, se ridicã întrebarea “Ce este
calitatea în construcþii?”

Urmãtoarea etapã în elaborarea
unei metodologii privind îmbunã-
tãþirea calitãþii în domeniul con-
strucþiilor este prezentarea unei
imagini generale asupra activitãþilor
ce au loc ºi asupra cãrora se poate
interveni în vederea îmbunãtãþirii, iar
cea de-a treia etapã va fi deter-
minarea rolului pe care îl au aceste
metode în procesul de construcþie. 

BIBLIOGRAFIE
[1] FORMOSO, C., TZORT-

ZOPOULOS, P., LIEDTKE, R. (2002).
“A model for managing the product
development process in house build-
ing. Engineering, Construction and
Architectural Management”; 

[2] KAGIOGLOU, M., COOPER,
G., AOUAD, G., SEXTON, M.
(2000). “Rethinking construction:
The generic design and construction
process protocol. Engineering, Con-
struction and Architectural Manage-
ment”;

[3] BALLARD, H. G., & HOW-
ELL, G. A. (2003). “Lean project
management. Building Research &
Information”;

[4] SERPELL, A., ALARCON, L.
(1998). “Construction process im-
provement methodology for con-
struction projects.“ International
Journal of Project Management;

[5] KOSKELA, L. (2000) “An
exploration towards a production
theory and its application to con-
struction“, VTT Building Technology,
Finland; 

[6] EMMIT, S., SANDER, D.,
CHISTOFFERSEN, A. (2004).
“Implementing value through lean
design management”, Denmark;

[7] KAMARA, J. M., ANUMBA,
C. J., EVBUOMWAN, N.F.O. (2000).
“Establishing and processing client
requirements – a key aspect of con-
current engineering in construction
engineering.” Construction and
Architectural Management;

[8] CONSILIUL INDUSTRIEI CON-
STRUCÞIILOR (CIC) “Design Quality
Indicator” (2003) www.dqi.org.uk;

[9] YASAMIS, F., ARDITI, D.,
MOHAMMADI, J. (2002). “Assess-
ing contractor quality performance“
Construction Management and Eco-
nomics;

[10] ARDITI, D., LEE, D. (2003).
“Assessing the corporate service
quality performance of design-build
contractors using quality function
deployment”. Construction Manage-
ment and Economics;

[11] MALONEY, W. F. (2002).
”Construction product/service and
customer satisfaction”,  Journal of
Construction Engineering and Man-
agement 128;

[12] AL-MOMANI, A. H. (2000).
“Examining service quality within
construction processes” Technova-
tion 20;

[13] ABDEL-RAZEK, R. (1998).
“Quality improvement in Egypt:
Methodology and implementation”.
Journal of Construction Engineering
and Management, 124;

[14] Departamentul de Locu-
inþe ºi Dezvoltare Urbanã (2005).”
Project book: A design-focused
workbook. Department of Housing
and Urban Development, Richmond
VA” http://www.designadvisor.org;

[15] WONG, K. Y. (2005). “A
framework for knowledge manage-
ment implementation in SME”. PhD
Thesis. The University of Birming-
ham, UK;

[16] YUSOF, S.M., & ASPIN-
WALL, E. (2000). “A conceptual
framework for TQM implementation
for SMEs” TQM Magazine, 12;

[17] OWLIA, M. S. ASPINWALL,
E. M. (1996). “A framework for the
dimensions of quality in higher edu-
cation” Quality Assurance in Education;

[18] YASAMIS, F., ARDITI, D.,
MOHAMMADI, J. (2002). “Assess-
ing contractor quality performance.“
Construction Management and Eco-
nomics; 

[19] DELGADO, D. J., ASPIN-
WALL, E. (2005). “Improvement
tools in the UK construction industry”
Construction Management and Eco-
nomics, 23;

[20] GARVIN, D. (1984). “Prod-
uct quality: An important strategic
weapon” Business Horizons;

[21] YASAMIS F., ARDITI D.,
MOHAMMADI J. (2002), “Assessing
contractor quality performance”
Construction Management and Eco-
nomics, nr. 20(3), pag. 211–223;

[22] PARASURAMAN, A., ZEI-
THAML, V. A., BERRY, L. L. (1985).
“A conceptual model of service qual-
ity and its implications for future
research” Journal of Marketing,
49(4), 41–50;

[23] MALONEY, W. F. (2002).
“Construction product/service and
customer satisfaction”. Journal of
Construction Engineering and Man-
agement, 128(6), 522–529;

[24] PARASURAMAN, A., ZEI-
THAML, V. A., BERRY, L. L. (1985).
“A conceptual model of service qual-
ity and its implications for future
research” Journal of Marketing,
49(4), 41–50. �



�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� octombrie 201640

SALT COM – la dispoziþia dumneavoastrã!

AVANTAJELE HALELOR METALICE AUTOPORTANTE
EXECUTATE DE SALT COM

Sunt ieftine ºi uºor de executat. Sunt reciclabile ºi lesne
de ventilat ºi rãcit pe timpul verii. Pot avea numeroase uti-
lizãri practice, de la hale de producþie în industrie, depozite
de cereale în agriculturã, pânã la garaje ºi hangare de orice
dimensiuni pentru avioane sau bãrci cu motor.

Halele metalice autoportante (semirotunde), sunt exe-
cutate printr-o tehnologie de laminare (profilare) la rece a
tablei din oþel cu diferite grosimi, protejatã împotriva coro-
ziunii (prin galvanizare, aluzincare sau vopsire în câmp
electrostatic), ºi având urmãtoarele caracteristici ºi avan-
taje faþã de construcþiile realizate cu tehnologii clasice (cu
structura de rezistenþã din profile metalice, cãrãmidã, beton
sau lemn):

• nu existã structurã de rezistenþã pentru susþinerea
acoperiºului (stâlpi ºi ferme), prin urmare asigurã ma-
ximum de spaþiu util, raportat la suprafaþa construitã;

• deschideri foarte mari, de peste 25 metri, înãlþimea
acoperiºului de max. 15 metri, lungimi nelimitate;

• costuri ºi durate de execuþie mici în raport cu con-
strucþiile clasice;

• uºor adaptabile la cerinþele clientului;
• soluþii de realizare multiple, în funcþie de cerinþele

clientului: cu fundaþii ºi zidãrie înaltã, fãrã zidãrie, ampla-
sate pe platforme din beton sau numai pe fundaþii perime-
trale, neizolate sau izolate, cu cãi de acces multiple.

HALE METALICE AUTOPORTANTE (SEMIROTUNDE)
PUSE ÎN OPERÃ DE SALT COM

• Halã 1.000 mp – Miracom, loc. Cãzãneºti, jud. Ialomiþa;
• Halã 1.000 mp – A&S Internaþional 2000 SRL, loc. Feteºti,

jud. Ialomiþa;
• Douã hale x 1.000 mp/buc. – Agrozootehnica Pietroiu SA,

loc. Pietroiu, jud Cãlãraºi;
• 500 mp – V&G Oil 2002, loc. Focºani, jud. Vrancea.

PROIECTARE ªI EXECUÞIE
ALTE LUCRÃRI MAI IMPORTANTE:

• Reabilitare dig local de apãrare – comunele Alexeni ºi
Cãzãneºti, judeþul Ialomiþa;

• Amenajare trecere bac-gabarã peste braþul Borcea –
comuna Borduºani, judeþul Ialomiþa;

• Reabilitare dig local de apãrare – comuna Cãzãneºti,
judeþul Ialomiþa;

• Extindere canalizare strada Libertãþii ºi strada Cuza
Vodã – oraº Amara, judeþul Ialomiþa;

• Construcþie ciupercãrie – Alpha Land, comuna Ciulniþa,
judeþul Ialomiþa;

• Documentaþii fazã PAD pentru 25 de staþii ºi 3 depozite
deþinute de Petrom în judeþele Ialomiþa, Brãila, Cãlãraºi ºi
Tulcea;

• Reabilitare Cãmin Cultural – comunele Spiru Haret ºi
Berteºtii de Jos, judeþul Brãila;

• Reabilitare pod peste râul Cãlmãþui ºi construcþie
podeþe – comuna Spiru Haret, judeþul Brãila;

• Execuþie halã pentru depozitare cereale, 420 mp,
beneficiar Florimar, loc. Ograda;

• Construcþie sediu Transelectrica Bucureºti – municipiul
Slobozia;

• Modernizare Centru Logistic Agrimatco – Bucureºti,
comuna Griviþa, judeþul Ialomiþa;

• Refacere halã metalicã cu acoperiº autoportant – cu
suprafaþa totalã construitã de 460 mp pentru Agrodamar,
loc. Ograda, jud. Ialomiþa;

• Execuþie showroom cu suprafaþa de 800 mp pentru
societatea Hamei Exim, loc. Slobozia, jud. Ialomiþa;

• Case unifamiliale, case de vacanþã, spaþii comerciale,
hale de producþie în judeþele Ialomiþa ºi Brãila. �

SALT COM Slobozia este o firmã specializatã în lucrãri diverse de proiectare ºi construcþii montaj: construcþii
ºi modernizãri sedii pentru instituþii publice, spaþii de depozitare pentru agenþi economici, lucrãri de apãrare
împotriva inundaþiilor, sisteme de irigaþii, construcþii de locuinþe etc.

Societatea dispune de personal tehnic, economic ºi administrativ calificat ºi responsabili tehnici autorizaþi
care asigurã respectarea condiþiilor de calitate, în conformitate cu prescripþiile tehnice ºi sistemul referenþial de
calitate. SALT COM deþine sistem de management al calitãþii: ISO 9001, ISO 14001 ºi ISO OHSAS 18001.

Din 2009, SALT COM produce hale metalice cu structurã autoportantã (semirotunde) care sunt recomandate
pentru aplicaþiile ce necesitã suprafeþe foarte mari, fiind ideale în special pentru centre mari de depozitare sau
de producþie, oferind 100% spaþiu interior util.
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(Continuare din nr. 125, mai 2016)

12. Podul peste Someºul Mic,
la Cluj Napoca (Podul Abator), con-
struit din beton armat cu bolþi dublu
încastrate având platelaj din beton
armat, are parte carosabilã de 14,00 m,
pentru patru benzi de circulaþie ºi
douã trotuare de 4 m, cu o lãþime
totalã de 20,40 m - Foto 49 ºi 50.

Suprastructura a fost executatã
cu patru bolþi de 2,50 m lãþime,
repartizate pe lãþimea podului cu
deschidere de 40,90 m iar lungimea
podului de 48,60 m cu platelaj din
beton armat, având patru lonjeroane
la distanþã de 2,25 m, placã, antre-
toaze ºi pereþi lamelari - Foto 51.

Infrastructura podului are fundaþii
directe în incinta de palplanºe din

lemn, cu lãþime de 18,40 m, lungime
de 7 m ºi adâncime de 5,50 m.

A fost proiectat de ICP Cluj-Napoca
ºi executat în perioada iunie 1958 -
august 1959, fiind calculat la clasa l
de încãrcare, dupã metoda rezis-
tenþelor admisibile.

13. În municipiul Cluj-Napoca
este în exploatare un alt pod peste
râul Someºul Mic, pe str. Fabricii. 

Podul, în ansamblu, are viaducte
de acces simetrice cu 10 deschideri
de 7,50 m + 3 x 12,00 m + 5 x 12,30 m
+ 14,00 m, cu lungime de 119,00 m
ºi o boltã dublu încastratã în zona de
traversare a râului, deschidere de
40,0 m, cu lungime 56,00 m ºi o
lungime totalã a podului de 294,00 m,
parte carosabilã de 14,00 m ºi trotu-
are de 2,25 m - Foto 52.

În deschiderea centralã, supra-
structura este împãrþitã în patru bolþi
solidarizate la cheie, cu un platelaj
monolit pe o lungime de 16,00 m.

Platelajul pe bolþi ºi viaducte a
fost executat cu grinzi cu goluri, din
beton armat precomprimat, 17 grinzi
în secþiune monolitizate ºi con-
tinuizate la rezemarea de pe pile.
Pilele au elevaþii lamelare la via-
ducte ºi patru stâlpi la rezemãrile de
pe boltã. S-au prevãzut rosturi de
dilatare mobile pe culee ºi la limitele
deschiderii centrale.

În deschiderea centralã, platela-
jul este monolit pe zona de la cheie
ºi cu grinzi prefabricate precompri-
mate, având deschideri de 10,00 m,
rezemate la cheie la limita zonei
monolite, pe boltã ºi culee. Grinzile
sunt monolitizate la rezemare pe o
riglã transversalã.

A fost proiectat la clasa E de
încãrcare, la ICP Construcþii Cluj-
Napoca, în anul 1969 – 1970. Con-
structor: Grupul de ªantiere Drumuri
ºi Poduri Cluj.

14. Pod peste Nãruja, pe DJ
205A, Focºani - Odobeºti - Nãruja.
Drumul judeþean traverseazã o
vale adâncã cu un pod - viaduct cu o
singurã deschidere, boltã dublu
încastratã de cca. 35 m, cu o
sãgeatã de 9,00 m, parte carosabilã
de 6,20 m ºi trotuare de 0,60 m, cu
lungime de 50,9 m - Foto 54 ºi 55.

Suprastructura podului a fost
construitã cu douã bolþi gemene din
elemente prefabricate în formã de
„T“ întors, cu talpã de cca. 60 cm ºi o
lãþime totalã de 2,50 m.

Cintrele prefabricate s-au execu-
tat pentru o jumãtate de deschidere,
cu armãturi „în aºteptare“ ce se
înglobeazã în betonul de monoliti-
zare, cu care realizeazã împreunã
secþiunea dreptunghiularã a bolþii.

O problemã deosebitã a repre-
zentat-o amenajarea platformei de
turnare, transportul elementelor ºi
montajul lor în poziþia finalã, în
condiþiile unui teren nefavorabil, cu
multe denivelãri ºi cu o adâncime a
vãii de 22 m.

Podurile: bolþi ºi arce (XIV)
BOLÞI DIN BETON ARMAT CU PLATELAJ, EXECUTATE DUPÃ 1950

Foto 49: Pod peste Someºul Mic, la Cluj-Napoca
(Podul Abator). Vedere generalã pod amonte

Foto 50: Pod peste Someºul Mic, la Cluj-Napoca.
Vedere boltã ºi tablier aval mal drept

Foto 51: Pod peste Someºul Mic, la Cluj-Napoca.
Vedere platelaj în lungul podului

Foto 52: Pod peste Someºul Mic, la Cluj-Napoca -
pe str. Fabricii. Vedere generalã pod amonte

Foto 55: Pod peste Naruja, pe DJ 205 A. Vedere
bolþi ºi platelaj în zona de la cheie

Foto 54: Pod peste Naruja, pe DJ 205 A.
Vedere cale ºi trotuare – Focºani
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Transportul cintrelor de pe plat-
forma de turnare s-a fãcut pe
cabluri, deplasarea pe cãi de rulare
iar montajul cu portale ºi palane.

Toate amenajãrile instalaþiei
folosite la construcþia podului au fost
executate pe ºantier. Platelajul a fost
realizat cu lonjeroane, placã, antre-
toaze ºi pereþi verticali lamelari.

Fundaþiile podului sunt executate
pe versanþii vãii cu stânca la zi.

În prezent, toatã zona este aco-
peritã cu vegetaþie, coborârea în
albia minorã este dificilã.

Constructor ICP Bucureºti - ing.
Emil Nicolau.

15. Viaducte pe DN 7C, Curtea
de Argeº, km 36+370 - Bâlea Lac,
km 116+808, Sectorul Cãpãþâneni,
km 58+000 - pârâul Buda, km
83+844

Se poate face o apreciere gene-
ralã asupra podurilor ºi a viaductelor
de pe acest sector. S-au adoptat, în

general, soluþii cu bolþi, cadre ºi
grinzi simplu rezemate, monolite tur-
nate pe loc, proiectate pentru clasa l
de încãrcare, cu parte carosabilã de
7,00 m. Unele supralãrgiri au fost
executate în perioada 1965, fiind
corelate ºi cu amenajarea hidroener-
geticã de la Vidraru.

Au fost proiectate de I.C.P.I.L -
Institutul de Proiecãri pentru Indus-
tria Lemnului - drumul având, ca ori-
entare generalã, accesul la Baraj ºi
exploatarea forestierã.

Principalele lucrãri reþinute de pe
acest sector sunt urmãtoarele:

- Viaduct, km 58+000 - Boltã cu
calea sus, dublu încastratã, cu
deschidere de 30,00 m. Suprastruc-
tura a fost executatã cu douã bolþi
gemene de 2,50 m, lãþime cu un
interval central de 1,15 m - Foto 60.

Platelajul podului din beton armat
are patru lonjeroane cu placã, antre-
toaze ºi pereþi lamelari de rezemare
pe boltã, cu o lungime totalã de
44,00 m - Foto 61. Cale de 7,00 m -
Foto 62.

O caracteristicã a soluþiei adop-
tate este grosimea constantã a bolþii
de 0,45 m ºi platelajul independent,
fãrã contact cu bolta la cheie, reze-
mat pe toatã lungimea cu pereþi ver-
ticali de lungime variabilã - Foto 60.
Bolþile sunt unite în zona de la cheie
- Foto 61.

- Viaduct, km 58+394. Traver-
seazã o vale fãrã curs de apã per-
manentã. Suprastructura viaductului
a fost executatã în soluþia „bolþi
gemene dublu încastrate“ cu deschi-
dere de 20,0 m, lungime de 32,30 m,
lãþime de 1,95 m, interval de 1,45 m,
ºi grosime de 0,35 m. Platelajul a
fost realizat cu o dalã continuã reze-
matã pe pereþi verticali lamelari de
0,28 m grosime, în contact direct cu
bolþile în zona de la cheie - Foto 63.
Viaductul are o parte carosabilã de
6,00 m ºi trotuare de 1,00 m. Bolþile
sunt reunite în zona de la cheie fiind
în contact cu platelajul având fun-
daþii comune - Foto 64 ºi 65.

- Viaduct, km 58+455. Traver-
seazã o vale în soluþia boltã dublu
încastratã cu deschidere de 38,50 m
ºi lungimea podului de 56,30 m.

Foto 60: Viaduct km 58+000. Vedere aval - boltã cu
tablier separat

Foto 61: Viaduct km 58+000.
Platelaj pereþi lonjeroane cale

Foto 62: Viaduct km 58+000.
Vedere generalã cale ºi trotuare

Foto 63: Viaduct km 58+394. Bolþi dublu încastrate
cu platelaj dalã din beton armat.

Vedere aval Vidraru

Foto 64: Viaduct km 58+394.
Platelaj dalã ºi pereþi verticali

Foto 65: Viaduct km 58+394. Platelaj ºi bolþi.
Vedere interior

Foto 66: Viaduct km 58+455. Bolþi gemene cu calea
sus, unite la cheie ºi platelaj cu 4 lonjeroane,

antretoaze ºi pereþi. Vedere generalã
continuare în pagina 44��
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Suprastructura este executatã cu
douã bolþi gemene, cu lãþime de
2,10 m, la interval de 1,90 m ºi
grosime de 0,50 m - Foto 66 ºi 68.

Platelajul din beton armat are
patru lonjeroane, susþinut de pereþi
lamelari, cu lãþime de 2,00 m,
grosime 0,35 m, cale cu lãþime vari-
abilã de la 6,00 m la 8,50 m ºi trotu-
are de 1,00 m - Foto 67.

În zona de supralãrgire s-a
prevãzut un lonjeron suplimentar -
Foto 70. În zona de la cheie, bolþile
sunt unite ºi comune cu platelajul -
Foto 66 ºi 67.

În exteriorul naºterilor, tablierul este
prelungit pânã la culee cu 3,25 m –
Foto 69.

- Viaduct, km 60+350. Tra-
verseazã o vale adâncã, greu acce-
sibilã, cu versanþii abrupþi fãrã curs
de apã.

Suprastructura a fost executatã
cu o boltã dublu încastratã, cu
deschidere de 35,00 m iar lungimea

podului este de 49,50 m - Foto 71.
Suprastructura are douã bolþi geme-
ne, cu grosime constantã de 0,50 m.

Platelajul are patru lonjeroane cu
pereþi lamelari verticali ºi secþiune
comunã în zona de la cheie - Foto 73.
Ultimii pereþi de la naºtere sunt con-
solidaþi cu grinzi transversale - Foto
72 ºi 73.

Platelajul are partea carosabilã
cu lãþime variabilã: spre barajul
Vidraru are lãþime de 6,50 m iar spre
Curtea de Argeº ajunge la 8,90 m,
fiind prelungit la capete cu câte o
deschidere de cca. 3,50 m de la
naºterea bolþilor la culee - Foto 73.

- Viaduct, km 83+844. Tra-
verseazã pârâul Buda, având
suprastructura cu boltã dublu încas-
tratã, cu deschidere de 27,00 m
ºi lungimea podului de 34,00 m -
Foto 74, împãrþitã în douã bolþi
gemene, cu lãþime de 3,05 m, cu
interval de 1,70 m, cu grosimea bolþii
construite de 0,32 m.

Platelajul are patru lonjeroane de
0,45 m înãlþime, placã carosabilã ºi
pereþi verticali cu grosime de 0,20 m
la intervale de 2,60 m.

Podul are o parte carosabilã de
8,00 m ºi trotuare de 1,00 m.

În ansamblu, viaductele prezen-
tate, de pe acest sector al DN 7C,
Curtea de Argeº, km 36+370, -
Bâlea Lac km 116+808, pot fi
încadrate ºi la clasa medie de bolþi
flexibile, cu grosime constantã, mai
redusã, comparabilã cu bolþile cla-
sice cu tablier de dimensiuni
obiºnuite. Nu se cunosc datele
tehnice (armarea bolþilor din beton
armat) la aceste soluþii pentru a
putea defini clasa din care fac parte.

(Va urma)

Foto 67: Viaduct km 58+455. Vedere longitudinalã
intrados, boltã ºi platelaj

Foto 68:  Viaduct km 58+455.
Vedere longitudinalã amonte

Foto 69: Viaduct km 58+455.
Naºtere boltã - Curtea de Argeº

Foto 70: Viaduct km 58+455.
Lãrgire cale cu lonjeron suplimentar 

Foto 71: Viaduct km 60+350. Vedere generala aval
Curtea de Argeº. Bolþi cu secþiune constantã ºi

platelaj cu 4 lonjeroane,  antretoaze ºi pereþi

Foto 72: Viaduct km 60+350. Vedere longitudinalã
amonte. Bolþi gemene ºi platelaj

Foto 73: Viaduct km 60+350. Vedere aval, fundaþii
culee Argeº ºi plateiaj de racordare

Foto 74: Viaduct km 83+844 peste pârâul Buda.
Vedere aval

�� urmare din pagina 43



Noua ediþie a GHIDULUI BITUMURILOR întocmit de ORLEN Asfalt
În 2013, ORLEN Asfalt a pregãtit, pentru prima datã, un ghid pentru clienþii din România: Ghidul Bitumurilor -

publicaþie tehnicã, tradusã în limba românã, destinatã atât clienþilor firmei, cât ºi tuturor persoanelor interesate
de suprafeþele asfaltate. În urmãtoarea perioadã va apãrea ºi cea de a doua ediþie a acestei publicaþii.

Ghidul Bitumurilor a fost elaborat pentru persoanele care se ocupã, în fiecare
zi, de proiectare, producþie ºi încorporarea de mixturi asfaltice. Datoritã conþinu-
tului sãu de fond ºi a modului în care este scris, Ghidul este, de asemenea, o
propunere interesantã pentru oricine vrea sã cunoascã oferta actualã privind
lianþii de bitum oferiþi de ORLEN Asfalt, proprietãþile lor ºi starea actualã de stan-
dardizare.

Publicaþia de aproape 150 de pagini a fost elaboratã de angajaþii Departa-
mentului de Cercetare ºi Dezvoltare ORLEN Asfalt Sp. z o.o. în colaborare cu
prof. dr. ing. Mihail Iliescu de la Universitatea Tehnicã din Cluj Napoca. 

Ghidul constituie o colecþie ºtiinþificã sistematizatã de cunoºtinþe despre lianþii
de bitum, despre utilizarea lor eficientã în practicã ºi activitatea de cercetare
desfãºuratã în cadrul companiei noastre. Aceastã publicaþie este editatã în
Polonia, periodic, începând din 2007, iar ultima ediþie privind anii 2013-2014 a
fost tradusã în limba englezã, rusã ºi românã. 

Ghidul Bitumurilor 2013 s-a bucurat de un interes enorm, la specialiºtii
din sectorul rutier din România ajungând aproape 1.000 de exemplare. Demn
de remarcat este faptul cã publicaþia a fost oferitã gratuit celor care activeazã
în respectivul domeniu.

În toamna acestui an compania ORLEN Asfalt va emite urmãtoarea ediþie a Ghidului, a cãrui versiune tipãritã sau
electronicã va putea fi comandatã prin intermediul paginii www.orlenasfalt.ro. Cititorii vor putea, printre altele, sã afle
proprietãþile bitumului produs de companie, în conformitate cu standardele EN ºi cu sistemul american Superpave, pre-
cum ºi cu rezultatele actuale ale cercetãrilor efectuate de cãtre Departamentul Cercetare ºi Dezvoltare ORLEN Asfalt.
Mai mult, în Ghid sunt incluse informaþii din domeniul tehnicii de aplicare a bitumului, care pot fi utile în orice laborator rutier.

ORLEN Asfalt

ORLEN Asfalt aparþine Grupului de Capital ORLEN ºi este unul dintre cei mai mari furnizori de lianþi de bitum din
Polonia ºi Europa Centralã, lianþi utilizaþi la construirea suprafeþelor rutiere.

În prezent, oferta companiei constã în bitumuri provenite de la cinci centre de producþie din Plock ºi Trzebinia (Polonia),
Pardubice ºi Litvinov (Republica Cehã) ºi Mazeikiai (Lituania):

• bitumuri rutiere
• bitumuri modificate ORBITON,
• bitumuri înalt-modificate ORBITON Hima,
• bitumuri multigrade.

În 2013, a fost oficial înregistratã sub numele de ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Plock - Sucursala Bucureºti - filiala din România,
asigurând astfel, în continuare, dezvoltarea intensã a activitãþii pe pieþele de sud ºi prelungirea sezonului de vânzare.
Un an mai târziu, compania a devenit un utilizator al terminalului feroviar construit cu scopul de a îmbunãtãþi încãrcarea ºi
descãrcarea bitumului ºi accelerarea livrãrilor pe linia Polonia - România. La obiectivul nou creat au fost instalate trei
rezervoare cu o infrastructurã completã pentru depozitarea bitumului, cu o capacitate totalã de 5.000 de tone. �

www.orlenasfalt.ro
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EURO QUALITY TEST  
EXPERTIZE - CONSULTANÞÃ - TESTE LABORATOR CONSTRUCÞII

Domeniul de activitate al SC EURO QUALITY
TEST este cel care se referã la agremente ºi
expertize, activitãþi de inginerie ºi consultanþã
tehnicã legate de acestea, necesare în domeniul
construcþiilor.

Serviciile furnizate de societatea noastrã cuprind
urmãtoarele prestaþii de care poate beneficia orice
firmã din construcþii pentru eficientizarea activitãþii
sale:

1. Expertizare, Consultanþã (Inginerie, Proiectare,
Dirigenþie de ºantier, Monitorizãri) ºi Testãri in situ
construcþii ºi cãi de comunicaþii – Drumuri, Cãi Ferate,
Poduri, Lucrãri de artã, Construcþii civile ºi industriale.

2. Consultanþã tehnicã în vederea Certificãrii con-
formitãþii produselor ºi materialelor de construcþii.

3. Laborator încercãri construcþii grad II autorizat ISC
pe domeniile: 

• GTF (Geotehnicã ºi teren de fundare);
• MBM (Materiale pentru Betoane ºi Mortare); 
• BBABP (Beton, Beton Armat, Beton Precomprimat);
• AR (Armãturi de Rezistenþã din oþel beton, sârmã

sau plase sudate);
• 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).
4. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeo-

logice ºi Impact de mediu, Foraje pentru apã, foraje
de observaþie nivel hidrostatic ºi epuismente pentru
construcþii ºi cãi de comunicaþii.

5. Cadastru ºi Topografie – Cadastru, Intabulare,
Planuri Topografice de detaliu, GPS, Consultanþã,
Asistenþã, Execuþie, Monitorizare topograficã.

6. Arhitecturã ºi Proiectare – Documentaþii tehnice
în vederea realizãrii de Planuri urbanistice - PUG
(General), PUZ (Zonal), PUD (Detaliu), Certificat
Urbanism (CU), Autorizare de Construire (DTAC),
Proiectare (PTh+DDE).

7. Subtraversãri prin foraj dirijat de cãi de comuni-
caþii - drumuri ºi cãi ferate.

Eficienþa prestaþiei noastre este garantatã de

faptul cã firma are în componenþa ei un 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;

• ANCPI - Experþi clasa I Cadastru / Cartografie /

Geodezie;

• MTI-AFER – Responsabili SC.

În acest sens, este bine de ºtiut cã EURO

QUALITY TEST SRL are documentat, implementat

ºi certificat un Sistem de management integrat,

conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 -

Calitate, 14001:2005 - Mediu ºi OHSAS 18001:2008

- Sãnãtate ºi Securitate Ocupaþionalã, iar pentru

Laboratorul de încercãri conform SR EN ISO/CEI

17025:2005.

Prestigiul societãþii noastre este strâns legat ºi

de faptul cã EURO QUALITY TEST SRL este mem-

brã a asociaþiilor profesionale:

• CNCisC - Comisia Naþionalã Comportarea in Situ

a Construcþiilor;

• APDP - Asociaþia Profesionalã de Drumuri ºi

Poduri din România;

• SRGF – Societatea Românã de Geotehnicã ºi

Fundaþii;

• ISSMGE - Societatea Internaþionalã de Mecanica

Solului ºi Inginerie Geotehnicã;

• AICPS – Asociaþia Inginerilor Constructori

Proiectanþi de Structuri;

• RNLC - Reþeaua Naþionalã a Laboratoarelor din

Construcþii;

• EuroGeoSurvey - Societatea Europeanã a

Inginerilor Geologi. �

Echipa EURO QUALITY TEST
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Sala de sport UMF Târgu-Mureº, Corp 2 - Sala de tenis de câmp
ing. Petre PINTEA

STRUCTURA DE REZISTENÞÃ
Construcþia are un nivel, iar

structura de rezistenþã este regulatã,
dispusã ortogonal, simetricã în plan
fatã de axele principale având unifor-
mitate pe verticalã. 

Suprastructura este formatã din
cadre metalice, iar infrastructura din
beton ºi beton armat este alcãtuitã
din fundaþii ºi o grindã soclu pe con-
tur, legatã cu placa pardoselii.

INFRASTRUCTURA
Sub stâlpii construcþiei sunt fun-

daþii izolate alcãtuite din bloc de
beton simplu monolit, clasa C 4/5,
turnat la cota -0,95 m, iar mai sus
cuzineþii.

De la cota -0,95 m la -0,24 m
sunt: cuzineþi sub stâlpi, tiranþi pe
direcþia transversalã între stâlpii
principali din axele 4÷12, iar pe tot
conturul exterior o grindã soclu.
Toate elementele sunt turnate, în
aceeaºi etapã, din beton monolit
clasa C 16/20, armat cu oþel beton
PC 52.

În cuzineþii din beton armat s-au
montat la poziþie, prin calotare, car-
case cu buloane Ø30 din oþel cali-
tatea 6.6, pentru prinderea stâlpilor

principali ºi de Ø16, calitatea 4.6 la
cei din fronton (foto 1 ºi 2).

SUPRASTRUCTURA 
Pe direcþia transversalã, în

deschiderile intermediare, axe de la
4 la 12, sunt nouã cadre principale
metalice frânte, dublu articulate la
baza stâlpilor ºi cu tirant la partea de
jos. Forma cadrelor este similarã cu
cea a traiectoriei mingii de tenis din
timpul jocului.

Cadrele au deschiderea de 36,90 m,
cu o înãlþime la margine de 3,20 m,
iar la centru de 10,20 m.

Cadrele principale transversale
sunt alcãtuite din câte doi stâlpi ºi o
grindã din tablã metalicã sudatã, cu
secþiunea dublu T, din oþel S355JO,
iar tirantul, descris mai sus, din
beton armat monolit.

Stâlpii se prind în fundaþii cu
buloanele metalice înglobate la
poziþie în beton, la cota -0,24.

Din cauza condiþiilor impuse de
transport, manipulare ºi montaj,
cadrul transversal a fost executat din
tronsoane. Îmbinarea între elemen-
tele cadrului s-a fãcut cu ºuruburi de
înaltã rezistenþã, pretensionate, IP
M22 grupa 10,9 STAS 8796/1-80 ºi
eclise metalice din oþel S355JO.

Cadrele principale preiau încãr-
cãrile gravitaþionale aferente ºi cele
orizontale din vânt ºi seism în totali-
tate de pe direcþia transversalã ºi din
conlucrarea de ansamblu a structurii.

În fiecare dintre cele douã fron-
toane, ax 3 ºi 13, se aflã câte un
„cadru transversal” cu nouã des-
chideri egale, alcãtuit din stâlpi ºi
grinzi din þeavã dreptunghiularã.
În calcule, stâlpii s-au considerat dublu
articulaþi la bazã ºi la prinderea de
grindã. Grinda este continuã pe
toatã lungimea frontonului. 

Stâlpii au rolul de a prelua încãr-
cãrile gravitaþionale aferente din
descãrcarea panelor, iar grinzile
numai pe cele orizontale, deoarece
ele fac parte din contravântuirea
generalã a acoperiºului. Prinderea
stâlpilor de fundaþii la partea de jos
este fãcutã în ºuruburi, iar sus cu
sudurã sub grindã. 

Pe direcþia longitudinalã, în
axele A ºi L, sunt douã „cadre“ con-
travântuite central cu diagonale în V,
având în alcãtuire stâlpii de la
cadrele principale de pe direcþia

Sala de Sport cuprinde: corp 1 Anexe ºi corp 2 Sala de Tenis, în care se pot amenaja, pe direcþia trans-
versalã, trei terenuri de tenis de câmp. Corpul 1 Anexe cuprinde: accesul, vestiare cu duºuri, centrala ter-
micã, birouri, magazii, spaþiile necesare funcþionãrii Sãlii de Tenis.

Corpul 2, Sala de Tenis, este o construcþie monobloc cu nivel parter, având o deschidere de 36,90 m ºi
10 travei, dintre care la capete douã de 4,125 m ºi opt intermediare de 5,20 m, rezultând dimensiuni
intereax în plan de 36,90 m x 49,85 m, ºi aria construitã Ac = 1.923,46 mp.

Cele douã corpuri sunt despãrþite structural printr-un rost pe toatã înãlþimea, inclusiv la fundaþii, având
rol antiseismic, de lucru ºi dilatare.

În continuare ne vom referi numai la Sala de Tenis.

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ªI FARMACIE din Târgu-Mureº
Proiectant: SC PROEXCON IMPEX SRL din Târgu-Mureº

Structurã: ing. Petre PINTEA
Constructor: SC DAFORA SA din Mediaº
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transversalã ºi cei din colþ din fron-
toane, iar sus, ca riglã, prima panã
de la acoperiº. Rolul lor este de a
prelua încãrcãrile orizontale de pe
direcþia longitudinalã ºi din conlu-
crarea de ansamblu, dar numai prin
diagonalele întinse, neglijându-se
aportul celor comprimate. Contra-
vântuirile sunt executate din þeavã
rotundã, având la capete plãcuþe
metalice pentru prinderile cu sudurã,
la partea de jos de stâlpi, iar sus de
stâlpi ºi panã (foto 4, 5, 6, 7 ºi 8).

Pe direcþia longitudinalã, peste
grinzile principale ºi cele de fronton,
deasupra stâlpilor din fronton, s-au
montat panele metalice, profile IPE
220. Panele s-au calculat pe sche-
ma staticã de grindã continuã.
Prinderea panelor metalice pe grin-
zile principale ºi cele de fronton s-a
fãcut cu sudurã.

Conlucrarea de ansamblu a
structurii la solicitãri orizontale, efec-
tul de ºaibã, se asigurã prin
realizarea unei contravântuiri în
planul acoperiºului, pe tot conturul ºi
suplimentar, longitudinal la coamã. 

Contravântuirea este executatã
din panouri sub formã de „X” din
þeavã rotundã ºi plãcuþe metalice,
sudate pe talpa superioarã a
grinzilor principale ºi de cea infe-
rioarã a panelor.

Contravântuirea lucreazã numai
cu diagonalele întinse, neglijându-se
aportul barelor comprimate. În alcã-
tuirea contravântuirii intrã ºi o parte
dintre pane, precum ºi grinzile din
axele 3, 4, 12 ºi 13. La coamã, la
partea superioarã a grinzilor, la cota
+10,20, pentru stabilitatea cadrelor
transversale în lungul sãlii s-a rea-
lizat suplimentar o contravântuire
longitudinalã, care se închide în cea
generalã de pe contur din lungul
frontoanelor (foto 8, 9 ºi 10).

În axele longitudinale A ºi L,
fixarea la poziþie a zonei comprimate
de la îmbinarea stâlpului cu grinda
de la cadrul principal, acolo unde
este cea mai mare solicitare, s-a
fãcut cu un tirant din þeavã rodundã
care se descarcã la capete, în fron-
toane, în contravântuirea acoperi-
ºului (foto 12). (Apariþia, în alte
fotografii, a acestui tirant la aceeaºi
cotã, dar la exteriorul stâlpului, se
datoreazã unei greºeli de execuþie
care a fost remediatã ulterior, aºa
cum reiese din foto 12.) 

Fixarea la poziþie a grinzilor prin-
cipale transversale la coamã, în
zona de jos, s-a fãcut cu un tirant din
þeavã rodundã care descarcã la
capete, în contravântuirea acope-
riºului din frontoane (foto 10 ºi 12).

În axele A1 ºi A8, în zona de
schimbare a momentului încovoietor
ca semn, grinzile principale ax 4÷12
sunt fixate la partea de jos în plan
orizontal cu contravântuiri înclinate,
la panta 1/1, prinse sub talpa de jos
a panelor acoperiºului, conform foto 6.

Toatã confecþia metalicã a fost
executatã uzinat, iar pe ºantier s-a
fãcut montarea ei.

ALCÃTUIREA CONSTRUCTIVÃ
A PEREÞILOR ªI A ACOPERIªULUI 
Pentru pereþi ºi acoperiº s-a ales

o alcãtuire din materiale uºoare,
rezultând ºi o dispunere uniformã a
maselor, atât în plan cât ºi pe verticalã.

Închiderea la pereþii de pe contur,
de la interior spre exterior, este exe-
cutatã din: douã plãci de gips carton
cu grosimea 12,5 mm fiecare, bari-
erã de vapori, termoizolaþie din vatã
mineralã bazalticã de 10 cm, folie de
difuzie, ºipci din lemn de 2,4 cm X
4,8 cm la interax cu 40 cm între ele,
strat de ventilaþie-aerisire, plãci de
OSB de 12 mm, polistiren cu gro-
simea 2,0 cm ºi tencuialã de finisaj. 

Structura pereþilor este din profile
metalice zincate, îndoite la rece,
rezemate pe soclu ºi prinse cu
ºuruburi pe consolele metalice
sudate la poziþie pe stâlpii structurii.
S-au folosit profile LINDAB tip Z 120
ºi C120 (foto 12).

Pereþii, prin alcãtuirea lor, nu
constituie elemente care sã împie-
dice deformarea liberã a structurii
de rezistenþã în plan orizontal. Sala
nu are pereþi despãrþitori interiori.

Suprafaþa vitratã din fronton este
din geam termopan montat pe struc-
turã din aluminiu.

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

continuare în pagina 50��
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Acoperiºul, de jos în sus, are
urmãtoarea alcãtuire: tavan dintr-o
placã de gips carton de 12,5 mm,
barierã de vapori, termoizolaþie din
vatã mineralã bazalticã de 15 cm
montatã între cãpriori, strat de venti-
laþie-aerisire, folie de difuzie, ºipci
din lemn, strat de aerisire ºi înveli-
toarea din tablã ondulatã Lindab. 

Cãpriorii sunt din profile metalice
LINDAB tip Z 200 ºi C200, prinderea
lor de piesele metalice existente la
poziþie pe pane fãcându-se cu
ºuruburi (foto 11, 12 ºi 13).

Structura luminatoarelor este din
þeavã dreptunghiularã (foto 14).

ELEMENTE DE CALCUL PRIVIND
AMPLASAMENTUL CONSTRUCÞIEI

Amplasamentul din Târgu-Mureº
a fost liber de construcþii, terenul
fiind plan, relativ orizontal, ºi nu a pus
probleme de stabilitate generalã.

Terenul din argilã prãfoasã cafe-
nie ruginie este bun de fundare
având pconv de bazã = 370 Kpa.

Pânã la adâncimea de fundare
nu s-a întâlnit apã subteranã.

Valoarea caracteristicã a încãr-
cãrii din zãpadã pe sol este de
1,50 kN/mp iar coeficientul de
expunere al amplasamentului con-
strucþiei Ce = 1.00. 

Presiunea de referinþã a vântului
qref = 0,4 kN/mp, mediatã pe 10 min.,
având 50 ani interval mediu de recu-
renþã la 10,00 m de la sol, zonã
urbanã cu densitate redusã de
construcþii.

Din punct de vedere al zonãrii
teritoriului la cutremure, având
IMR = 100 ani, amplasamentul are
acceleraþia terenului pentru proiec-
tare ag = 0,12 g ºi perioada de colþ
Tc = 0,7 sec. 

DIMENSIONAREA
STRUCTURII DE REZISTENÞÃ

Elementele cadrelor principale
transversale au fost dimensionate,
din gruparea fundamentalã, prin
combinaþia: permanente plus tempo-
rarã principalã zãpadã cu aglomerare

pe jumãtate din acoperiº ºi tempo-
rarã secundarã, vântul acþionând din
partea în care a spulberat zãpada.
Din aceastã combinaþie a rezultat
cea mai mare stare de eforturi. În
figurile 1 - 4 sunt prezentate dia-
gramele înfãºurãtoare: forþa axialã,
forþa tãietoare, moment încovoietor
ºi tensiuni longitudinale sigma. 

Cea mai solicitatã secþiune este
nodul stâlp-grindã, acolo unde:
forþa axialã este Nx = 509,3 kN,
forþa tãietoare Vz = 275,60 kN, iar
momentul încovoietor My = 1109,0
kNm, întinzând fibra de sus la grindã
ºi cea exterioarã la stâlp. 

În câmp, la o treime, momentul
încovoietor are cea mai mare valoa-
re de semn pozitiv 654,7 kNm,
dar schimbã ºi semnul întinzând ºi
fibra de sus a grinzii.

Tensiunile sigma în lungul grinzii
au, pe cea mai mare parte, o dis-
tribuþie într-o plajã de valori apropiatã
ºi sunt încã rezerve, oþelul fiind
S355JO.

Tirantul de la baza cadrului a fost
dimensionat la o forþã de întindere
Nt = 375 kN, armându-se cu 16 bare
cu diametru de 14 mm din oþel beton
PC 52. Tensiunea în bare este de
150,0 N/mmp la Nt = 375 kN ceea
ce asigurã o deschidere a fisurilor
α f =  0,16 mm, mai micã decât
αf adm. = 0,20 mm.

Dimensionarea blocurilor funda-
þiilor a rezultat din grupare funda-
mentalã.

Pentru încãrcarea din seism: în
baza caracteristicilor structurale, a
materialelor uºoare folosite la pereþi
ºi acoperiº, a modului lor de dis-
punere, toate descrise mai sus,
clasa de importanþã a construcþiei
fiind III, construcþie de tip curent, s-a
utilizat metoda de calcul pentru
proiectare curentã, cea a forþelor
laterale asociate modului funda-
mental de vibraþie.

Masa seismicã totalã estimatã a
construcþiei este de 460,00 t, ceea
ce înseamnã cca 0,24 t/mp.

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Foto 11
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Cadrele transversale din alcãtuirea lor nu au zone de
disipare a energiei, deci se încadreazã la structuri slab
disipative, cu factorul de comportare q = 1,00 ºi clasa de
ductilitate cerutã L (redusã).

Sarcina orizontalã din seism, aferentã unui cadru
transversal pentru un rãspuns în domeniul elastic, este
de 165 kN. Din combinaþia maximã descrisã mai sus,
starea de eforturi din gruparea cu seism este de cca
80% faþã de cea din gruparea fundamentalã. Aceasta
deoarece cadrele transversale, singure, duc toatã încãr-
carea gravitaþionalã din acoperiº ºi vânt de pe direcþia
transversalã, aºa cum este soluþia constructivã. La aces-
tea se adaugã ºi faptul cã deschiderea cadrului este
mare, încãrcãrile gravitaþionale permanente sunt mici
folosindu-se materiale uºoare, iar ponderea zãpezii
este mare la dimensionare la starea limitã ultimã de
rezistenþã din gruparea fundamentalã. Astfel, la dimen-
sionarea în gruparea fundamentalã, capacitatea por-
tantã rezultã deja cã poate avea un rãspuns în domeniul
elastic la seism. S-a fãcut verificarea supleþii pereþilor la
stâlpi ºi grinzi pentru clasa 3. 

Pe direcþia longitudinalã, în cadrele din axele A ºi L,
zonele disipative sunt situate numai în diagonalele
întinse. Factorul de comportare este q = 3,25 iar clasa
de ductilitate cerutã M (medie).

La diagonalele întinse s-a fãcut verificarea supleþii
pereþilor þevilor d/t = 127/4 = 31, care este mai micã de
70 cât este datã la oþel S235 pentru clasa secþiunii 2.

Prinderea diagonalei întinse la capete, de stâlpi jos ºi
stâlpi ºi panã sus, s-a fãcut din aproape în aproape, la o
capacitate de rupere mai mare, pentru a se putea
asigura intrarea ei în curgere în câmp curent, fãrã sã
cedeze din prinderi.

INDICI DE CONSUM
Totalul consumului de metal la suprastructurã este

de 46,80 kg/mp arie desfãºuratã construitã, din care
41,80 la stâlpi, grinzi ºi pane, iar 5,00 la contravântuiri. �

Fig. 3

Fig. 4
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Fundaþii geo-energetice
º. l. dr. ing. Iulia - Consuela PRODAN – Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca,

Facultatea de Construcþii, Departamentul Structuri 
ing. Octavian BUJOR, ing. Florin-Liviu BODEA – Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca,

Facultatea de Construcþii, master în Inginerie Geotehnicã

Fundaþiile geo-energetice sunt o
sursã de energie regenerabilã.
Ideea care stã la baza acestor
sisteme este aceea de a utiliza
capacitatea de stocare termicã a
pãmântului, prin intermediul fundaþii-
lor construcþiilor (piloþi, radiere etc.)
(fig. 1). Practic, este vorba despre
folosirea elementelor de rezistenþã
care sunt, deja, necesare la execuþia
structurilor, ca sistem intermediar
pentru acoperirea necesarului de
încãlzire sau rãcire a construcþiei.

La ora actualã, în Europa existã
peste 1.000 de clãdiri echipate cu
asemenea sisteme de fundare. Teh-
nologia a fost implementatã cu suc-
ces în þãri precum: Elveþia, Marea
Britanie, Franþa, Austria, Germania,
etc. (ex.: În Marea Britanie, în
perioada 2005-2012, s-au executat
peste 50 de astfel de investiþii, sis-
temul fiind integrat într-un numãr de
peste 5.000 de piloþi energetici de
diferite lungimi [1] (fig. 2).

Fundaþiile geo-energetice au
devenit un trend la nivel mondial,
implementarea lor fiind un subiect
abordat ºi în þãri precum Australia ºi
SUA. De menþionat ºi apariþia unor
proceduri legislative, cum sunt Pro-
tocolul Kyoto ºi Target 2020, prin

intermediul cãrora se încearcã infor-
marea instituþiilor publice, private ºi
a populaþiei, în ceea ce priveºte
avantajele structurilor geo-energe-
tice ºi nevoia de implementare în
cadrul proiectelor de construcþii a cât
mai multor tehnologii verzi (piloþi
energetici, radiere energetice, tuneluri
energetice etc.).

PRINCIPIUL DE FUNCÞIONARE
ªI AVANTAJE

Principiul de funcþionare
Sistemul de fundaþii geo-energe-

tice este compus din 3 elemente
principale: pompa de cãldurã, sis-
temul de fundare (ex. piloþi) ºi
pãmântul (fig. 3). 

Fundaþiile geo-energetice sunt
proiectate sã funcþioneze la o
adâncime relativ redusã (0 m – 30 m)
în comparaþie cu restul sistemelor
care se înglobeazã direct în pãmânt
ºi care pot ajunge la adâncimi con-
siderabile sau care necesitã supra-
feþe de „desfãºurare“ orizontale
semnificative în afara perimetrului
construcþiei.

Eficienþa sistemului este cuantifi-
catã prin Coeficientul de perfor-
manþã (CdP), care aratã câte unitãþi
de cãldurã se obþin prin utilizarea
unei unitãþi de electricitate. 

Pentru ca sistemul sã poatã fi
considerat performant, coeficientul
de performanþã trebuie sã depã-
ºeascã valoarea 4 [3].

Valorificarea resurselor energetice, la nivel global, este una dintre problemele cruciale ale secolului
XXI. Deºi o epuizare a resurselor convenþionale nu este aºteptatã în viitorul apropiat, consecinþele utilizãrii
în exces a acestor resurse reprezintã o problemã extrem de sensibilã ºi care este tratatã cu responsabili-
tate la nivel global. De asemenea, creºterile îngrijorãtoare de emisii de dioxid de carbon reprezintã o altã
problemã acutã ce necesitã soluþii în vederea protecþiei mediului ºi a sãnãtãþii. În acest context, fundaþiile
geo-energetice reprezintã o soluþie inovatoare care poate contribui la reducerea consumului de energie
convenþionalã ºi implicit, la reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Prezenta lucrare face o succintã descriere a unor asemenea sisteme ºi, totodatã, o analizã privind
implementarea acestor tipuri de structuri in România.

Fig. 1: Principiul ce stã la baza
fundaþiilor geo-energetice

Fig. 2: Termo-piloþi (piloþi geo-energetici) instalaþi în Austria (Brandl, 2013)
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Avantajele
sistemelor geo-energetice

Sistemul de fundaþii geo-energe-
tice poate fi implementat în diferite
tipuri de fundaþii/structuri: piloþi,
radiere, barete, pereþi mulaþi, dia-
fragme; structuri de sprijin, tuneluri,
staþii de metrou etc. [3].

Sistemele pot fi folosite pentru:
încãlzirea/rãcirea clãdirilor; încãlzi-
rea / rãcirea staþiilor de metrou ºi a
camerelor tehnice; încãlzirea dru-
murilor, parcãrilor; încãlzirea pistelor
pentru avioane; „tuneluri energetice“
pentru încãlzirea/rãcirea clãdirilor
din apropierea portalelor.

Între cele mai importante avan-
taje ale sistemelor de fundaþii
geo-energetice se pot menþiona ur-
mãtoarele: reducerea emisiilor de
dioxid de carbon (C02), sursã de
energie inepuizabilã, independenþã
faþã de furnizorii externi, costuri de
întreþinere reduse.
Comportarea piloþilor geo-energetici

Spre deosebire de sistemele
tradiþionale de fundaþii, la care se
analizeazã comportarea mecanicã,
fundaþiile geo-energetice trebuie
analizate din punct de vedere termo-
mecanic, temperatura având un rol
extrem de important în comportarea lor.

Dintre toate tipurile de fundaþii
geo-energetice, sistemul cel mai des
implementat este cel de fundare pe
piloþi, respectiv piloþii geo-energetici
sau termopiloþii. Pentru a putea
înþelege comportarea lor complexã,

este esenþial sã se
înþeleagã mai întâi
comportarea lor strict
sub încãrcãri termice.

Un pilot conside-
rat corp liber se
dilatã/contractã pro-
porþional cu coefi-
cientul de dilatare
termicã (fig. 4),
α(με/°C) [2], [9]. În
perioada de încãlzire
pilotul se dilatã, iar în
timpul rãcirii el se
contractã. Deformaþia
suferitã de pilot, în
lipsa eforturilor axiale
suplimentare din încãr-
carea mecanicã, este

datã de relaþia urmãtoare:
εT-Liber = α ·ΔT (1)

unde εT-Liber = deformaþia specificã
liberã produsã de modificarea tem-
peraturii pilotului; α = coeficientul de
dilatare termicã ºi ΔT = diferenþa de
temperaturã.

Alungirea pilotului se poate calcula
cu relaþia:

ΔL = L0 · εT-Liber (2)
unde ΔL = alungirea pilotului; L0 =
lungimea iniþialã a pilotului.

Acest tip de rezemare este, însã,
unul teoretic, deoarece, în general,
pilotul este încastrat la partea supe-
rioarã. În cazul în care un pilot este
considerat încastrat perfect la
ambele capete, potenþialul de defor-
maþie este transformat în încãrcare
axialã (fig. 5). Astfel, în etapa de
încãlzire, din cauza gradelor de li-
bertate blocate, dilatarea este
restricþionatã, rezultând, astfel, un
efort suplimentar de compresiune în
interiorul pilotului. În etapa de rãcire,
comportamentul este unul opus,
apãrând un efort de întindere. Efortul
axial se poate calcula cu relaþia:

P = E · A · εT-Rstr (3)
unde P = efort axial pilot; E = modu-
lul de deformaþie al pilotului (mate-
rial), A = aria secþiunii transversale a
pilotului.

Fig. 3: Principiul de funcþionare

Fig. 4: Piloþi liberi la ambele capete supuºi la încãrcãri termice (Bourne-Webb et al., 2013)

Fig. 5: Piloþi încastraþi la ambele capete supuºi la încãrcãri termice (Bourne-Webb et al., 2013)

continuare în pagina 54��
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În cazul încãrcãrilor termice este,
de asemenea, important sã se deter-
mine poziþia „punctului nul“, punctul
nul fiind cel în care deformaþiile
induse de încãrcarea termicã sunt
egale cu zero [6], [7].

Toate aceste aspecte, în ceea ce
priveºte comportarea termicã, este
esenþial sã fie analizate pentru a
putea fi suprapuse pe comportarea
mecanicã a piloþilor. O proiectare
corectã ºi eficientã se poate face pe
baza analizei comportãrii termo -
mecanice a sistemului geo-energetic
(fig. 6).

De asemenea, comportarea sis-
temului de fundare geo-energetic
este influenþatã de mai mulþi factori:
parametri fizici ai pãmântului (con-
ductivitate termicã), parametri geo-
tehnici, efectul de supra-consolidare,
numãrul de cicluri de încãlzire /
rãcire, etc.

PROIECTAREA
STRUCTURILOR GEO-ENERGETICE
Cu toate cã, începând cu anii `80,

au fost deja construite în Europa un
numãr mare de geo-structuri, pro-
iectarea lor este standardizatã în
foarte puþine þãri (Marea Britanie,
Elveþia, Germania). Acest lucru se
datoreazã, în mod special, faptului
cã, în procesul de proiectare, cât ºi
în cel de implementare a unor
asemenea tipuri de structuri, sunt
necesare cunoºtinþe multidiscipli-
nare, ce reunesc domenii precum
ingineria civilã, energie, instalaþii etc.

Existã, însã, în literatura de spe-
cialitate, o serie de recomandãri
importante privind proiectarea sis-
temelor de fundaþii geo-energetice,
recomandãri bazate pe experienþele
acumulate în proiectele anterioare.
Printre acestea se numãrã: tempe-
ratura din interiorul sistemului trebuie
sã fie pozitivã, îngheþul interfaþei
dintre pilot ºi pãmânt trebuie evitat
iar temperatura agentului termic se
recomandã sã nu scadã sub 0°C.

Valorile posibile de extragere a
energiei variazã între 20 W/m ºi
100 W/m, aceste valori fiind influ-
enþate direct de proprietãþile termice
ale pãmântului. Regimul turbulent al
fluxului agentului termic trebuie evi-
tat, în special la sisteme echipate cu
mai puþin de patru bucle U. În cazul
sistemelor cu pompã de cãldurã se
obþine cãldurã pentru aproximativ
2 mp de planºeu, cu 1 m de termo-
pilot. Eficienþa sistemului este opti-
mizatã, dacã piloþii sunt uniform
distribuiþi pe întreagã fundaþie.

Stabilitatea termo-piloþilor ºi capa-
citatea lor portantã trebuie verificate
în noile condiþii. Þevile înglobate în
interiorul pilotului reduc rezistenþa
secþiunii pilotului; în consecinþã, este
necesarã verificarea pilotului cu
secþiunea redusã. 

Parametrii termici ai materialelor
folosite (pãmânt, beton, oþel) trebuie
determinaþi cu atenþie.

În general, atunci când o acþiune

termicã este transmisã de la un pilot

cãtre pãmânt, acesta reacþioneazã

prin schimbãri de volum (fig. 7), dar

diferit, în funcþie de tipul de pãmânt.

Variaþia de temperaturã poate afecta

(pozitiv sau negativ) starea de efor-

turi la interfaþa pãmânt – pilot, pre-

cum ºi rezistenþa la forfecare [8].

Eforturile suplimentare produse de

încãrcarea termicã provoacã tasãri

suplimentare ale piloþilor; în schimb,

frecarea lateralã rãmâne, de regulã,

în domeniul elastic [5].

Comparativ cu sistemele tradiþio-

nale, sunt necesare, de asemenea,

o serie de investigaþii geotehnice

suplimentare legate de stratificaþia

geologicã (straturile superficiale, cât

ºi straturile de la adâncime), de

parametrii geotehnici (umiditate,

densitãþi, indicele porilor), de para-

metrii hidraulici, mecanici ºi geoter-

mici (conductivitatea, gradientul

termic, temperatura pãmântului), de

parametrii hidrogeologici (nivelul

apei subterane, fluctuaþiile nivelului

apei subterane, direcþia de curgere a

curenþilor acviferi etc.), de structura

mineralogicã a pãmântului. Cu cât

mai multe informaþii sunt disponibile,

cu atât proiectarea poate fi mai efi-

cientã [4].

Fig. 6: Pilot încastrat la ambele capete supus la încãrcare termo-mecanicã (Bourne-Webb et al., 2013)

Fig. 7: Deformaþia volumicã a pãmânturilor la
diferite grade de temperaturã în funcþie de OCR

(Laloui & Di Donna, 2013)
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Aspectele climatice, cum ar fi

temperatura aerului ºi a pãmântului,

umiditatea relativã, cantitatea de

precipitaþii, reprezintã factori impor-

tanþi care influenþeazã determinarea

eficienþei ºi aplicabilitãþii acestor sis-

teme într-o anumitã zonã geograficã.

Climatul temperat continental, cu

veri cãlduroase ºi ierni aspre,

reprezintã un atu pentru aplicabili-

tatea lor în România. Sistemele de

fundare geo-energetice aduc bene-

ficii importante construcþiei, atât din

punct de vedere energetic, cât ºi al

protecþiei mediului. Totodatã, însã,

implementarea lor eficientã implicã o

analizã complexã a parametrilor

necesari pentru proiectare, precum

ºi a comportãrii termo-mecanice ºi

necesitã o coordonare corectã a

specialiºtilor din domeniile implicate.
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Roma anticã - cetatea confortului
conf. dr. arh. Sonia Maria CHIRA

APROVIZIONAREA CU APÃ
Aprovizionarea cu apã, traseele

pentru canalizare, sistemele de
încãlzire, necesare atât marilor bãi
publice ale Romei, cât ºi caselor
bogate din capitala civilizaþiei antice,
pot fi considerate primele intenþii de
echipare tehnicã demne de a fi
numite instalaþii. Aceasta datoritã
complexitãþii lor la epoca respectivã
ºi a importanþei pentru funcþionali-
tatea clãdirii.

Înaintea Romei au funcþionat în
Egipt, Mesopotamia, Grecia, dar mai
ales în insula Creta, sisteme primi-
tive de irigaþii, aducþiuni de apã pota-
bilã ºi evacuãri de ape uzate, menite
sã asigure un confort dorit ºi posibil
atunci. Dar Roma poate fi conside-
ratã momentul de vârf al echipãrii
tehnice din lumea anticã.

Roma a însemnat, pentru lumea
anticã, mirajul unui spaþiu „urban“
confortabil, cu clãdiri unde, pe vreme
rea, puteai beneficia de cãldurã ºi
luminã, cu bãi calde care ajutau sã
te destinzi, asigurate de terme, cu
fântâni aflate la intersecþii de strãzi,
care îþi ofereau apã proaspãtã adusã
din munþi ºi cu latrine elegante ºi
confortabile, contribuind la curãþenia
permanentã a cetãþii.

Oamenii nu se simt cu adevãrat
bine decât la oraº, iar oraºul nu este
alcãtuit din strãzi cunoscute ºi din
oameni entuziaºti sau anonimi, ci
dintr-un confort material (COMODA),
ca de pildã bãile ºi edificiile publice
(Istoria vieþii private - Philippe Aries,
Georges Duby).

Romanii au fost constructorii

acestor tipuri de aºezãri „comode“ în

cadrul tuturor teritoriilor cucerite,

învãþându-i ºi pe localnici stilul de

viaþã civilizat ºi organizat, suprave-

gheat ºi de legislaþii precise în zona

administraþiei.

Alimentarea cu apã a oraºelor

romane era asiguratã de un întreg

„stat major“, alcãtuit din personal

tehnic ºi de supraveghere, ce putea

colabora cu „firme particulare“ pen-

tru executarea montajelor ºi paza

întregii reþele de aducþiune.

Administratorul aparatului de stat

era membru al guvernului, adesea

consul ºi inginer. Acesta avea grijã sã

se garanteze nu numai cantitatea de

apã necesarã, ci ºi calitatea cores-

punzãtoare, fãcându-se diferenþa

între apa potabilã ºi cea menajerã.

La anul 100 d.Hr (Traian), ali-
mentarea cu apã a Romei se realiza
prin 14 canale principale, însumând
430 km lungime. Alimentarea oraºe-
lor se fãcea, aproape fãrã excepþie,
prin conducerea apei, dupã captare,
printr-un canal în „cãdere liberã“
pânã la turnul de apã aflat în locul
cel mai înalt din oraº.

Canalul era îngropat în pãmânt,
cu excepþia locurilor unde trebuiau
traversate vãi ºi unde se construiau
poduri speciale - apeductele.

Unul dintre cele mai cunoscute
apeducte este „Pont du Gard“, pe
traseul de alimentare al oraºului
Nimes (sudul Franþei). Aici nivelul
apei transportate urca pânã la 1,50 m.

Canalele de aducþiune, prevãzute
cu puþuri de vizitare, erau tencuite cu
beton impermeabil, renumitul beton
roman.

Antichitatea reprezintã perioada în care nivelul tehnic al epocii a reuºit sã asigure condiþii de confort
primar în cadrul comunitãþilor organizate, în majoritatea cazurilor acestea dovedindu-se superioare celor
din societãþile care au urmat în primii ani ai Evului Mediu.

Fig. 1: Scheme de alimentare cu apã
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Apa se stoca în rezervoare, de
unde era distribuitã dupã niºte reguli
stricte care þineau de legile de func-
þionare ale cetãþii.

Pe lângã cisternele de mare
capacitate se aflau ºi turnuri de apã
(distribuitori) secundare, pentru con-
sumatorii particulari, care serveau
un anumit numãr de reºedinþe.

Consumul de apã pe cap de
locuitor era de 4-5 ori mai mare
decât în zilele noastre, deoarece
apa curgea neîntrerupt, zi ºi noapte.

Din castelul de apã al oraºului
apa era condusã, prin canale princi-
pale, la consumatori. Aceºtia se
împãrþeau în trei categorii:

• puþuri publice, de unde îºi lua
fiecare apa;

• instituþii publice (teatre, circ,
terme, fântâni decorative);

• consumatori particulari bogaþi,
organizaþi în grupuri (dupã cartierul
unde locuiau), care suportau cheltu-
ielile de racordare ºi plãteau o taxã
fixã pentru consumul anual (fig. 1).

Racordurile canalelor principale
se fãceau la niveluri diferite, astfel
încât, dacã nivelul apei din rezervor
scãdea, rãmâneau fãrã apã întâi
consumatorii particulari, apoi insti-
tuþiile publice, dar niciodatã fântânile
(puþurile publice) de care beneficia
întreaga populaþie a cetãþii. 

Canalele principale aveau un
diametru de cca 30 cm. Toate con-
ductele aveau diametre normate, în
vederea calculului corect al con-
sumului. Deºi se cunoºtea valoarea
lui PI, pentru uºurarea calculului se
foloseau tabele.

Locuinþele de lux dispuneau de
tot confortul: apã potabilã, bãi, insta-
laþii sanitare, canalizare, însã aces-
tea erau primele care rãmâneau fãrã
apã în timpul secetei. Dacã nivelul
apei continua sã scadã în rezer-
voare, se oprea distribuirea ei cãtre
clãdirile de interes public. Acest
lucru era posibil datoritã sistemului
tehnic al rezervoarelor, special gân-
dit pentru repartiþia apei în caz de

crizã (conform regulilor cetãþii).
Rãmânea, astfel, apã pentru fân-
tânile de unde putea sã se apro-
vizioneze toatã populaþia ºi pentru
curãþirea latrinelor publice. Se
încerca, astfel, evitarea declanºãrii
unei epidemii.

Termele constituie cea mai
importantã realizare în domeniul
instalaþiilor din perioada Romei
antice. Aceste aºezãminte erau
„punctele calde“ ale oraºelor, unde
cetãþenii, de la cei mai modeºti
(chiar sclavii) pânã la notabilitãþile
urbei, se întâlneau pentru bãi, jocuri,
lecturã, discuþii, divertisment, sport.

Gongul (discurs), care în fiecare
zi vestea deschiderea bãilor publice,
era, spune Cicero, mai dulce la auz
decât glasul filosofilor în ºcolile lor
(Istoria vieþii private, vol. II pag. 119 -
Philippe Aries ºi Georges Duby).

Ansamblul construcþiei se com-
punea din cinci pãrþi: laconicum sau
vestibulul; sudarium, încãpere caldã
ce servea la transpiraþie; caldarium
sau baia fierbinte; tepidarium sau
baia caldã; frigidarium sau baia rece.

În foarte multe cazuri, termele
aveau un plan simetric pentru a
putea fi folosite la jumãtate din
capacitate.

Spre sfârºitul imperiului, termele
se degradeazã din cauza lipsei apei
curente în cantitãþi mari, apã nece-
sarã unei bune funcþionãri.

Absenþa supravegherii organi-
zate ºi asigurate de administraþia
imperialã a dus la dispariþia sistemu-
lui de alimentare cu apã iniþiat de
romani, prin distrugerea sistemelor
de canale ºi a apeductelor, sau, pur
ºi simplu, din cauza nesiguranþei
calitãþii apei. Singurele care au
supravieþuit au fost bãile private din
unele locuinþe, care foloseau sursa
de apã localã.

Evacuarea apelor uzate
ºi sisteme de încãlzire

În timpul regelui etrusc Tarquinus
Superbus (535 - 509 î.Hr) s-a con-
struit la Roma, în ciuda protestelor
populaþiei care considera aceastã
muncã penibilã ºi înjositoare, un
mare canal subteran, destinat sã
primeascã toate apele murdare ale
oraºului, lucrare neegalatã în tim-
purile moderne, denumit CLOACA
MAXIMA.

De fapt, prin toate lucrãrile de
drenare, etruscii au fãcut din Roma
un oraº salubru în mijlocul unei zone
mlãºtinoase, iar romanii au meritul
de a fi continuatorii acestor lucrãri.

Consumul mare de apã pe cap
de locuitor fãcea necesarã o reþea
de canalizare complexã ºi generos
dimensionatã, care servea concomi-
tent ºi la evacuarea apei de ploaie.
În toate oraºele mari se construiau
canale sub strãzile principale, pre-
vãzute cu puþuri de vizitare.

Foto 1

continuare în pagina 58��
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ªi astãzi, la Pompei, se poate
observa, pe carosabilul pietruit, câte
o gurã de canal dintr-o lespede
rotundã de piatrã.

Cel mai cunoscut exemplu de
reþea de canalizare anticã este
„CLOACA MAXIMA“ din Roma, con-
struit de cãtre inginerii etrusci în
perioada republicanã. Canalul, cu
dimensiuni impunãtoare, ce se
poate vedea ºi astãzi la locul de vãr-
sare în Tibru, a servit la asanarea
vãii în care se afla forul roman, vale
care, iniþial, fusese o mlaºtinã.

Este de subliniat faptul cã în
Roma ºi Ostia, cât ºi în alte oraºe
romane, municipalitatea asigura
existenþa latrinelor publice (10-40 de
locuri) prevãzute cu apã, pentru o
folosire igienicã. Acestea erau
amplasate peste rigolele unde apa
curgea continuu. Aspectul lor era
asemãnãtor cu al unor bãnci.
Latrinele aveau în faþã, în par-
dosealã, un ºanþ plin cu apã ce
curgea permanent, pentru spãlarea
mâinilor, obicei întâlnit ºi acum în
Orient.

Prin lege se aplicau pedepse
celor care nesocoteau regulile de
convieþuire civilizatã în cadrul cetãþii.

Interesantã este atitudinea roma-
nilor vizavi de ideea de pudoare.
Iniþial, aceasta se ignora, atât baia în
bazinele termelor, cât ºi folosirea
latrinei fãcându-se în comun. Târziu,
cei cu funcþii înalte în stat, deranjaþi
de „intimitatea“ cu plebeii din spaþiul
termelor sau al latrinelor publice, au
început sã-ºi facã sãli de baie ºi ca-
bine în locuinþele lor.

Latrinele particulare, aflate în
interiorul caselor bogate, au fost
gândite tot în ideea folosirii în
comun, gãsindu-se, eventual, mici
încãperi pentru douã locuri cu între-
buinþare simultanã. În general, con-
sumul de apã era aºa de mare, încât
asigura ºi permanenta lor curãþire.

Tot din aceastã perioadã dateazã
încãlzirea centralã cu aer cald
preparat în cuptoare amplasate la

nivelurile inferioare ale clãdirii, aer
cald condus spre spaþiile ce urmau
sã fie încãlzite prin canale executate
în zidãrie.

Locuinþele cetãþenilor bogaþi, în
special din zonele mai friguroase,
erau prevãzute cu un fel de instalaþie
de încãlzire centralã care încãlzea
podelele. Focul ardea într-o cãmã-
ruþã (cuptor) numitã „praefurnium“ ºi
era alimentat din exterior cu lemne
sau cãrbuni, de cãtre sclavi. Ast-
fel, încãperile de locuit rãmâneau
curate ºi fãrã fum.

Focul ardea direct pe podeaua
cuptorului (fãrã grilaj dedesubt) ºi
din aceastã cauzã avea un tiraj
foarte redus. Fumul încins era con-
dus pe sub podea, printr-un spaþiu
numit „hypocaustum“, spaþiu rezultat
prin ridicarea pardoselei pe stâlpiºori
de cãrãmidã sau piatrã ºi evacuat
prin coºuri amplasate la colþurile
încãperii. Coºurile serveau, de ase-
menea, drept corpuri de încãlzire.
Ele nu conduceau fumul peste
acoperiº, ci debuºau sub streaºinã.
Acest lucru era posibil datoritã tiraju-
lui redus.

Alimentat de trei ori pe zi, focul
ardea continuu. Se încãlzeau, astfel,
camerele de zi ºi camerele de baie,
respectiv „caldarium“  (camera de baie
propriu-zisã), „tepidarium“ (camera

de oprire a transpiraþiei) ºi „frigida-
rium“, baia rece.

Apa se încãlzea într-un cazan
aflat deasupra „praefurnium-ului“, iar
la nevoie se amesteca cu apa rece
aflatã într-un alt rezervor. Aceste
instalaþii erau prevãzute, bineînþeles,
cu robinete. Pereþii încãperilor erau
izolaþi cu niºte cãrãmizi speciale,
goale pe dinãuntru.

Un exemplu interesant de spaþiu
încãlzit este cel al bazilicii din Trier
(Germania). Pereþii erau cãptuºiþi la
interior cu cãrãmizi goale pe dinãun-
tru, pânã la o înãlþime de 8 m. S-a
constatat cã suprafaþa încãlzitã pro-
ducea exact necesarul de cãldurã de
580.000 kcal/h pentru încãlzirea
volumului interior de 52.700 mc.

În cazul termelor, pentru asigu-
rarea unei temperaturi interioare
adecvate, toate încãperile calde
erau „hypocaustate“ ºi tubulate,
adicã pardoseala încãperilor era
aºezatã pe niºte suporturi aflate la
mici distanþe de nivelul de fundare,
suporturi care permiteau circulaþia
aerului (fumului) cald printre ele, iar
tubulatura verticalã facilita eva-
cuarea aerului la nivelul streºinilor,
încãlzind, totodatã, pereþii încãperilor.

Aceste sisteme „performante“ de
încãlzire reprezintã, de fapt, primele
forme de încãlzire centralã. �

Fig. 2: Secþiuni printr-o locuinþã cu încãlzire „centralã“

�� urmare din pagina 57
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Case pasive

Ce sunt casele pasive?
„Casele pasive” sau „clãdirile verzi” – aºa cum mai

sunt denumite – sunt acele clãdiri care, în exploatare, au
nevoie pentru încãlzire de o cantitate mult mai
micã de energie (cel mult 15 kwh/m2/an) decât o clã-
dire tradiþionalã, la care consumul este de cel puþin
80 kwh/m2/an, iar consumul total, care cuprinde încãl-
zirea, apa caldã menajerã ºi activitãþile gospodãreºti nu
trebuie sã depãºeascã 120 kwh/m2/an.

De ce case pasive?
Din cel puþin douã motive:
1. Pentru a reduce „emisiile de dioxid de carbon” al

cãror efect începem sã-l simþim fiecare „pe pielea noas-
trã” prin: schimbarea climei, încãlzirea globalã, redu-
cerea calotei polare etc. Este motivul pentru care
Uniunea Europeanã a emis o directivã care se numeºte
2020 ºi care prevede ca „pânã în anul 2020, toate þãrile
UE trebuie sã reducã cu 20% consumul de energie
fosilã, sã creascã cu 20% consumul de energie regene-
rabilã ºi sã creascã cu 20% eficienþa energeticã a
clãdirilor, pe de o parte, iar pe de altã parte, tot pânã în
2020 orice clãdire (grãdiniþã, ºcoalã, spital, birouri etc.)
va trebui sã producã energie cel puþin la fel de multã pe
cât consumã.”

2. Reducerea costurilor de întreþinere a clãdirilor, în
condiþiile în care utilitãþile asigurate de sursele tradiþionale
(petrol, gaze, energie electricã), devin din ce în ce mai
scumpe. În aceste condiþii, în multe þãri, majoritatea
clãdirilor care se construiesc în ultima vreme se înscriu,
total sau parþial, în acest concept de „casã pasivã“.

Proiectarea ºi construirea unei case pasive
Evident cã asigurarea condiþiilor impuse de o casã

pasivã începe încã din faza de proiectare.
De pildã:
• Este foarte importantã amplasarea în teren a casei

astfel încât sã beneficieze cât mai mult de lumina ºi cãl-
dura soarelui; în acest sens se vor prevedea ferestre cât
mai multe spre sud ºi cât mai puþine sau deloc spre
nord.

• Materialele din care se va construi casa trebuie sã
fie, la rândul lor, eficiente energetic. Se ºtie, de pildã, cã
cimentul / betonul ºi oþelul sunt mari consumatoare de
energie ºi degajã mult dioxid de carbon la producerea
lor. De aceea, se vor evita, pe cât posibil, folosindu-se
alte materiale, cum sunt: lemnul, cãrãmizile eficiente
energetic etc.

• La construire clãdirea trebuie foarte bine izolatã,
evitându-se, pe cât posibil, punþile termice la fundaþie,
pardosealã, pereþi ºi acoperiº.

• Tâmplãria trebuie sã asigure o foarte bunã izolare,
fiind indicate ferestrele cu triplu strat.

• În condiþiile în care clãdirea este foarte bine izolatã,
trebuie prevãzut un sistem de ventilaþie care sã elimine
aerul viciat din interior, trecându-l printr-un schimbãtor
de cãldurã ce recupereazã o parte (s-a reuºit sã se recu-
pereze chiar pânã la 90%) din cãldura sa, pe care o
transferã aerului proaspãt care intrã din afarã. 

Sigur cã în aceste condiþii costul iniþial al construcþiei
va fi mai mare decât în cazul unei construcþii obiºnuite.
În general, acest cost s-a dovedit cã este cu 30% mai
mare, dar s-a reuºit reducerea lui chiar pânã la 10-15%.

Aceastã cheltuialã în plus va fi compensatã de redu-
cerea cheltuielilor de întreþinere, reducere ce se poate
ridica pânã la 50-60% dintr-o facturã obiºnuitã.

Cum ºi de unde ne asigurãm energia necesarã la o
casã pasivã?

• În primul rând din resurse, sã le numim interne,
respectiv cãldura corpului uman, care emite între 50 W
ºi 100 W (nu degeaba printre specialiºti circulã gluma
„hai sã ne invitãm prietenii ca sã ne încãlzim”) apoi cor-
purile de iluminat, aparatele electrocasnice etc.

• Cãldura venitã de la soare, prin ferestre, sau de la o
instalaþie solarã care ne poate asigura o bunã parte din
apa caldã necesarã.

• Din cãldura pãmântului, cu ajutorul unei pompe de
cãldurã. Se ºtie cã în pãmânt, la o adâncime de numai
câþiva metri, temperatura este constantã (între 8 ºi 10 °C
tot timpul anului).

Sigur cã posibilitãþile de reducere a consumului de
energie pentru funcþionarea unei clãdiri nu se opresc
aici. Am putea adãuga: rulouri exterioare la ferestre,
copertine de protecþie, crearea de marchize ºi logii etc. �

Rãspundem numeroaselor întrebãri pe aceastã temã, prezentând câteva informaþii care sperãm
cã vor fi utile.
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI
ÎN CONSTRUCÞII
Ion Constantin OTESCU (1923 - 2004)

În galeria personalitãþilor de
seamã ale ºcolii româneºti de
construcþii, un loc aparte îl ocupã
inginerul Ion Constantin Otescu,
datoritã întregii sale existenþe - un
exemplu elocvent de competenþã,
corectitudine ºi verticalitate ºi un
promotor neobosit al inovaþiilor
tehnice ºi lucrãrilor trainice pe
care ni le-a lãsat drept moºtenire.
Pentru a înþelege, însã, personali-
tatea lui Ion Otescu este, cred,
interesant sã cunoaºtem ºi din ce
mediu provenea acest distins om
ºi care era familia sa.

Inginerul Ion Constantin Otescu
s-a nãscut la Bucureºti, în ziua de
20 octombrie 1923. Tatãl sãu a fost
compozitorul Ion Nonna Otescu.
Despre el, George Enescu decla-
rase cã „este cel mai bun compozitor
pe care l-a apucat în viaþã“. Evident,
dintre români. 

Nonna Otescu a fãcut parte, alã-
turi de Egizzio Massini, George
Folescu, Jean Atanasiu ºi alþii, din
grupul care a înfiinþat Opera Românã.
Spectacolul cu care a debutat Opera
a fost „Aida“, sub bagheta lui Egizzio
Massini. Nonna Otescu era, pe atunci,
preºedintele Operei.

Pentru a înþelege lumea anilor
`20 - `30, dar ºi pentru actualitatea
sa, relatez o întâmplare din viaþa sa,
descrisã de fratele sãu, Nicolae, în
amintirile despre Titulescu. „Tânãr,
întors de curând de la Paris, unde-ºi
completase studiile muzicale, Nonna
Otescu, dupã moartea maestrului
Kiriac, profesor de armonie la Con-
servatorul de Muzicã din Bucureºti,
se înscrie, împreunã cu alþii, la con-
cursul instituit de minister pentru

ocuparea acestei catedre. Concursul
a avut loc ºi Nonna Otescu a fost
clasificat întâiul, cu media zece.
Ceilalþi concurenþi erau cu mult în
urma lui. Urmarea fireascã ar fi fost,
desigur, numirea lui la catedra
vacantã. Ministrul Instrucþiunii Publice
de atunci, în urma unei intervenþii,
anuleazã, însã, în mod arbitrar con-
cursul. Faptul a produs oarecare
senzaþie în lumea artisticã de pe vre-
muri ºi Nicolae Titulescu, întâlnind
întâmplãtor pe Nonna Otescu - pen-
tru care avea o slãbiciune - ºi aflând
chiar de la el împrejurãrile acestei
ilegalitãþi, îl sfãtuieºte indignat sã se
adreseze justiþiei ºi se oferã sã-i
susþinã chiar el procesul. Curtea de
Casaþie a dat câºtig de cauzã lui
Nonna Otescu, care a reuºit sã-ºi
valorifice drepturile graþie lui Nicolae
Titulescu“. Justiþia funcþiona, era
deasupra deciziilor guvernamentale!

Mama lui Ion Otescu a fost Geor-
geta, nãscutã Berindei. Tatãl ei,
generalul Anton Berindei, a fost mi-
nistru de rãzboi în guvernele Petre
S. Aurelian (1896 - 1897) ºi Dimitrie
Sturdza (1897 - 1899). Generalul
Berindei a fost fratele arhitectului
Dimitrie Berindei, tatãl distinsului
arhitect Ion Berindei. 

Dupã cum aminteºte profesorul
Costache Ottescu, mãtuºa sa,
Georgeta, fusese o pianistã excep-
þionalã, dar dupã cãsãtoria cu Nonna
renunþase la pian ºi i se dedicase
exclusiv lui. El aminteºte ºi de o
trãsãturã a Georgetei Otescu asupra
cãreia i-a atras atenþia Mona, soþia
inginerului Ion Otescu, ºi anume
curajul. Aceasta îi povestea cã pen-
tru nimic în lume Georgeta n-ar fi
întrerupt vizitele la doamna Brãtianu,

prietena ei cea mai bunã, chiar
atunci când bãrbatul acesteia era
închis sub comuniºti ºi teroarea se
întinsese prin toatã fosta burghezie.
Oamenii îºi ascundeau înrudirile ºi
se izolau în camerele care le rãmã-
seserã „la comun“. Georgeta Otescu
continua, totuºi, sã-ºi viziteze prietena.

Pentru a întregi ascendenþa sa,
amintesc cã bunicul lui Ion Constan-
tin Otescu, pe linie paternã, a fost
profesorul de matematicã Ion
Otescu. A fost director al gimnaziului
Mihai Bravu. În anul 1893, în urma
raportului sãu nr. 163/21 martie -
ministrul de resort aprobã transfor-
marea gimnaziului în Liceul „Mihai
Viteazul“. Ion Otescu va deveni
primul director al noului liceu. În
acest mediu va creºte ºi se va forma
viitorul inginer.

Inginerul Ion Otescu a urmat
ºcoala primarã „Clemenþa“ din
Bucureºti, între anii 1930 - 1934,
apoi liceul „Mihai Viteazul“- creat de
bunicul sãu - între 1934-1942. Se
înscrie la Politehnica Bucureºti -
Facultatea de Construcþii - în anul
1942 ºi o absolvã în anul 1947.

Dupã obþinerea titlului de inginer
constructor, îºi începe cariera de
inginer proiectant în anul 1949, în
cadrul Institutului de cercetare ºi
proiectare a ceramicii din Calea
Griviþei, Bucureºti. Aici proiecteazã
câteva construcþii industriale pentru
fabrici de ciment ºi cãrãmidã.

Între anii 1950-1951, ocupã pos-
tul de inginer referent de specialitate
în cadrul Direcþiei Generale Tehnice
din cadrul Ministerului Metalurgiei ºi
Industriei Chimice, coordonând acti-
vitatea de proiectare a investiþiilor.
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Din 1951 pânã în 1964 îºi des-
fãºoarã activitatea în cadrul Institu-
tului de Proiectãri Metalurgice
(IPROMET). Aici va ocupa funcþia de
inginer proiectant, inginer-ºef al ate-
lierului de proiectare ºi, în sfârºit,
inginer specialist, calitate în care va
îndruma activitatea tehnicã a douã
ateliere cu peste 50 de proiectanþi.

Din 1965 pânã în 1982 lucreazã
în Institutul de Inginerie Tehnologicã
ºi Proiectãri de Întreprinderi Con-
structoare de Maºini (IPCM) ca
inginer consilier, membru al Consiliu-
lui Tehnico-Economic. În aceastã
calitate a îndrumat ºi a avizat, din
punctul de vedere al concepþiei de
ansamblu pe linia îmbunãtãþirii cali-
tãþii ºi eficienþei economice, pro-
iectele elaborate de institut.

Aici l-am cunoscut personal pe
inginerul Ion Constantin Otescu,
între anii 1969-1978, când, fiind
inginer proiectant, am avut privilegiul
sã-mi realizez primele proiecte sub
atenta sa îndrumare. Firea sa
cumpãtatã, atitudinea sa calmã,
chiar exprimarea cu pauze nu
aveau, însã, încetineala cãutãrii, ci
eleganþa lipsei de pripealã.

Îºi atrãgea, în mod natural, sim-
patia, aprecierea ºi respectul, graþie
culturii sale ºi bunãtãþii. Având un
har pedagogic neîntrecut, moºtenit
de la bunicul sãu, profesor de
matematicã, ºi de la tatãl sãu, rec-
torul Conservatorului din Bucureºti,
se fãcea iubit de studenþi ºi de tinerii
ingineri. Era înalt ºi subþire, cu pãrul
dat pe spate, moºtenind de la tatãl
sãu, dupã cum spune profesorul
Costache Ottescu, „alura aristocraticã
ºi nonºalanþa“.

Nu pot uita atmosfera destinsã,
dar plinã de responsabilitate în care
aveau loc discuþiile tehnice cu prile-
jul analizelor din Consiliul Tehnic al
Institutului, privind lucrãrile pentru
docurile ºi halele ªantierului Naval
Constanþa, Mangalia, conduse de
inginerul Rizescu - unul dintre marii
noºtri specialiºti în construcþii de
nave - ºi în care inginerul consilier
Ion Otescu se remarca prin flexibili-
tatea de care da dovadã în alegerea
unor soluþii suple ºi eficiente. Tot ce
spunea era captivant.

latã ºi o întâmplare din viaþa sa,
care-l caracterizeazã, povestitã de
vãrul sãu. Se plimbau pe ºosea. Pe
lângã ei a trecut un Jeep, ultimul
model, mare, lucios ºi cu bare cromate.
Lui Costache Ottescu i-a plãcut.

„- În general, remarcã Ion, în teh-
nicã prima formulã este, culmea, cea
mai complicatã. Pe urmã fabricanþii
o simplificã, fac lucrurile sã fie mai
comode ºi mai simple. Ei bine, cu
Jeepul a fost exact pe dos. Apãrut la
trupele americane în timpul rãzboiu-
lui modelul era mai simplu iar cele
ulterioare s-au complicat. Civilizaþia,
care trebuie sã ducã ºi duce la sim-
plificarea vieþii, câteodatã face paºi
îndãrãt.

- Sã fie asta, întrebã Costache,
un început al decadenþei?

- La asta nu m-am gândit, dar nu
merg aºa de departe.“

Problemele de proiectare, la a
cãror rezolvare a participat efectiv,
au fost foarte variate, cuprinzând
toatã gama de construcþii industriale
din domeniul industriei metalurgice
ºi construcþiilor de maºini. Amintim
ªantierele Navale de la Constanþa,
Galaþi ºi Mangalia, Combinatul Side-
rurgic de la Galaþi, Întreprinderea de
Autoturisme Piteºti, întreprinderea
de Maºini Grele Bucureºti, Combi-
natul de Utilaj Greu laºi etc.

Printre problemele tehnice cu
caracter deosebit, la a cãror rezol-
vare a participat, remarcãm: hale
industriale grele cu structuri metalice,
echipate cu poduri rulante cu o
capacitate de ridicare între 160 tf ºi
800 tf; coºuri de fum cu înãlþimea de
160 m; extinderea utilizãrii oþelurilor
slab aliate cu rezistenþe superioare,
a îmbinãrilor de înaltã rezistenþã ºi a
profilelor din oþel cu pereþi subþiri etc.

Influenþat ºi de dânsul, eu mi-am
susþinut proiectul de diplomã cu o
lucrare pentru o halã alcãtuitã din
profile din oþel cu pereþi subþiri.

Inginerul Ion Otescu a avut o
contribuþie importantã ºi la adop-
tarea unor soluþii cu caracter de
tehnicã nouã: acoperiºuri lamelare
din lemn pentru învelirea unor
depozite, acoperiºuri de hale cu
suprafeþe cutate din beton armat,
acoperiºuri cu paraboloizi hiperbolici

tip umbrelã din beton armat, ferme
metalice cu bare din oþel rotund
sudate pe guºee din þeavã etc.

Inginerul Ion Otescu a desfã-
ºurat, în acelaºi timp, ºi o activitate
intensã în domeniul literaturii tehnice,
fiind autorul a numeroase publicaþii
sau articole de specialitate:

• Acoperiºuri economice din lemn
(în colaborare cu Nicolae Gane),
editatã în 1952;

• Profile metalice cu pereþi subþiri
în construcþii, editatã în 1963;

• Îndrumãtor pentru construcþii
metalice (în colaborare cu ing.
E. Fluture ºi ing. P. Cristea);

• Îndreptare pentru proiectarea
coºurilor industriale din zidãrie de
cãrãmidã, cât ºi proiectarea ºi exe-
cutarea rezervoarelor subterane din
beton armat etc.

Colaboreazã la Institutul de Con-
strucþii Bucureºti, fiind conducãtor
de diplomã a circa 25 de studenþi, ºi
þine prelegeri în cadrul cursurilor de
perfecþionare postuniversitare orga-
nizate de institut. Este chemat sã
participe la avizarea unor studii în
cadrul Institutului de Cercetãri în
Construcþii ºi Economia Construcþi-
ilor (INCERC).

Participã în comisia de evaluare
a efectelor seismului din 4 martie
1977, fiind numit membru în comisia
de perfecþionare a proiectãrii anti-
seismice a construcþiilor.

Ion Otescu s-a cãsãtorit în anul
1948 cu Simona Maria Nagel. A avut
ca naº la cununie pe Ion Brãtianu,
fiul lui Dinu. Are o fiicã Dina, care
locuieºte în Germania la Düsseldorf.

Harul ºi talentul sãu le-a revãrsat
ºi asupra familiei, fiicei ºi nepoatei
sale, Dominique. Numai aºa se
explicã faptul cã nepoata sa, la
vârsta de 21 ani, a þinut sã vor-
beascã la moartea lui Ion Otescu,
pentru ca „sã ºtie ºi alþii ce om a fost
bunicul ei“.

În martie 2004, Ion Otescu, om
de excepþie ºi mare inginer a plecat
dintre noi, lãsând în urma sa o viaþã
trãitã exemplar ºi lucrãri tehnice
durabile.

dr. ing. Nicolae NOICA - profesor asociat UTCB
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Influenþa condiþiilor de teren
asupra miºcãrilor seismice

dr. ing. Maria ªTEFÃNICÃ - Membru al Societãþii Române de Geotehnicã ºi Fundaþii
dr. ing. Cornelia-Florentina DOBRESCU, dr. geol. Elena-Andreea CÃLÃRAªU - Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare

în Construcþii, Urbanism ºi Dezvoltare Teritorialã Durabilã, Sucursala INCERC Bucureºti

Evaluarea cât mai corectã a efectelor cu caracter
dinamic pe care le genereazã miºcãrile seismice
asupra construcþiilor reprezintã o problemã extrem de
complexã ºi dificil de abordat analitic, având în vedere
multitudinea factorilor care intervin în descrierea ºi
definirea structurii de rezistenþã, acþiunii seismice,
condiþiilor geotehnice, geologice ºi hidrogeologice ale
amplasamentului. Prin multitudinea fenomenelor pe care
le poate genera, mediul de propagare ºi terenul din
amplasament pot avea o influenþã determinantã asupra
comportãrii fundaþiilor ºi suprastructurilor în timpul
miºcãrilor seismice. 

Proiectarea antiseismicã trebuie sã acorde o atenþie
deosebitã condiþiilor de teren, determinate prin corelarea
rezultatelor din prospectãrile in situ (seismice, geo-
tehnice) ºi încercãri de laborator, precum ºi celor mai efi-
ciente soluþii structurale de fundaþie. La stabilirea
preliminarã a sistemului structural, trebuie analizate, în
primul rând, condiþiile de teren, care constituie factorul de
decizie cel mai semnificativ în proiectarea construcþiilor.

Începând cu ultima decadã a secolului trecut, în plus
faþã de preocuparea pentru îmbunãtãþirea normelor de
proiectare, comunitãþile ºtiinþifice, profesionale ºi admi-
nistrative au conºtientizat importanþa ºi necesitatea cer-
cetãrilor ºi acþiunilor pentru hazardul seismic [1], [2], [3]. 

Evaluarea cât mai corectã a hazardului seismic
într-un anumit amplasament este importantã în vederea
punerii în siguranþã a fondului construit existent ºi viitor
[4], [5]. 

La nivel european, seismicitatea României poate fi
caracterizatã drept medie cu particularitatea cã seismele
cu focarul în sursa subcrustalã Vrancea pot provoca dis-
trugeri pe arii întinse, incluzând ºi þãrile învecinate.
Miºcãrile seismice din România sunt datorate sursei
seismice subcrustale Vrancea ºi mai multor surse seis-
mice de suprafaþã (Banat, Fãgãraº, Dobrogea etc.).
Sursa Vrancea afecteazã aproximativ 2/3 din teritoriul
României, în timp ce sursele de suprafaþã contribuie mai
mult la hazardul seismic local.

Miºcarea seismicã ce acþioneazã la suprafaþa terenu-
lui, în zona de influenþã (zona activã) a construcþiilor,
constituie una dintre principalele cauze ale degradãrii
structurilor în caz de cutremur ºi, de aceea, este impor-
tantã înþelegerea cât mai corectã a comportãrii terenului

ºi parametrilor caracteristici, cât ºi efectele miºcãrii seis-
mice asupra construcþiilor [6], [7], [8]. 

Datele privind rãspunsul terenului la acþiuni seismice
sunt fundamentale pentru prognozarea sau evaluarea
comportãrii structurilor în timpul cutremurelor [9], [10],
determinarea lor fiind deosebit de dificilã din cauza
complexitãþii condiþiilor geologice ºi geotehnice, cuantifi-
cate prin prevederile din normele de proiectare antise-
ismicã a clãdirilor. Efectele condiþiilor locale descriu
caracteristica fiecãrui amplasament de a rãspunde
diferit în timpul evenimentelor seismice [11]. 

La proiectarea în concept dinamic a structurilor la un
nivel de asigurare garantat, trebuie sã se þinã seama de
efectele generate de terenul de fundare:

(i) influenþa mediului de propagare dintre sursã ºi
amplasament, care depinde de distanþa epicentralã ºi
caracteristicile geotehnice ºi geofizice ale terenului;

(ii) influenþa caracteristicilor fizico-mecanice ºi
dinamice ale terenului;

(iii) influenþa condiþiilor locale de deformabilitate ale
terenului, care pot exercita efecte defavorabile dacã la
stabilirea configuraþiei ºi soluþiei constructive a unitãþii
structurale nu s-au avut în vedere eventualele posibilitãþi
ale unor degradãri la nivelul suprafeþei libere;

(iv) influenþa interacþiunii dinamice dintre teren ºi
structurã datoritã cuplajului elastic existent la nivelul
suprafeþei de contact dintre fundaþie ºi amplasament;

Lucrarea îºi propune o sintezã privind caracterizarea condiþiilor de amplasament (geometria subsolu-
lui, topografia, poziþia faþã de sursa seismicã, rolul de filtru dinamic al miºcãrii seismice, rolul de reazem
deformabil pentru construcþiile al cãror suport îl reprezintã, contrastul de impedanþã) ºi efectele inter-
acþiunii „mediu de fundare - element structural“ asupra rãspunsului construcþiilor la miºcãri seismice. 

Studiul va contribui la corelarea variabilitãþii rãspunsului terenului în amplasament cu compoziþia spec-
tralã ºi intensitatea semnalului seismic pe zona de influenþã a construcþiilor (zona activã).
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(v) influenþa infrastructurii printre soluþiile construc-
tive adoptate pentru fundaþii, în corelare directã cu tipul
de suprastructurã, cu caracteristicile miºcãrii seismice ºi
natura terenului. Influenþa parametrilor caracteristici ai
miºcãrii seismice, cu luarea în considerare a condiþiilor
de teren, este determinatã de intensitatea miºcãrii seis-
mice care se manifestã la suprafaþa liberã, exprimatã
prin acceleraþii ºi viteze, compoziþia spectralã, durata
miºcãrii seismice, configuraþia globalã a variaþiei miºcãrii
în funcþie de filtrarea undelor de propagare ºi focalizarea
efectelor seismice care se manifestã la suprafaþa liberã
a terenului. În mod simplificat se poate considera un lanþ
format din trei componente: focar - drum de propagare a
undelor - condiþii locale de teren.

Drumul de propagare a undelor seismice are o influ-
enþã semnificativã asupra spectrului miºcãrii de la roca
de bazã, corelat cu analiza condiþiilor de amplasament. 

Rolul important al caracteristicilor terenului de fun-
dare a clãdirilor este mult mai mare în cazul acþiunilor
seismice, deoarece prin acestea se transmit încãrcãrile
dinamice cu ponderea cea mai mare, încãrcare dina-
micã ce dimensioneazã de obicei construcþia.

În studiile ºi cercetãrile efectuate pânã în prezent
[12], [13], [14], [15] s-a evidenþiat importanþa legãturii
între condiþiile de amplasament pe care sunt amplasate
construcþiile ºi distrugerile provocate de cutremur, având
în vedere o serie de aspecte strâns corelate, a cãror
analizã se face, din motive metodologice, separat, care
se influenþeazã reciproc, uneori într-o mãsurã conside-
rabilã. Aceste aspecte se referã la rolul de filtru dinamic
(influenþa terenului asupra formei accelerogramei ºi a
intensitãþii miºcãrii seismice) ºi la rolul de reazem
deformabil (interacþiunea dinamicã teren - structurã,
având în vedere influenþa solicitãrii seismice asupra
rezistenþei pãmântului ºi posibilitatea de producere în
teren a unor deformaþii ireversibile).

INFLUENÞA CONDIÞIILOR DE TEREN
ASUPRA MIªCÃRII SEISMICE

Importanþa pãmânturilor din jurul fundaþiilor con-
strucþiilor este foarte mare în cazul acþiunilor seismice,
deoarece, prin ele, se transmit încãrcãrile dinamice cu
ponderea cea mai mare, care de obicei dimensioneazã
construcþia. Proprietãþile dinamice ºi seismice ale
terenurilor de fundare, în special rigiditatea lor seismicã,
proiecteazã miºcarea seismicã în amplasament, acest
efect al amplasamentului reflectându-se în coeficienþii
de teren „S”, care sunt selectaþi în funcþie de carac-
teristicile si structurile geologice investigate.

Studiile referitoare la comportarea construcþiilor în
timpul miºcãrilor seismice, în funcþie de natura terenului
de fundare, au evidenþiat importanþa luãrii în considerare
a influenþei proprietãþilor fizico-mecanice ale terenului
asupra intensitãþii locale a miºcãrii terenului, a transfor-
mãrilor fizice ale terenurilor în timpul propagãrii undelor
seismice, cum afecteazã aceste transformãri structurile
fundate pe ele ºi influenþa caracteristicilor geotehnice
ale terenului asupra comportãrii structurilor ce interac-
þioneazã cu terenul în timpul miºcãrii seismice.

Condiþiile locale specifice unui anumit amplasament
au o influenþã decisivã asupra modificãrii efectelor seis-
mice prin urmãtorii factori principali:

(i) factori de sursã, intensitatea miºcãrii seismice,
care se manifestã la suprafaþa liberã, exprimatã prin
deplasãri, viteze ºi acceleraþii maxime;

(ii) factori de propagare a undelor seismice, conþinu-
tul de frecvenþe ºi componentele dominante definite de
compoziþia spectralã a miºcãrii înregistrate; 

(iii) factori locali de amplasament; 
(iv) interacþiunea teren - structurã. 
Cel mai important aspect, legat de influenþa condiþi-

ilor geologice locale, îl reprezintã compoziþia spectralã a
miºcãrii seismice care pune în evidenþã modificãrile sur-
venite în factorii descriºi anterior, cât ºi mecanismul de
focar al cutremurului, în corelare directã cu magnitudi-
nea acestuia.

Diferenþa dintre condiþiile locale de amplasament
conduce, adeseori, la o variabilitate a rãspunsului tere-
nului în timpul miºcãrii seismice, variabilitate care poate
sã aparã la distanþe relativ mici, chiar ºi în interiorul unui
oraº. Din punct de vedere al comportãrii particulare la
seism, masivele de pãmânt pot fi clasificate astfel:

• teren cu suprafaþã practic orizontalã ºi fãrã încãrcãri
suplimentare;

• teren cu suprafaþã practic orizontalã, solicitat supli-
mentar cu încãrcãri transmise de construcþii;

• teren cu suprafaþã în pantã relativ linã, încãrcat
suplimentar sau nu, prezentând mari rezerve de sigu-
ranþã faþã de pierderea stabilitãþii în condiþii de solicitare
staticã;

• teren în pantã, aflat în condiþii apropiate de echili-
brul limitã chiar în situaþia de solicitare staticã;

• ramblee de pãmânt artificial (platforme, diguri, baraje,
halde ºi iazuri de depozitare a materialelor sterile).

Efectele condiþiilor geomorfologice
Din experienþa acumulatã în stadiul actual, s-au

observat amplificãri ale miºcãrii terenului, cores-
punzãtoare anumitor perioade, spre zonele cele mai
înalte ale formelor de relief, cu reduceri spre baza lor; un
efect opus îl au zonele depresionare. 

Cercetãrile privind efectele condiþiilor topografice
asupra miºcãrilor seismice au concluzionat faptul cã
acestea sunt produse de iregularitatea geometricã a
suprafeþei terenului. Topografia diferitã a rocii de bazã
explicã configuraþia diferitã a spectrelor aceloraºi miºcãri
seismice în amplasamente învecinate. 

Observaþiile de la cutremure ºi studiile bazate pe înre-
gistrãri, experimente ºi modelãri teoretice au arãtat cã:

• miºcãrile seismice din partea superioarã a formelor
de relief sunt, cu regularitate, mai puternice decât cele la
baza aceloraºi forme de relief, în special pentru compo-
nentele orizontale;

continuare în pagina 64��
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• valoarea amplificãrii creºte cu raportul dintre
înãlþimea formei de relief ºi lãþimea acesteia ºi depinde
de tipul undelor incidente ºi de unghiul de incidenþã;

• formele de relief izolate nu influenþeazã durata
miºcãrii terenului;

• efectele geomorfologice sunt relativ stabile faþã de
solicitarea seismicã, adicã ele rãmân aceleaºi indiferent
de mãrimea, distanþa ºi directivitatea cutremurelor;

• efectele se resimt nu doar în interiorul formelor de
relief ºi în imediata lor vecinãtate, undele reflectate oblic
spre versanþi propagându-se spre exteriorul structurii ºi
dând naºtere unor unde de suprafaþã care vor fi resimþite
ºi la distanþe mari de forma de relief.

Efectele condiþiilor geologice
În ceea ce priveºte influenþa structurii geologice

asupra intensitãþii miºcãrii terenului [16] este de remar-
cat cã, dacã o undã planã de tensiune trece dintr-un
mediu cu modul de elasticitate mare într-un mediu cu
modul de elasticitate mic, deplasãrile ºi acceleraþiile se
dubleazã ca valoare. În cazul unei unde seismice care
parcurge o zonã stâncoasã ºi trece într-o zonã alu-
vionarã, apare o dublare a intensitãþii seismice, dacã
aluviunile se comportã elastic. Un strat aluvionar moale,
care permite o tasare diferitã a fundaþiei, prezintã un risc
foarte mare.

Efectul geometriei terenului din amplasament
În general, atunci când straturile de teren prezintã o

geometrie complexã, care nu este planã, se poate
ajunge la focalizãri ale undelor seismice. În acest sens,
s-au efectuat analize bi- sau tridimensionale în cazul cla-
sic al bazinelor aluvionare. S-a observat cã, în cazul
unor anumite geometrii de bazin, undele de suprafaþã
pot produce miºcãri mai puternice ºi de duratã mai
mare, faþã de incidenþa verticalã a undelor seismice.

Efectul de filtru dinamic al straturilor de pãmânt
ºi contrast de impedanþã

Amplificarea prin filtrare are o influenþã predominantã
asupra rãspunsului seismic al terenului [17] în condiþiile
în care miºcarea seismicã este de intensitate micã sau
medie, situarea, la distanþã mare de epicentru ºi dife-
renþele între rigiditãþile diverselor straturi sunt mari.
Acceleraþia maximã la suprafaþã este limitatã superior în
straturi de rezistenþã redusã iar amplificarea creºte
odatã cu contrastul dintre rigiditãþile seismice ale stratu-
lui de acoperire ºi roca de bazã. 

Contrastul între caracteristicile diverselor straturi ºi
ca urmare, reflexiile ºi refracþiile multiple ale undelor
seismice, determinã, de regulã, o amplificare în straturile
de suprafaþã a valorilor maxime ale acceleraþiei, vitezei
ºi deplasãrii. Contrastul de impedanþã este primul efect
care a fost identificat ca responsabil al amplificãrii
miºcãrii seismice. Contrastul dintre caracteristicile a
douã straturi de teren conduce la apariþia a douã
fenomene: creºterea amplitudinii miºcãrii de la suprafaþa
stratului moale faþã de miºcarea de la suprafaþa stratului
tare ºi un fenomen de rezonanþã datorat faptului cã
undele seismice sunt „prizoniere“ în stratul moale.

Efectul apelor subterane
Nivelul apei freatice reprezintã un factor semnificativ

în propagarea miºcãrii seismice ºi trebuie luat în consi-
derare în analizele efectelor de amplasament. Apa
reduce rezistenþele mecanice ale terenurilor ºi conduce
la creºterea sensibilitãþii la lunecare ºi la apariþia

fenomenului de lichefiere. În general, lentile sau straturi
subþiri de materiale moi (ex.: nisip afânat) afecteazã, în
mare mãsurã, rãspunsul seismic al terenurilor, iar în par-
ticular, amplitudinile ºi gama de frecvenþe în straturi de
deasupra straturilor moi. Lichefierea nisipului produce o
scãdere a capacitãþii portante a terenului [18], fisurarea
structurii sale ºi dislocarea, putând duce la pierderea
stabilitãþii masivelor de pãmânt ºi avarieri severe ale
construcþiilor (ex.: Niigata din Japonia, 1964, Kobe din
Japonia, 1995). 

La cutremurul din 4 martie 1977, în þara noastrã s-au
produs fenomene de lichefiere a nisipurilor [19], în ge-
neral de amploare micã, mai ales în apropierea cursu-
rilor de apã, care au provocat ºi unele avarii la clãdiri
rurale de mai micã importanþã ºi mai ales la unele lucrãri
hidrotehnice de pãmânt (diguri ºi baraje mici). Pericolul
de lichefiere a nisipurilor depinde de caracteristicile
granulometrice ale materialului, de forma particulelor, de
gradul de îndesare ºi adâncimea stratului, de starea de
tensiune ºi de caracteristicile acþiunii dinamice (magni-
tudinea ºi numãrul ciclurilor etc.). În general, nisipurile
foarte fine, loessurile ºi pãmânturile macroporice sensi-
bile la umezire pot suferi distrugeri parþiale sau totale ale
structurii, mergând pânã la lichefiere, atunci când sunt
umezite ºi supuse acþiunii dinamice.

Efectele interacþiunii
mediu de fundare - element structural - fundaþie - structurã

În studiul interacþiunii teren - fundaþie - structurã, tre-
buie luate în considerare urmãtoarele aspecte: influenþa
tipului de pãmânt asupra proprietãþilor de amortizare ale
structurilor, respectiv asupra miºcãrilor ºi forþelor induse
în structurã în timpul seismului, influenþa prezenþei con-
strucþiei asupra formei accelerogramei în teren ºi influ-
enþa construcþiilor asupra deformaþiilor permanente ale
terenului de fundare. Pentru analiza interacþiunii teren –
fundaþie au fost propuse o serie de tehnici bazate pe
metode ºi modelãri matematice aplicate atât la probleme
de inginerie seismicã, cât ºi la studiul vibraþiilor de
maºini. Tipul de fundaþie are o influenþã determinantã
asupra modului de interacþiune. De exemplu, ca rezultat
al faptului cã, într-un anumit amplasament, miºcarea
este de obicei mai amplã la suprafaþa terenului,
descrescând cu adâncimea, excitaþia efectivã la contac-
tul teren - fundaþie directã va fi o funcþie descrescãtoare
pe adâncimea de fundare.

Efectul interacþiunii teren - structurã [9], [20] descrie
flexibilitatea sistemului de fundare al structurii ºi
potenþialele variaþii între miºcarea fundaþiei ºi miºcarea
în câmp liber. În plan, miºcarea seismicã imprimã
terenului de fundare o deformabilitate care, la rândul ei,
induce construcþiei o miºcare în jurul unui centru instan-
taneu de rotaþie, miºcare acceleratã care conduce la
forþe de inerþie a cãror mãrime este determinatã de
masele structurii.

Experienþa cutremurelor recente a condus la con-
cluzia cã efectele interacþiunii teren - structurã trebuie
înþelese în context dinamic, cu referire la conþinutul
spectral al miºcãrii seismice ºi caracteristicile geoteh-
nice ºi geologice al amplasamentului [21]. În aceste
condiþii, caracteristicile dinamice ale sistemului „struc-
turã - fundaþie – teren” pot modifica substanþial caracte-
risticile rãspunsului acestui ansamblu [22], conducând
la suprasolicitãri sau stãri de avariere.

�� urmare din pagina 63
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Principalul efect favorabil produs de fenomenul de
interacþiune dintre teren ºi structurã, cu condiþia evitãrii
deformaþiilor plastice sau remanente ale pãmântului,
constã în capacitatea de disipare ciclicã sau histereticã a
energiei induse de miºcarea seismicã. În prescripþiile
tehnice pentru construcþii, ipoteza fundamentalã este cã
miºcarea care acþioneazã la baza structurii este aceeaºi
cu cea înregistratã în amplasament, fãrã luarea în con-
siderare a existenþei structurii. În cazul terenurilor
deformabile, aceastã ipotezã nu este valabilã, efectele
interacþiunii apreciindu-se ca diferenþa dintre rãspunsul
structurii în ipoteza identitãþii miºcãrii seismice de la bazã
cu miºcarea din câmp liber ºi rãspunsul structurii consi-
derând miºcarea realã, modificatã de la baza structurii.

CONCLUZII
Proiectarea unor construcþii necesitã rezolvarea mai

multor aspecte, care se pot grupa în urmãtoarele cate-
gorii: de confort, de stabilire a funcþiilor de încãrcare, de
calcul al structurii la acþiuni ºi analiza rãspunsului masi-
vului de pãmânt.

În zone cu seisme puternice, incertitudinile care apar
se amplificã considerabil, deoarece se extind la toate
fazele de proiectare ºi execuþie, acþiunea predominantã de
calcul fiind cea seismicã. Totodatã se contureazã ºi ideea
de interacþiune dintre terenul de fundare ºi construcþie.

Experienþa acumulatã pe plan mondial la miºcãri
seismice moderate ºi de mare intensitate din ultimele
decenii a demonstrat variabilitatea caracteristicilor
miºcãrilor seismice înregistrate în raport cu condiþiile
locale de teren. Realizarea de construcþii durabile pre-
supune respectarea cadrului normativ în vigoare ºi
îmbunãtãþirea continuã a acestuia pentru atingerea de
performanþe privind funcþionalitatea, stabilitatea, rezis-
tenþa, durabilitatea ºi economicitatea mediului construit.
Respectarea acestor condiþii este strâns legatã de eva-
luarea rezistenþei si stabilitãþii terenului de fundare la
solicitãri dinamice.

Caracterizarea mediului de teren implicã stabilirea
unor studii complexe ºi detaliate care sã includã investi-
gaþii in situ ºi încercãri de laborator pentru determinarea
caracteristicilor terenului, considerate elemente esen-
þiale în caracterizarea seismicã a amplasamentului con-
strucþiilor ºi în sistematizarea planurilor de urbanism.
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