




d i n  s u m a r
Constructori care vă așteaptă:
AEDIFICIA CARPAȚI SA C4
ERBAȘU SA C2
METROUL SA 57
CRIZA FORȚEI DE MUNCĂ.
Una dintre soluții, pentru perioada de timp
friguros: Casa Socială a Constructorilor   4, 5
HIDROCONSTRUCȚIA și oamenii săi -
Poduri de oameni, poduri de Dumnezeu (II)   6, 7
RECON CRAIOVA: Mercur, cel mai mare și
mai elegant centru comercial din Oltenia     10, 11
IRIDEX GROUP PLASTIC: Chiar dacă
se apropie iarna, nu veți întârzia lucrările
dacă utilizați geogrila Tensar® TriAx® 12
IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII:
Clădiri de birouri și rezidențiale 13
CARMEUSE: Soluții viabile
pentru construcții sustenabile 14, 15
GEOBRUGG AG: Record mondial în
protecția împotriva căderilor de pietre    16, 17
TOP GEOCART: Noul Receptor GNSS
Leica GS18 T. Viteza este
principalul avantaj! 18, 19
ROMFRACHT: Fibre pentru armarea
betoanelor. Ce tip de fibre folosim
la armarea dispersă a betoanelor? 20, 21
GEOSOND: Coloane din piatră
spartă compactată GEOPIER  22, 23
SOLETANCHE BACHY FUNDAȚII:
Metode moderne de realizare
a excavațiilor adânci în zone urbane 24 - 28
PRECON: Elemente prefabricate din
beton, beton armat și beton
precomprimat pentru construcții
civile, industriale și agricole 30, 31
SRAC: Calitate, siguranță și încredere
prin serviciile de certificare
a produselor pentru construcții,
oferite de SRAC CERT 32, 33
Arhitectură fără limite… (XVII) 34, 36
ALUPROF: Ferestre pentru case pasive  38, 39
URSA România -
retrospectiva anului 2017 40, 41
GLULAM: Bazin olimpic de înot la Brăila 42 - 44
ALMA CONSULTING: Arhitectură, inginerie
și servicii de consultanță tehnică 45
MONUMENTE CARE PLÂNG… (VI)
Palatul Regal - Mamaia, Constanța                46
Castelul Lónyai - Medieșul Aurit, Satu Mare   47
Conacul Hagiescu - Deveselu, Olt    48
ROMCRETE ECHIPAMENTE: Izolare
de calitate cu spumă poliuretanică.
Aplicare rapidă și ușoară, cu echipamentele
de înaltă tehnologie, de la GRACO 49
Structuri proiectate în concept de reziliență
seismică: Costanera Center, Titanium
Tower și Camera Chiliană a Construcțiilor
din Santiago de Chile 50 - 54, 56
Trofeul Calității Araco: Creșterea
capacității de producție la fabrica de ciment
Le Port (Ciments de Bourbon - Réunion)    58, 59
Importanța politicilor de management
al riscului în sectorul construcțiilor 60, 61
Personalități românești în construcții -
Dan DUBINĂ 62 - 65

e 
d

 !
t 

o 
r 

i a
 l Cam tot ceea ce s-a

petrecut în această țară după
1990 se încadrează fără de
tăgadă în semnificațiile aces-
tui cuvânt neplăcut dar expre-
siv până în ultima sa explicație:
„confuzie”.

În ciuda numeroaselor
„încercări” de a face ceva
rațional și eficient, mințile
românilor sunt de ani buni
cuprinse de o încețoșare greu
de explicat fie și pentru faptul că neclaritățile și lipsa cu
desăvârșire a formulării și implementării unor soluții cu efecte
benefice oamenilor și țării sunt de resortul hilarului.

Și aceasta pentru că mulți, foarte mulți oameni, au impresia
că sub cuvintele „libertate” și „democrație” poți emite orice și
oricând chiar dacă nu ai nimic în… tărtăcuță.

Și după `90 unii au făcut numai ce le este lor bine. Restul,
Dumnezeu cu mila și fără a avea în vedere că și mila are limitele ei.

S-a acreditat ideea că tot ceea ce s-a făcut înainte de așa-
zisa revoluție din decembrie 1989 aparține epocii comuniștilor și
trebuie distrus. Dorința unora legată de o asemenea absurditate
ne-a dus în situația de a fi rămas, cum se spune, „cu fundul gol”.
Adică fără industrie și agricultură proprie în ciuda resurselor de
care dispunem. Aproape întreaga economie este subordonată
numai intereselor capitalului străin cu toate consecințele sale.

De ce o asemenea situație?
Tot confuzia își pune amprenta din belșug și în ceea ce nu

este bine să facem. Ce-ar trebui să facem însă? Este simplu. Să
ai la dispoziție mai tot ce își dorește orice economie și țară și tu
să depinzi numai și numai de alții din afara granițelor te conduce
la efecte negative din multe puncte de vedere.

De aceea, orice tărăgănare a implementării unor programe
de investiții și deci de construcții nu face altceva decât să te con-
damne la semnificația mersului racului. Adică înapoi, lucru reușit
cu brio până acum. 

Pentru 2018, ceea ce se știe până acum este că de sus în jos
confuzia este la ea acasă chiar dacă zilnic, pe măsură ce ne
apropiem de Noul An, se vântură tot felul de programe econo -
mice. Și cum confuzia generează evident din plin tot confuzie, în
această situație se regăsește și sectorul construcțiilor. Mai precis
firmele de construcții și managerii lor.

Constructorii noștri tot așteaptă și așteaptă planuri de
investiții cu capital autohton, străin sau furnizat de UE pentru a
ieși din stagnarea care i-a cuprins de câțiva ani. Multe firme de
prestigiu și cu rezultate la vedere au ajuns în situație de insol-
vență sau pur și simplu au pus „cruce” existenței lor. Cuvintele de
mai înainte nu sunt spuse la întâmplare ci au o explicație reieșită
și din discuțiile avute zilnic de noi cei de la Revista Construcțiilor
cu numeroase firme în această perioadă în care contractăm
spațiile publicitare pentru 2018. Îngrijorat de posibila confuzie a
anului 2018 din punct de vedere a efectelor ei, un apreciat con-
structor, dl Petre Badea (Aedificia Carpați), autor al unor lucrări
de prestigiu din Capitală, ne-a transmis prin SMS: Dacă ar dis-
părea și Revista Construcțiilor înseamnă că nu mai există con-
structori. Ceea ce nu va fi cazul. Noi vom continua colaborarea.

Remarca ne încurajează. Așteptăm ca și dumneavoastră să
solicitați prezența în revistă în anul 2018. Orice informație în acest
sens o puteți afla accesând site-ul nostru www.revistaconstructiilor.eu.

În final, mulțumim celor care au semnat deja noile contracte
și vă așteptăm și pe dumneavoastră. Dacă înlocuim confuzia cu
optimismul vă urăm un 2018 cu sănătate și cât mai multe planuri
de investiții și construcții în care să fiți implicați.

Doamne ajută-ne pe toți!
La mulți ani!
2018

Ciprian Enache

2018
Un an confuz încă din 2017?
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Revista Construcțiilor contractează
spațiile publicitare din 2018 pentru
firmele și cei interesați din sectorul
construcțiilor și adiacenți acestora.

Pentru informații legate de oferta de
publicitate ne puteți contacta la adresa de
e-mail: office@revistaconstructiilor.eu.

Vă mulțumim !
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CRIZA FORȚEI DE MUNCĂ
Una dintre soluții, pentru perioada de timp friguros: Casa Socială a Constructorilor

Este din ce în ce mai
evident faptul că economia
românească, în general și
sectorul de construcții, în
special, se confruntă cu o
scădere drastică a forței de
muncă calificate, atât cu
pregătire medie, cât și
superioară. 

De altfel, sectorul con-
strucțiilor a fost primul care
a resimțit efectele crizei
economico - financiare din
anii 2008-2012 și ultimul
care iese din criză. Este o

criză care a afectat nu numai PIB-ul din construcții, pe fondul
scăderii cu cca 40% a valorii investițiilor realizate, a fali-
mentelor și insolvențelor declarate de firmele de construcții
dar a dus și la pierderea unei părți din forța de muncă califi-
cată, plecată din țară sau spre alte activități și greu de
recâștigat acum.

Învățământul public și privat, atât preuniversitar, cât și cel
universitar, care pregătesc cadre pentru sectorul de con-
strucții, suferă din lipsă de cursanți, mai ales cel preuniversi-
tar, tot mai puțini tineri fiind atrași de munca în construcții.
În aceste condiții, nu se caută cele mai bune soluții pentru
consilierea elevilor și pentru atragerea lor spre sectorul de
construcții, sector cu un  deficit mare de forță de muncă cali-
ficată și nu sunt aplicate măsuri de stimulare a tinerilor, pen-
tru ca aceștia să activeze în sectorul de construcții.

Multe programe de școlarizare sunt inadecvate, depășite
de progresul tehnic din domeniu și de apariția unor noi cali-
ficări, ce necesită material didactic specific. 

Creșterea activității în construcții este strâns legată de
creșterea investițiilor publice și private, de găsirea de finan -
țare pentru proiectele începute, de pregătirea și implemen -
tarea unor proiecte noi, de modul cum sunt accesate și
consumate fondurile provenind de la Uniunea Europeană (în
mare parte nerambursabile).

Din păcate, sistemul de licitații și sistemul de achiziții pu -
blice,  modul de contestare și rezolvare a contestațiilor pentru
licitațiile adjudecate constituie o altă problemă ce vine din
trecut și se menține în prezent și nu știm cât de repede și în
bine se poate rezolva în viitor.

De asemenea, modul în care se încalcă sau nu este
respectată legislația specifică activității din construcții,
începând cu autorizarea lucrărilor de construcții și până la
recepția lucrărilor, creează probleme de sistem.

Toate acestea, în lipsa unor schimbări profunde pe care nu
este târziu să le facem și la care trebuie să participe atât
organismele abilitate ale statului, partenerii sociali din con-
strucții (patronate și sindicate), organizațiile și asociațiile
non-guvernamentale, cât și ceilalți jucători din sectorul de
construcții, vor afecta, piramidal, întregul sector, o industrie
care contribuie actualmente doar cu 6% la Produsul Intern
Brut al României, fiind, însă, în continuă scădere începând cu
anul 2010, de la 8,98% la 6%. Fără a uita, însă, că înainte de
2008, PIB-ul din construcții reprezenta peste 10% din PIB-ul
total pe economie.

În acest context, este important pentru firmele de con-
strucții să-și păstreze, să-și fidelizeze și să-și stabilizeze forța
de muncă calificată de care încă mai dispun, mai ales în
perioada de tranziție, respectiv perioada timpului friguros,

atunci când mare parte din lucrări nu pot continua din cauza
normativelor tehnice care condiționează execuția unor lucrări
de temperaturile scăzute, dar și a perioadei de iarnă care per-
turbă, în mod serios, activitatea din acest sector.

Păstrarea forței de muncă calificată, în această perioadă,
generează costuri și eforturi importante greu de susținut de
majoritatea societăților de construcții, dacă nu sunt sprijinite
prin acțiuni de protecție socială.

Un instrument care funcționează de peste 19 ani în
susținerea  protecției sociale a salariaților din construcții, dar
și a societăților din care aceștia fac parte, este Casa Socială
a Constructorilor (CSC).

Înființată acum mai bine de 19 ani – la 22 decembrie
1997 – printr-o lege organică specială, Legea nr. 215/1997,
cu sprijinul întregului spectru politic din Parlamentul acelei
perioade, CSC, în cei aproape 20 de ani de activitate, și-a ară-
tat utilitatea și și-a îndeplinit, în mare măsură, scopul pentru
care a fost înființată, prin efortul comun al partenerilor sociali
din construcții (patronate și sindicate reprezentative).

Funcționarea CSC a avut drept rezultat eliminarea con-
flictelor sociale din construcții, a adus stabilitate forței de
muncă calificate, implicit posibilitatea reluării lucrărilor la
termenele contractuale stabilite, cu implicații directe în ceea
ce privește calitatea lucrărilor executate și  asigurarea conti-
nuității lor.

De asemenea, societățile membre ale CSC au găsit un
sprijin constant pentru păstrarea forței de muncă calificate și
au avut posibilitatea controlului costurilor cu forța  de muncă,
atunci când lucrările stagnează. Protecția socială acordată
prin CSC a fost benefică în acest fel și beneficiarilor de inves -
tiții, dar și statului român, prin realizarea de economii la
fondul de șomaj și prin alimentarea bugetului de stat, a
bugetului asigurărilor sociale și fondurilor speciale cu sume
importante, provenind din obligațiile bugetare de protecție
socială.

Pe lângă protecția socială acordată, CSC a fost locul în
care s-au întâlnit și au coabitat, cu rezultate benefice pentru
sectorul de construcții, organizațiile patronale și federațiile
sindicale reprezentative din sector, rezultatul fiind concretizat
și în semnarea, de-a lungul anilor, a mai multor acorduri
sociale sectoriale, care au pus în valoare, în folosul comun al
patronilor și al angajaților, experiența câștigată de aceștia pe
„terenul”  Casei Sociale a Constructorilor. Procesul este în
continuă dezvoltare, la el contribuind, în momentul actual,
FPSC – Federația Patronatelor Societăților din Construcții și
FGSF - Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA, federații
reprezentative ale sectoarelor de construcții și de producere a
materialelor de construcții. 

În condițiile actuale ale scăderii semnificative a forței de
muncă calificate la nivelul sectorului de activitate construcții,
aderarea la CSC este o soluție viabilă, cu beneficii pentru
toți participanții care înțeleg să facă parte din această orga-
nizație (societățile de construcții și producerea materialelor
de construcții) și să-i susțină activitatea (instituțiile statului
care eliberează autorizații de construire și efectuează recepția
lucrărilor, precum și beneficiarii de investiții care, conform
legii, sunt obligați să participe la constituirea fondului de pro-
tecție socială a salariaților din construcții) de a stabiliza și
păstra forța de muncă calificată până la reluarea lucrărilor,
atunci când condițiile atmosferice o permit. q

Ovidiu Iliescu

Ovidiu ILIESCU - director general CSC
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HIDROCONSTRUCȚIA și oamenii săi
Poduri de oameni, poduri de Dumnezeu (II)

ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Continuăm, în acest număr, prezentarea lucră rilor
de artă conexe Amenajării Sistemului Hidroenergetic și
de Navigație „Porțile de Fier 2”, realizată de HIDRO-
CONSTRUCȚIA în perioada 1977-1984: podurile care
leagă cele două maluri ale Dunării, precum și
îndeplinirea promisiunii din numărul trecut.

Podurile tehnologice: sunt reprezentate de un
ansamblu de trei poduri de șosea necesare accesului
utilajelor de întreținere, reparații și intervenție în cazul
apariției unor avarii.

• Podul-basculă, cu o lungime de 20 m, peste
ecluza de siguranță a părții române, făcând legătura
dintre malul drept și bajoaierul central dintre ecluzele
românești;

• Podul-tunel, având o lungime de 196 m, situat pe
barajul sârbesc. Are 7 deschideri cu lungimile de 21 m;

• Podul de la cota 43,50, cu o lungime de 36 m, situat
în zona aval a centralei hidroelectrice suplimentare
sârbe, cu două deschideri de câte 15,60 m.

Podul suspendat peste brațul Gogoșu cu
lungimea de 390,4 m. Este de tip suspendat pe
cabluri și facilitează accesul de siguranță pe insula
Ostrovul Mare, în zona nodului energetic principal și a
ecluzelor românești.

Lumina centrală a podului este de 240 m, la acest
moment fiind cea mai mare construită în țara noastră.
Dimensionat pentru trecerea unui vehicul singular A30,
este fundat indirect prin intermediul masivelor de
beton armat ce monolitizează coloanele forate la:

• Două culei x 11 coloane forate vertical cu Ø 1.270 mm
la adâncimea de 17 m;

• Doi piloni x 16 coloane forate vertical cu Ø 1.270 mm
la adâncimea de 20 m;

• Doi piloni x 10 coloane forate înclinat cu Ø 1.500 mm
la adâncimea de 25 m;

Infrastructura culeilor este de tip cheson din beton
armat, cu ziduri întoarse, iar la piloni este masivă. Cei
doi piloni au fiecare câte doi stâlpi înclinați din beton
armat cu înălțimile de 41 m, care au montate pe



capete aparate de reazem metalice, pe care se sprijină
și glisează cablurile ce susțin tablierul metalic din
deschiderea centrală.

Suprastructura este mixtă: beton armat precompri-
mat – tabliere casetate de câte 70 m pe două
deschideri, ce continuă în consolă pe o distanță de 10 m
din deschiderea centrală, deschiderea centrală de
220 m fiind acoperită de un tablier metalic - tip placă
ortotropă – casetat, cu înălțimea de 3 m.

Tablierul metalic este susținut prin intermediul a 46
de tiranți Ø48 mm, fiecare cu lungimea de 420 m,
ancorat în beton armat precomprimat. 

Fiind folosit în situații deosebite, podul are o singură
bandă de circulație, traficul desfășurându-se, prin
semaforizare, alternativ.

Bineînțeles că oamenii au construit poduri acolo
unde au avut nevoie de ele, profitând, de multe ori, de
lucrările de barare ale cursurilor de apă, ca să faciliteze
comunicarea terestră între două maluri, două țări,
două continente. La fel am făcut și noi la Porțile de Fier 2. 

Dar natura sau/și Dumnezeu ne-au oferit modele:
unul dintre ele, remarcabil arcuit peste Valea Pragului,
mărginind câmpurile de lapiezuri ale Cleopatrei și
Afroditei, ascunzând în măruntaiele sale curgerea
lacurilor Zătonul Mare și Zătonul Mic, vecin cu Pădurea
de Liliac și Peștera Ponoare.

Podul lui Dumnezeu – așa cum este pomenit
acest monument natural în toate trimiterile bibliogra -
fice și de prezentare – poate fi cu ușurință locali zat:
comuna Ponoarele, din nordul județului Mehedinți, îi
este gazdă cu oameni primitori. Situat la 43 km de
Târgu Jiu, pe drumul care duce spre Turnu-Severin, la
6 km după ce se trece de Baia de Aramă. Este consi -
derat unul dintre cele 3 poduri naturale din lume (deși
o privire mai atentă ne dezvăluie un număr imens de
poduri, punți și arcade doar în Parcul Național al
Arcelor de Pod din Utah), însă singurul deschis traficu-
lui, inclusiv de mare tonaj.

Format prin prăbușirea unei zone de tavan al Peș-
terii, care ulterior a primit denumirea de „A Podului”,
este o rămășiță a intrării acesteia devenită cale – inițial
folosită de păstori, apoi de atelaje, iar acum de toate
tipurile de vehicule rutiere -  alcătuit din blocuri de cal-
car paralelipipedice suprapuse, puternic fisurate, dar
suficient de solide și bine încleștate încât să suporte
greutăți și vibrații remarcabile. Podul natural se impune
prin masivitate, având o lungime de 30 m, lățimea de
22 m, o înălțime de 13 m și o deschidere de 9 m. 

Situat într-o zonă cu o densitate mare de fenomene
carstice, Podul se prezintă ca cel mai de seamă expo-
nent al acestora. Oamenii locului au țesut legende pe
marginea apariției lui, în vremea din urmă hotărându-se
să-l expună lumii prin programe din care comunitatea
să se poată dezvolta.

Încă o dată, dacă mai era nevoie, înțelegem că
podul – construcție naturală sau antropică, este mereu
destinat unirii și apropierii. 

Acum, la final de an, HIDROCONSTRUCȚIA, făuritoare pentru atâtea poduri din România – multe
dintre ele apropiind malurile pe coronamentele barajelor – vă dorește tuturor, constructori și mai
puțini constructori, producători de elemente de construcții și de materiale, pe care constructorii
României le pun în operă, colegilor ingineri ce pun proiecte ale țării pe hârtie, celor care știu face uti-
laje, colegi, prieteni sau doar parteneri de drum, Sărbători frumoase în care să vă odihniți, să vă
bucurați de familiile de care meseria v-a despărțit peste an și să vă pregătiți pentru un an pe care cu
toții îl dorim cu puțin mai bun!
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MERCUR,
cel mai mare și mai elegant centru comercial

din Oltenia

Mercur, cel mai mare și mai elegant
centru comercial din Oltenia, înseam -
nă calitate, noutate, surpriză. Situat în
intravilanul municipiului Craiova, în
zona centrală și istorică, pe strada Uni-
rii, nr. 14, Mercur este compus din trei
corpuri principale și anume: corpul 1, cu
un regim de înălțime alcătuit din demi-
sol + parter + 5 etaje, care a fost con-
struit între anii 1965 - 1968, corpul 2 cu
un regim de înălțime ce cuprinde demi-
sol, parter și 5 etaje, construit între anii
1978 - 1979 și corpul 3, a cărui con -
struc ție s-a realizat în același timp cu
cea a corpului 2 al clădirii.

Proiectul „Reabilitare, reconfigu-
rare interioară nivele a Centrului
Comercial Mercur D+P+5p și remo-
delarea fațadelor clădirii” a presupus
refacerea întregului centru comercial,
prin recompartimen tarea și demola-
rea structurilor, precum și prin moder-
nizarea finisajelor interi oare, exterioare
și a instalațiilor.

Clădirile au un sistem structural
ordonat pe ambele direcții principale și
ortogonale, alcătuit din fundații conti-
nue, radier general, stâlpi din beton
armat monolit și planșee din beton
armat monolit și casetat. Acestea sunt
executate pe casete prefabricate din
beton armat, care au fost folosite ca sis-
tem de cofraj și fac parte din structura
de rezistență a planșeului.

Lucrările efectuate la corpul 1 al clă-
dirii au însemnat, mai întâi, demo larea

planșeului peste demisol, între axele E-D
și axul 3, pentru montarea celei de-a
doua scări rulante. Practic, în momentul
execuției clădirii exista un gol care a
fost umplut pe parcursul exploatării,
nemaifiind montate ambele scări rulante.

S-a delimitat zona demolării prin
semne și balustrade, apoi s-a demolat
placa de beton, prin sprijinirea planșeu-
lui la cota -0,12. Sprijinirea s-a efectuat
cu elemente de cofraj tip PERI cu urmă-
toarele caracteristici: placaj TEGO cu
grosimea de 1,5 cm, ferme de lemn cu
dimensiunea de 8x24 și moment capabil
de 7 kNm. Astfel, grinzile secundare nu
au fost puse la o distanță mai mare de
60 cm interax, iar grinzile principale
au fost așezate la o distanță de 1,8 m
interax. S-au folosit popi metalici PERI,
care pot susține o axială maximă de trei
tone. Aceștia nu au fost dispuși la un
interax mai mare de 70 cm sub planșeu,
respectiv 40 cm sub grinzile principale. 

Pentru demolarea planșeului și a
grinzii din beton s-a marcat, prin tăiere
cu disc, golul care trebuia executat,
pentru a delimita transmiterea vibrațiilor
în structură. Demolarea s-a făcut cu
utilaje mecanice de putere mică, denu-
mite rotopercutoare. După înlătura-
rea beto nului, următoarea etapă a fost
tăierea armăturii și înlăturarea ei. Grosi-
mea plăcii s-a tencuit la final, atunci
când s-a montat și scara rulantă. 

Lucrări de reabilitare și modernizare
s-au executat și la corpul doi, unde s-a
desfăcut parțial planșeul dală pietonală,
astfel încât să se realizeze scări de
acces din exterior. În plus, s-a spart
radierul existent și s-au executat fun-
dațiile pereților de beton armat, iar spri-
jinirea plăcii de la cotă s-a realizat din
margine spre interiorul plăcii, cu aceleași
elemente de cofraj ca și la corpului 1.  

Tot în cadrul proiectului privind cor-
pul 2, s-au spart placa și grinzile, lăsând
mustăți din structura existentă, pentru
ancorarea cu elemente nou turnate.
Apoi, s-au turnat pereții, placa și trep-
tele din beton armat. 

În continuare, s-a executat un gol în
planșeele etajelor 1, 2 și 3, care s-a
folosit ca atrium și care s-a realizat pe
întreg perimetrul grinzilor principale,
prin demolarea planșeului și a grinzilor
secundare. La etajul 1, atriumul final a
fost mai mic decât golul dintre axe.
Pentru a umple golurile existente s-au
folosit ancore chimice. Aceeași tehnolo-
gie s-a aplicat și în cazul etajelor 2 și 3,
golul de umplut fiind însă mai mic. Aici,
sprijinirea a început de pe radier și a
continuat în sus, mai exact, din margi-
nea plăcii, spre interior. Sprijini rea s-a
făcut cu aceleași elemente de cofraj tip
PERI, ca în cazul corpului 1. 

Demolarea planșeelor a început de
la cota +13,90 în jos, până la cota
+4,85. Golul ce a urmat a fost marcat
prin tăiere cu disc, astfel încât să se
limiteze transmiterea vibrațiilor în
structură. Demolarea s-a făcut cu uti-
laje mecanice de putere mică. După
înlăturarea betonului, s-a trecut la tăie-
rea și înlăturarea armăturii. După finali-
zarea golului s-a trecut la executarea
plăcii din beton armat cu elemente
metalice și apoi, la întărirea betonului.
La sfârșit, s-au demontat cofrajele de
sub cota +4.85. Apoi s-au montat grin-
zile metalice și s-a turnat noua placă din
beton armat. 

Lucrările au continuat cu demolarea
compartimentărilor interioare și înlocui-
rea lor cu compartimentări ușoare din
gips-carton și sticlă. A ur mat montarea
fațadei noi din sticlă și tablă perforată,
folosind prinderi metalice, mecanice, nu
mai mult de 100 kg/ mp pe fațadă. 

A treia parte a proiectului a fost
reprezentată de reabilitarea corpului
trei al clădirii, unde s-a montat un lift ce
pornește de la demisol și merge la etajul
unu; apoi s-a montat o scară ce urcă de
la parter către etajul unu. Centrul comercial Mercur



Pentru executarea structurii de scară
și lift a fost nevoie de mai multe etape.
Prima a fost spargerea radierului, după
care au fost executate fundațiile pereți-
lor pentru lift și scară. Lucrările au con-
tinuat cu sprijinirea plăcii, care a
început din margine către interior. Spri-
jinirea s-a făcut cu elemente de cofraj
de tip PERI, cu următoarele caracte-
ristici: placaj TEGO cu grosimea de
1,5 cm, moment capabil maxim de 7 kNm.
Astfel, grinzile secundare nu s-au pus la
o distanță mai mare de 60 cm interax,
iar grinzile principale la maximum 1,8 m
interax.

Golul pentru pereții de la lift și
pereții de la scară s-a executat lăsând
mustăți din structura existentă, pentru

ancorarea cu elemente nou turnate. S-au
turnat pereții de la scară și de la lift,
apoi s-au tăiat golurile pentru montarea
armăturii și turnarea betonului în placa
de la +9,35 pentru a finaliza pereții liftului. 

Golurile existente între axele 8-9 și
E-D, prezente la toate nivelurile, s-au
umplut cu o structură mixtă din grinzi
metalice conectate la structura de beton
existentă folosind ancore chimice, peste
care s-a turnat o placă din beton armat.
Lucrările au continuat cu demolarea
compartimentărilor interioare care s-au
înlocuit cu compartimentări ușoare din
gips-carton și sticlă (pentru magazin).
S-au demolat și aticile de la nivelul tera-
sei și s-a montat fațada nouă din sticlă
și tablă perforată, folosind prinderi
metalice și mecanice. 

Grație unor materiale de construcție
de bună calitate și priceperii echipelor
care au lucrat la concepția și implemen-
tarea proiectului, s-a reușit finalizarea la
termen a investiției. Lucrările au fost
efectuate respectând întocmai normele
de protecție a muncii pe șantier, opera -
țiunile fiind executate numai sub supra-
vegherea personalului competent și
autorizat, conform legii în vigoare. q







SOLUȚII VIABILE PENTRU CONSTRUCȚII SUSTENABILE

Calitatea și costul unei lucrări în construcții sunt doi parametri care sunt influențați, în mod direct, de materialele
folosite. Într-o lume în permanentă schimbare, nevoile actuale ale pieței infrastructurii și construcțiilor, în raport
cu materialele utilizate, sunt bine cunoscute:

este nevoie de SOLUȚII DOVEDITE
care să permită o EXECUȚIE RAPIDĂ

cu COSTURI REDUSE
dar cu rezultate DURABILE și SUSTENABILE

Noi nu putem schimba lumea, dar putem contribui la o lume mai bună.
De peste 150 de ani Carmeuse produce și folosește varul ca soluție naturală pentru multe dintre problemele cu
care se confruntă lumea actuală. În ultimii ani am dezvoltat soluții și servicii integrate, de la A-Z: lianți inovatori
și performanți, adaptați nevoilor curente, servicii de suport tehnic on-site, servicii clienți dedicate și rețele logis-
tice bine puse la punct. Câteva dintre soluțiile dedicate pieței construcțiilor sunt:

Gama Viacalco® - soluții ecologice și economice de
lianți hidraulici, pentru tratarea, stabilizarea și îmbună-
tățirea tuturor tipurilor de pământuri coezive (indice
de plasticitate, umflare liberă, reducerea umidității,
creșterea rezistenței la compresiune), precum și de
stabilizare a acestora în timp. Se folosește în aplicații
de îmbunătățire și stabilizare a pământurilor coezive cu
rezistența mecanică redusă, la execuția păturilor de
fundare, a umpluturilor din alcătuirea terasamentelor și
a straturilor de formă.

• Îmbunătățește terenurile cu rezistență meca-
nică redusă;
• Stabilizează terasamentele amenajate în taluz
(ramblee și deblee);
• Crește capacitatea portantă a straturilor de
formă pentru sistemele rutiere;
• Nu va mai fi necesară extracția, transportul sau
livrarea de materiale „externe”, ceea ce poate
reduce costurile cu până la 70%.

Enduria 500® - este un var hidraulic cunoscut sub
numele HL 5 conform clasificării EN 459-1. Acest ames-
tec este referința în domeniul lianților pe bază de var-
ciment, și este potrivit pentru aplicații mai generale în
zidării cu cărămizi silico-aluminoase și tencuieli inte-
rioare și exterioare, unde lucrabilitatea și aplicarea
sunt importante pentru a atinge o rată rapidă de lucru,
creând, totodată, un climat mai sănătos pentru utiliza-
torul final. Conține ciment și garantează o putere de
compresiune de 5 MPa după 28 zile. 

• Oferă o rezistență la îndoire, necesară în cazul
pereților mai subțiri;
• Se adresează zidăriilor în funcție de rezistența
la forfecare și retenția de apă;
• Oferă beneficii adiționale utilizatorilor finali: zidărie
care „respiră”, eflorescență redusă și mai puține
crăpături;
• Necesar doar 2 straturi > mai eficient.

Pentru informații suplimentare, teste demonstrative on-site și expertiză tehnică, consultați
specialiștii noștri locali.





Record mondial în protecția împotriva căderilor de pietre

ing. George CORBESCU – Project Manager Geobrugg AG Geohazard Solutions

Pe 16 octombrie 2017, în Walenstadt, Elveția, a
avut loc un test ca parte a GEO-Summit-ului 2017
(foto 1-4), test în care o barieră Geobrugg de pro-
tecție împotriva căderilor de pietre și-a demonstrat
capabilitatea și eficiența în absorbția unei energii de
impact de 10.000 kJ – un nou record mondial! În 2011,
Geobrugg stabilisese deja un record mondial pentru
absorbția unei energii de impact de 8.000 kJ.  

În cadrul testului, un bloc din beton, cântărind 25
de tone, a fost lăsat să cadă în bariera de protecție de
30 de metri lungime și 7 metri înălțime, care a fost
instalată pe un perete de stâncă. Blocul, având greu-
tatea comparabilă cu cea a unui camion de mare tonaj,
a fost eliberat de la înălțimea de 42 de metri și a atins
o viteză maximă de 104 km/h. Cu un impact zgomo-
tos, acesta a căzut în câmpul central al barierei unde,
cu succes, a și fost oprit. Aceasta constituie un record
mondial, inginerii de la Geobrugg stabilind un nou
punct de referință în protecția împotriva hazardelor
naturale.  

Certificare și producție de serie
În lunile următoare, Geobrugg va certifica noua

barieră conform standardului internațional ETAG 027
(Organismul European pentru Agremente Tehnice:
Ghidul Tehnic European ETAG 027 pentru aprobarea
kiturilor de protecție împotriva căderilor de pietre.
27-06-2013). Sub numele de RXE-10000, colosul bari-
erelor de protecție împotriva căderilor de pietre va fi
gata pentru producția de serie în primăvara lui 2018.
Bariera este constituită dintr-o serie de elemente: pe
lângă plasa din oțel de înaltă rezistență (1.770 N/mm2)
mai sunt: stâlpi, cabluri, precum și elemente de disi-
pare a energiei sub formă de frâne tip U.

Sistem cu greutate și costuri reduse
Aceasta nouă dezvoltare atrage atenția în mod par-

ticular, deoarece o barieră de o asemenea capacitate
poate înlocui, cu succes, digurile convenționale, cum
sunt cele construite, de exemplu, în vecinătatea căilor
terestre de comunicații. Aceste sisteme, realizate din
plase și rețele de plase din oțel, au o greutate relativ
redusă iar din punct de vedere financiar, constituie
doar o fracțiune din costurile unei investiții și ale imple-
mentării ei, comparativ cu digurile care presupun
mobilizarea unor cantități uriașe de pământ.

În octombrie 2017 a fost atins un nou nivel în ceea ce privește protecția împotriva căderilor de
pietre, cel de 10.000 kJ energie de impact. La platforma de testare Geobrugg, o barieră de 30 metri
lungime și 7 metri înălțime a oprit, cu succes, un bloc din beton de 25 de tone. Până la acea dată, un
sistem de protecție capabil să absoarbă asemenea forțe ridicate nu a mai fost testat în direct. 

Foto 2: ‐ Participanții la GEO‐Summit‐ul 2017 în  zona rezervată

Foto 1: ‐ Blocul din beton în cădere liberă
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Încălzirea globală necesită măsuri de protecție
Recordul are în spate un fundament serios:

încălzirea globală conduce la creșterea precipitațiilor
abundente și la destabilizarea terenurilor. Numărul
așezărilor și al căilor de comunicații expuse riscului
este în creștere. Inundațiile catastrofale din America,
precum și alunecările de teren din Elveția din anul în
curs, reprezintă o ilustrare dramatică a acestui
fenomen. Chiar la noi în țară, la mijlocul lunii noiem-
brie a.c., în Defileul Jiului, circulația a fost blocată ore
bune pe un sens, din cauza unei stânci desprinse de pe
versant care s-a rostogolit pe șosea. Conform infor-
mațiilor din media, blocul de rocă ar fi avut aproxima-
tiv 25 de tone. Așadar, sunt necesare măsuri de
siguranță tot mai ample. q

Foto 4: ‐ Blocul oprit cu succes și stabilirea unui record mondial
sub privirea atentă a participanților

Foto 3: ‐ Blocul din beton întâlnind plasa

GEO Summit 2017

• Conferința a avut loc în perioada 15-18
octombrie 2017 la Davos (Elveția) și a numărat 400
de specialiști în domeniu din peste 40 de țări.

• A fost organizat de către Geobrugg AG sub
patronajul Companiilor de Asigurări Publice Elvețiene
pentru Fundamentarea Prevenției asupra Clădirilor. 

• Evenimentul s-a concentrat pe acoperirea unei
game largi de tematici cu referire la dezvoltarea și
intensitatea catastrofelor naturale precum și la
modul de gestionare a riscurilor și de diminuare a
consecințelor hazardelor naturale asupra omului și a
infrastructurii.



Noul Receptor GNSS Leica GS18 T
VITEZA ESTE PRINCIPALUL AVANTAJ !

Ce este Rover-ul Leica GS18 T GNSS RTK?
Leica GS18 T este cel mai rapid și ușor de folosit

rover RTK GNSS, deoarece utilizatorul nu trebuie să
țină bastonul vertical. Aceasta datorită tehnologiei
de compensare a înclinației, tehnologie care este
imună electromagnetic și nu necesită cali-
brare. Statistica relevă faptul că un utilizator poate
economisi până la 20% din timp cu ajutorul GS18T.
Experiența deosebită a Leica Captivate este asigu-
rată de Smart Antena GNSS GS18T. 

Cum lucrează  GS18 T GNSS RTK?
Antena estimează o compensare a înclinării bas-

tonului, pe baza informațiilor de altitudine și a infor-
mațiilor de la un sistem de măsură inerțial – IMU.
Tehnologia este similară cu cea folosită în aviație, unde parametrii de înclinație
(pitch, head, roll) sunt parametrii cheie. Cunoscând parametrii de înclinație ai
bastonului, se calculează poziția vârfului acestuia relativ la antena GNSS.

Noi dezvoltăm un IMU precis, care se calibrează automat și nu sunt necesare
proceduri suplimentare de calibrare pentru utilizator, produsul fiind imun la influ-
ențele magnetice. La pornirea instrumentului, acesta este gata să măsoare.
GS18 T este optimizat pentru kinematic RTK a unui rover GNSS, unde viteza și
ușurința în utilizare sunt importante pentru măsurarea și trasarea punctelor.

Pentru ce aplicații poate fi folosită noua tehnologie?
Pe scurt, acest rover GNSS poate fi folosit la orice aplicație. În timpul proiec-

tării ne-am orientat către toate posibilitățile, cum ar fi: construcții, ingi nerie, uti -
lități și topografie. GS18T poate măsura oriunde pe un șantier, deorece nu este afectat de influențe magnetice.
Poate fi folosit în aplicațiile deținătorilor de utilități (electricitate, gaz, apă, telecomunicații), unde profesioniștii, care nu
este necesar să fie topografi, pot să utilizeze foarte simplu aparatul. Cu acest instrument se obțin rapid cele mai bune
rezultate.

Deoarece fiecare valoare a înclinației bastonului poate fi memorată la fiecare măsurătoare, aceste valori pot fi
vizualizate într-un raport, pentru a raporta că bastonul a fost calat vertical în toleranțe.

Fără necesitatea calării în teren, utilizatorii vor economisi 20% din timp. În aceste condiții, echipele din teren
devin mult mai productive și pot executa mai multe lucrări în aceeași perioadă. De asemenea, pot măsura și puncte
care înainte nu puteau fi măsurate cu tehnologia GNSS. 

TOP GEOCART urează colaboratorilor și partenerilor de afaceri

Sărbători Fericite

și

La Mulți Ani!
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Fibre pentru armarea betoanelor
CE TIP DE FIBRE FOLOSIM LA ARMAREA DISPERSĂ A BETOANELOR?

ec. Florin FLORIAN - director departament Fibre - Betoane, ROMFRACHT

Când folosim fibrele metalice
și când fibrele din polipropilenă? 
În literatura de specialitate din

România subiectul acesta este atins
destul de puțin. Deci, când este bine
să folosim fibre metalice și când să
folosim fibre din polipropilenă? Noi,
ca producători, venim în sprijinul con-
structorilor și mai ales al beneficia -
rilor, care sunt cei mai câștigați
datorită reducerii costurilor și crește -
rii calității betoanelor.

Iată, în continuare, câteva dintre
secretele privind modul de utilizare al
fibrelor.

De multe ori, întâlnim în practică
recomandări greșite. În cele mai
multe cazuri este vorba despre
supradozaje. Este bine de știut că
există o capacitate maximă de ab -
sorbție a fibrelor în beton. La fibra
metalică aceasta este de 45 kg /m3,
orice depășire a acestor cantități con-
ducând la efecte negative pentru
armare. Nu la fel stau lucrurile la

fibrele din polipropilenă. La fibra
RoFero, de pildă, singura fibră pentru
armare structurală, se poate crește
dozajul până la 8 kg/m3, în cazul în
care este necesară eliminarea  rostu-
rilor de dirijare a fisurilor la dalaj de
până la 1.000 mp. Fibrele din polipro-
pilenă preiau foarte bine contracțiile
betonului și, în aceste condiții, asi-
gură calități superioare de armare.

Din păcate, aceste aspecte nu se
învață la școală, cum nu se învață nici
metodologia de calcul al dozajelor. De
aceea, este important să solicitați
producătorului recomandări referi-
toare la dozajele corecte și la tipul de
fibre ce trebuie folosite la aplicația
dumneavoastră. Expresia auzită, dese -
ori, pe șantiere „pune 20 kg că-i bine”
este total greșită. Sunt mulți factori
care influențează dozajul. Pe site-
urile noastre găsiți datele necesare
pentru a avea o calculație optimă și
un dozaj corect. 

Dacă am reușit să avem fibre pen-
tru armare dispersă, mai trebuie să
ne gândim cum eliminăm microfisu-
rile. Aici fibra recomandată este un
monofilament. Atenție! Fibra monofi -
lament nu armează. Ea este cunos-
cută și sub numele de fulgi sau puf.
Ca să aibă calități de armare ar fi
nevoie de 5 kg/m3 iar la acest dozaj
betonul devine nelucrabil. La noi, la
Romfracht, această fibră este denu-
mită RoWhite și este ambalată în
pungi de 600 grame. În urmă cu
câțiva ani, această fibră era ambalată
în pungi de 900 grame din cauza

Florin Florian

Cel mai mare avantaj, în cazul utilizării fibrelor de armare a betoa-
nelor, este reducerea costurilor și creșterea calității armării.

Din păcate, în practică, se observă foarte des o folosire haotică a
fibrelor, ceea ce poate crea probleme structurale betoanelor. 

ROMFRACHT, fiind o companie specializată în domeniul fibrelor pen-
tru armarea betoanelor, nu vinde doar fibre ci și întreaga tehnologie
pentru utilizarea lor, de la calculul de dozaj până la punerea în operă.
Se elimină, astfel, aspectele neplăcute legate de folosirea incorectă a fibrelor.

Iată în continuare câteva precizări privind modul de utilizare a
fibrelor la armarea betoanelor.



tehnologiei vechi de producție care nu
permitea obținerea firului la grosimea
optimă. În prezent, este suficient să
folosim 600 g fibre RoWhite, comple-
metar cu armătura din fier beton sau
300 g, complementar cu fibrele meta-
lice RFC sau cu cea din polipropilenă,
RoFero.

Beneficiarii sunt păcăliți de multe
ori. Am vizitat recent un șantier unde
constructorul a folosit fibra monofila-
ment pentru armare. Total greșit!
Bineînțeles că betonul a fisurat și a
cedat, coroborat și cu un strat suport
realizat defectuos. Deci, nu întotdea -
una prețul mic trebuie să primeze.
Faptul că o diferență de câțiva euro-
cenți decide calitatea unei construcții
este îngrijorător.  

Experiența noastră stă la dispo-
ziția tuturor celor care vor să aibă o
construcție de calitate cu costuri
minime. Noi avem experiență în pro-
ducerea și folosirea fibrelor și, de
aceea, suntem cei mai în măsură să
combinăm diverse tipuri de fibre pen-
tru a obține efectele dorite.

Diversitatea tipurilor de fibre este
necesară pentru a putea avea soluții
la orice tip de aplicație. De aceea, noi
producem peste 15 tipuri de fibre
metalice și din polipropilenă. 

Vă așteptăm în perioada 23 - 28
aprilie la World Of Concrete 2018 –
Paris, acolo unde vom fi prezenți
cu produsele noastre. q
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Coloane din piatră spartă compactată GEOPIER
ing. Petre UȚĂ, ing. Ionuț CIOCANIU

GEOPIER RO SRL este o firmă de construcții speciale în dome niul geotehnicii aplicate și oferă, împre -
ună cu compania parteneră GEOSOND SA, îmbunătățirea tere nurilor de fundare, prin coloane din agregate
compactate Geopier Rap® și coloane Geopier Impact®.

Oferim clienților noștri un produs performant, de calitate, în domeniul îmbunătățirii terenurilor, de la
proiectarea preliminară, întoc mire ofertă, execuție, asigurarea calității și până la predarea lucrării. La elaborarea
planurilor ne bazăm pe experiența și know-how-ul unor birouri de proiectare cu experiență internațională în
domeniu. Proiec tarea și execuția lucrărilor se desfășoară în colaborare cu firma parteneră Himmel und
Papesch GmbH & Co. KG.

COLOANE DIN AGREGATE COMPACTATE GEOPIER IMPACT®  ȘI GEOPIER RAP®

Tehnologia GEOPIER IMPACT® este o metodă de îmbunătățire a terenurilor de fundare, prin reali zarea
unor coloane din agregate compactate și îndesarea terenului.

Condiții de teren adecvate:
• Nisipuri și pietrișuri afânate sau cu îndesare

medie;
• Terenuri coezive și cu granulație mixtă (mâluri,

mâluri nisipoase, nisipuri mâloase, nisipuri
argiloase);

• Terenuri cu conținut organic (nămol, turbă);
• Umpluturi minerale și organice;
• Aplicabilă și în cazul terenurilor cu un nivel

ridicat al pânzei freatice.
Controlul calității:
• Încercare cu placa;
• Încercare pe capul coloanei;
• Încercări de penetrare dinamică.

Sistemele de îmbunătățire a terenului de fundare dezvoltate de Geopier reprezintă o soluție efi-
cientă și economică pentru susținerea structurilor sensibile la tasări.

De aproape 30 ani tehnologia Geopier este aplicată cu succes la îmbunătățirea terenurilor, fiind
deja lider de piață în mai multe țări, iar în Europa se utilizează de 12 ani, primele aplicații având loc
în Germania.

Folosite în prezent de noi, Geopier Rap® și Geopier Impact® au devenit o alternativă eficientă față
de alte metode de îmbunătățire a terenului de fundare, cum ar fi supra-excavări masive, înlocuirea
terenului sau fundații de adâncime incluzând piloții bătuți sau forați. Coloanele din piatră spartă
Geopier sunt construite prin compactarea succesivă, în straturi, a pietrei sparte, în găuri de foraj de
diverse adâncimi, cu ajutorul unor echipamente de compactare patentate. Compactarea verticală
sporește tensiunea laterală și îmbunătățește terenul adiacent, ceea ce înseamnă, implicit, o capaci-
tate portantă mărită și un control mai bun al tasărilor sub fundații.



Tehnologia GEOPIER RAP® este o metodă de îmbunătățire a tere -
nurilor de fundare prin realizarea unor coloane forate în uscat,
umplute apoi cu agregate (material granular controlat) și compactate
în vederea măririi capacității portante și a consolidării terenului.

Execuția constă în următoarele etape:
• Dislocarea terenului cu șnec special și extragerea prin gaura de

foraj; 
• Producerea tălpii coloanei din piatră grosieră cu cap special;
• Introducerea în straturi a agregatelor cu granulometrie controlată;
• Compactarea fiecărui strat de agregate, cu un compactor spe-

cific Geopier®;
• Atingerea unui grad ridicat de compactare a agregatelor, prin

compactarea pe straturi;
• Compactarea laterală a terenului din jur, rezultând diametre de

până la 90 cm datorită formei specifice a compactorului Geopier®;
• Folosirea materialelor minerale de umplere favorizează conso-

lidarea și reducerea presiunii interstițiale.
Tehnologia este adecvată pentru următoarele terenuri:
• Terenuri coezive și cu granulație mixtă (argile, nisipuri prăfoase/ argiloase);
• Terenuri cu conținut organic;
• Umpluturi minerale și organice.

AVANTAJELE TEHNOLOGIEI GEOPIER®

• Realizarea de elemente portante sub forma unor coloane din agregate, având un grad sporit de rigiditate;
• Creșterea capacității portante a terenului prin post consolidare;
• Reducerea tasărilor;
• Creșterea rezistenței la forfecare și accelerarea procesului de consolidare;
• Este o tehnologie ecologică;
• Coloanele Geopier® pot fi executate cu un grad minim de trepidații, compactarea coloanelor efec tuându-se

prin aplicarea verticală a forței; din această cauză, execuția se poate realiza și în zone sensibile cu soluții speciale;
• La aceleași încărcări, tehnologia Geopier® implică folosirea unui număr mai mic de coloane decât

în cazul altor tehnologii, și implicit, se ajunge la o reducere de cca. 30% a costurilor.

GEOPIER RO SRL și GEOSOND SA au aplicat în România tehnologiile descrise mai sus, la îmbunătățirea
terenurilor de fundare pentru:

• Turbine eoliene: Topliceni, Grebănu, Sarighiol, Vulturu, Topolog, județ Tulcea;
• Construcții industriale: siloz de clincher - Lafarge Medgidia; silozuri cereale – Călărași;
• Construcții cu destinație specială: Ambasada SUA – București.
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Metode moderne de realizare
a excavațiilor adânci în zone urbane

dr. ing. Trifan-Alexandru HULPUȘ, dr. ing. Árpád SZERZO, ing. Lóránd SATA –
SC SBR Soletanche Bachy Fundații SRL

Prețurile ridicate ale terenurilor
din centrele orașelor au determinat
preocuparea investitorilor de a le
folosi la maximum, prin execuția
construcțiilor până la limita de pro-
prietate și prin realizarea de spații
de parcare subterane, adesea pre-
văzute și de autorități. Pe de altă
parte, constrângerile legate de pro -
tecția mediului devin tot mai
stricte, necesitând șantiere tot mai
compacte, reducerea nivelului de
zgomot, asigurarea continuității
traficului, evitarea producerii de
pagube și disconfort proprietarilor
imobilelor vecine.

Tehnologia de execuție pentru
marea majoritate a stațiilor de
metrou și a celorlalte obiective de
construcții subterane conexe (dis-
pecerat, depouri) a fost aceea a
realizării acestora în incinte ase-
cate, protejate de pereți de
susținere [1].

Având la bază tehnologiile de
foraj, noroiul cu caracter tixotropic,
constructorii au executat săpa rea
unor tranșee cu diferite adâncimi,
în straturi de teren în care nu au
folosit sisteme de sprijiniri clasice,
acestea fiind înlocuite de noroiul de
foraj iar în șanțurile create în urma
excavării s-au construit pereți din
beton turnat prin pâlnii [1].

Volumul deosebit de mare al
lucrărilor de etanșare în straturile
de materiale aluvionare a impus, de

asemenea, conceperea unor noi
sisteme constructive, mult mai pro-
ductive, dar totodată și mai eco-
nomi ce decât cele folosite până în
jurul anului 1950.

Metodele clasice de etanșare se
bazau în exclusivitate pe folosirea
pereților din palplanșe metali ce,
sau uneori chiar din beton armat,
pereți realizați prin forarea piloților
joantivi sau secanți, sau perdele
(voaluri de injecții) executate prin
procedeul de forare și injectare a
stratului permeabil cu di ferite sus-
pensii, introduse uneori numai cu
scop de etanșare sau cu scop de
etanșare și consolidare a terenului.

Avantajele remarcabile pe care
le prezintă pereții îngropați în săpă-
turi adânci la diverse lucrări de fun-
dații pentru lucrări hidrotehnice, de
poduri, portuare etc., au condus la
o largă aplicare în ma joritatea țări -
lor avansate [2].

Primii pereți turnați au fost exe-
cutați în anul 1945, în S.U.A., lângă
fluviul Missisippi. Bazele metodei au
fost puse de J. W. Black, care a
realizat într-un șanț de 1,2 m
lățime (sub protecția noroiului
bentonitic) pe o adâncime de 6 m
(cu ajutorul unui excavator), un
perete mulat din argilă [3].

În Los Angeles (California), A.D.
Rhodes a executat, într-o tranșee
cu lungime de mai mulți kilo metri și
o adâncime de 15 m, un perete

mulat folosit pentru protecția împo -
triva pătrunderii apelor din Oceanul
Pacific în câmpurile petroliere. În
vederea asigurării unor imperme-
abilizări, tranșeea cu o lățime de
0,8 m a fost umplută cu argilă.

În Franța, în jurul anilor 1950,
începe utilizarea acestui nou proce -
deu (de realizare a pereților mu lați)
de către compania Soletanche, care
a executat până în prezent peste
1,5 milioane m2 la diver sele lucrări
publice, portuare, hidroteh nice [4].

În țara noastră, tehnologia de
perete îngropat a fost introdusă,
începând din anul 1965, prin pro-
cedeul ELSE, cu ocazia execuției
ecranelor de etanșare de la Rovi -
nari. Pe lângă acest procedeu, care
se aplică deja de zeci de ani, au mai
fost introduse în România la vre-
mea respectivă și alte procedee și
anume cele ale firmei Soletanche,
prin importul, în 1973, a unor noi
instalații de tip C.I.S. și Kelly [5].

Dezvoltarea pereților mulați a
fost încurajată de competiția dintre
companiile specializate la nivel
mondial începând cu jumătatea
anilor 1960 [6]. Aceste companii,
Icos în Europa și SUA, Soletanche și
Bachy în Franța, Trevasani și Rodio
în Italia, Cementation în Regatul Unit
și-au dezvoltat ulterior propriile sis-
teme de sprijinire a excavațiilor.

Aglomerarea centrelor urbane din ultimele decenii a condus la creșterea numărului construc   -
ți ilor comerciale, rezidențiale și industriale preăvăzute cu multiple subsoluri. În ultimii ani, pe
măsură ce proiectele de excavații adânci au înregistrat o creștere a numărului lor și a adâncimii de
excavare, au fost dezvoltate și aplicate o serie de metode inovatoare de excavații pentru clădiri.
Aceste noi metode pot aduce unele bene ficii atât din punct de vedere al reducerii costurilor și timpi-
lor de execuție, cât și din punct de vedere al im pactului asupra mediului. În cadrul etapelor de
proiectare a unei incinte de excavații adânci, alegerea siste mului adecvat de sprijinire temporară
este una dintre cele mai importante decizii inginerești. 

Prezentul articol tratează alegerea soluției de sprijinire folosite din ce în ce mai des pe piața
românească, și anume excavarea zonei din mijlocul unei incinte, formarea unor contrabanchete în
apropierea structurii perimetrale de susține re (pereți mulați, pereți de piloți, sprijinire berlineză,
palplanșe etc.), numite, în continuare, generic, pereții incintei, construirea parțială a structurii de
rezistență în zona centrală și sprijinirea temporară a pereților in cintei de miezul de structură.

În acest articol sunt descrise câteva dintre metodele existente pentru execuția ex cavațiilor în
zona urbană, cu accent asupra metodei insulei, la care se prezintă și un studiu de caz pe o lucrare
recentă din România.

´́
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METODE DE EXCAVARE
Construcțiile subterane sunt o

parte integrantă a infrastructurii
societății moderne, având o largă
uti lizare în domenii precum: trans-
porturile (tunele de metrou și căi
ferate, tunele rutiere), parcări sub-
te rane, depozite și rezervoare
subterane, alimentări cu apă și cana -
 lizări, amenajări hidroenergetice.

Lucrările de excavații adânci sau
de structuri subterane cu diferite
funcțiuni presupun execuția de sis-
teme de sprijin al pământului ce
delimitează excavația adesea foarte
aproape de construcțiile învecinate,
uneori chiar până la limita de pro-
prietate și frecvent sub nivelul apei
subterane.

Conform NP 120-2014 „Norma-
tiv privind cerințele de proiectare și
execuție a excavațiilor adânci în
zone urbane”, excavația adâncă
este definită ca fiind cea cu adân -
cime mai mare de 3 m măsu ra tă de
la suprafața terenului, situată în
localități urbane. De asemenea,
sunt considerate incinte adânci și
excavațiile care au numai parțial
excavații mai mari de 3 m.

Adeseori, forma excavației este
impusă de spațiul disponibil pe care
urmează să se construiască viitoa -
rea structură (fig. 1).

Un contur neregulat și cu dimen-
siuni mari în plan ale excavației
sporește complexitatea sistemului
de sprijiniri. Pe măsura creșterii
adâncimii excavației, cresc nu
numai dificultățile de execuție a
lucrării, ci și riscurile pentru
lucrarea în sine și pentru stabili-
tatea și integritatea construcțiilor și
rețelelor subterane aflate în vecină-
tate [7].

Toate aceste particularități, în
cazul unei excavații adânci, repre -
zintă surse de risc care pot antrena
consecințe nefavorabile, fie asupra
construcțiilor și utilităților din veci -
nătatea amplasamentului, fie asu -
pra diferitelor lucrări ce concură la
realizarea excavației, prin condiții
restrictive privind deformațiile, prin
crearea de suprasarcini.

Prin metoda de construcție
tradițională, execuția suprastruc-
turii începe doar după terminarea
structurii subterane. Excavațiile
adânci și construcțiile de subsoluri
adânci presupun construirea de
pereți de susținere, executarea

excavațiilor adânci, instalarea spri-
jinirilor (ex. șpraițuri, ancore), rea -
li zarea fundațiilor și a planșeelor.

Având în vedere marea varietate
de metode de execuție a excava -
țiilor adânci și a sistemelor de spri-
jinire laterale, pentru a se putea
apropia de o proiectare cât mai
adecvată, trebuie luate în consi -
derare combinații între condițiile
geologice locale, condițiile de
mediu, perioada acceptabilă de
reali zare a construcției, bugetul și
echipamentele de construcție
disponibile, existența excavațiilor
adia cente, condițiile impuse de
clădirile învecinate, tipul de fundații
al acestora. Toate aceste aspecte
vor fi cuprinse într-un plan global
de realizare a proiectului.

Pentru alegerea metodei de
excavație adecvată sunt necesare
informații fiabile și obiective, care
permit comparația între eventualele
compromisuri pe care le presupune
fiecare metodă, urmând ca, în final,
să fie adoptată o decizie pertinentă.

Totuși, din cauză că aceste
metode au o istorie relativ scurtă și
un număr de aplicări redus, de

multe ori beneficiarii sau construc-
torii iau decizii bazate pe preferințe
personale, fiind alese soluții apli-
cate în prealabil, chiar dacă
metodele inovatoare prezintă unele
beneficii im portante din punct de
vedere tehnic și economic.

Printre cele mai importante
metode de realizare a excavațiilor
adânci se pot enumera: „full open-
cut, „bottom-up” (sau „up-down”),
„top-down” și „island”.

Metoda full open-cut
Această metodă se aplică în

situațiile în care amplasamentul are
suficient spațiu pentru a executa
taluzurile, situație întâlnită relativ
rar în aglomerările urbane. Soluția
presupune asigurarea stabilității
taluzului realizat pentru excavare,
prin evaluarea rezistenței la forfe-
care a pământului și identificarea
nivelului apei subterane.

În funcție de spațiul disponibil și
de natura terenului, există două
opțiuni prin care se poate realiza
excavația: excavare în taluz (fig. 2a)
și excavare cu pereți de susținere
încastrați (fig. 2b).

Fig. 1: Forma excavației impusă de spațiul disponibil

Fig. 2: Metoda full open‐cut. a) excavație deschisă cu taluz înclinat;
b) excavație cu pereți liberi la partea superioară și încastrați la bază

continuare în pagina 26 È
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Metoda bottom-up/up-down
Această metodă face parte din

categoria excavațiilor sprijinite.
Sprijinirea pereților excavației se
face prin instalarea unor elemente
metalice cu o rigiditate mare
(șpraițuri, fig. 3a) sau prin anco-
raje (fig. 3b).

Deși șpraițurile orizontale pot
crea dificultăți în realizarea struc-
turii subterane a unei excavații
adânci, din cauza aglomerării incin-
tei cu elemente metalice orizontale,

înclinate sau verticale (de multe ori
o combinație între ele), această
metodă este cea mai uzuală și se
poate aplica la aproape orice tip de
excavație, indiferent de adâncime
sau lățime.

Metoda top-down
În această metodă sprijinirea

pereților de susținere se face cu
planșeele structurii fi nale, care se
execută progresiv, începând, de
obicei, cu planșeul de la parter în

jos, pe măsura excavării pământu-
lui de la nivelul curent și a evacuării
lui prin golurile tehnologice lăsate
în zona centrală a structurii. Pe
perioada excavațiilor planșeele sunt
susținute de elemente metalice dis-
puse în elemente de fundare de
adâncime (piloți sau barete). La
finalizarea excavațiilor se execută
radierul general. Metoda are avan-
tajul că nu sunt necesare elemente
de sprijin temporar al pereților de
susținere, însă viteza de excavație
este relativ redusă (fig. 4).

Metoda Island
Această metodă se poate aplica

cu rezultate bune atunci când
suprafața pe care se execută viitoa -
rea excavație este suficient de
mare, astfel incât să poată fi des-
fășurată și construcția structurii
subte rane (fig. 5).

În prima etapă se excavează
partea centrală a amplasamentului,
urmând să fie lăsată o bermă
perimetrală de pământ lângă pereții
de susținere pentru a fi formate
taluzuri. În faza următoare se con -
struiește, în partea centrală, struc-
tura principală sau numai zona
centrală a radierului.

Se trece, apoi, la excavarea
taluzurilor de pământ și montarea
șpraițurilor între pereții de susți -
nere și structura principală (orizon-
tale cu încastrare în structură sau
înclinate cu încastrare în radier);
după aceea se înlătură berma de
pământ, se completează radierul,
se demontează șpraițurile și se con-
tinuă construirea structurii în zonele
perimetrale.

Variantele de realizare a unei
astfel de structuri sunt numeroase:

• structura în zona centrală
poate fi alcătuită doar din radier,
sau poate fi formată din unul sau
mai multe subsoluri, cu structura
de rezistență construită integral în
partea centrală;

• elementele de sprijin pot fi
metalice sau din beton armat, tem-
porare sau permanente, înclinate
sau orizontale;

• contrabancheta poate fi execu-
tată la un unghi mai mic decât cel
stabil al pământului (taluz natural)
sau poate fi ranforsată, de exem-
plu, prin torcretare și ținte.

Fig. 3: Metoda bottom‐up/up‐down. a) sprijinire cu șpraițuri; b) sprijinire cu ancoraje

Fig. 4: Metoda de excavare top‐down [8]

Fig. 5: Metoda de excavare Island

Æ urmare din pagina 25



STUDIU DE CAZ
Metoda de excavare „Island” s-a

folosit cu succes la proiectarea și
execuția obiectivului „The Office”
din Cluj Napoca, o clădire de birouri
clasa A+, cu un regim de înălțime
2S+P+6E. Amplasamen tul este
poziționat relativ în zona centrală a
municipiului Cluj Napoca, în apro -
pierea Râului Someș.

Din punct de vedere geologic,
amplasamentul prezintă o stratifi-
cație neuniformă, fiind format din
umpluturi până la cota de -3,00 m
față de cota terenului natural,
urmate de pietrișuri și nisipuri care
se găsesc până la cote variabile
(între -12,00...-22,00 m), iar urmă-
torul strat constituie orizontul
coeziv, alcătuit preponderent din
argile marnoase.

Realizarea incintei a presupus o
excavație până la cota finală de
-9,00 m, în condițiile în care nive lul
apei subterane se află la adâncimea
de cca. -3,00 m.

Sistemul de susținere a exca -
vației adânci a constat în constru-
irea unei incinte etanșe din pereți
mu lați (60 cm grosime) cu caracter
definitiv, sprijinită cu unul sau două
rânduri de reazeme orizontale
definitive, în funcție de posibilitățile
de taluzare exterioară (grinzi me -
talice, respectiv planșee din be ton
armat), care au constituit parte din
structura de rezistență a sub-
solurilor.

Pentru montarea grinzilor și a
planșeelor s-a impus realizarea
unei săpături etapizate, prin consti -
tuirea unor berme intermediare și a
unor taluzuri interioare, stabilizate
cu ținte și torcret, cu rol de
susținere temporară a pereților
mulați, până la montarea grinzilor
orizontale (fig. 6).

O condiție fundamentală pentru
a putea executa sprijinirile cu
această metodă este ca taluzurile
inte rioare (contrabanchetele) să
aibă stabilitate și rigiditate suficient
de mari, pentru a putea prelua
încărcările provenite din împingerea
pământului și a apei subterane, în
special în etapele excavațiilor talu -
zate (fig. 7, 8, 9).

Fig. 6: Realizare berme intermediare

Fig. 9: The Office ‐ vedere de sus

Figura 7. Metoda de excavare Island aplicată pentru The Office.
a) sprijinire cu contrabanchetă ranforsată;

b) sprijinire pe un nivel cu grinzi; c) sprijinire pe două niveluri cu grinzi

Fig. 8: Metoda de excavare Island ‐ poze din timpul execuției.
a) sprijnire pe un nivel cu grinzi; b) sprijinire pe două niveluri cu grinzi
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Pe tot parcursul execuției struc-
turii, s-au efectuat măsurători
înclinometrice pe baza unui pro-
gram de monitorizare a incintei
(fig. 10).

Figura 9 prezintă evoluția de -
plasărilor peretelui mulat pentru
etapa intermediară a susținerii cu
contrabanchetă de pământ. Aceasta
se referă la o zonă sprijinită cu două
niveluri de sprijiniri (nivelul supe-
rior: grinzi metalice, nivelul inferior:
planșeu din beton armat), unde
evoluția deplasărilor se în cadrează
în limite normale, valorile acestora
crescând ușor, concomitent cu
evoluția etapelor de exe cuție.

Deplasarea maximă înregistrată
a fost în jurul valorii de 17 mm, o
valoare obișnuită pentru ase menea
lucrări și compatibilă cu toleranțele
și cerințele structurii de rezistență.

CONCLUZII
În cadrul metodei de excavare

Island, există o serie de puncte
sensibile, în ceea ce privește pro -
iectarea, dar și construirea, moni-
torizarea și exploatarea sistemelor
de susținere.

Două aspecte importante, care
dimensionează sistemul, sunt sta-
bilitatea taluzului în sine (evitarea
alunecărilor de teren), respectiv
asigurarea rezistenței peretelui de
susținere, la care se adaugă limita -
rea deplasărilor și implicit, a defor-
mațiilor terenului. În acest scop, în
funcție de particularitățile proiectu-
lui, se poate opta pentru soluția cu
taluz natu ral, în special în cazul
pământurilor coezive cu consistență
ridicată, sau a celor necoezive în
stare îndesată, sau protejate / sta-
bilizate prin diverse metode. În
mod uzual, protejarea se face prin
torcre tarea taluzului, iar stabi-
lizarea, printr-un sistem de ancore
pasive, sub formă de ținte.

Cel de-al doilea aspect îl repre -
zintă importanța unei monitorizări
eficiente. Prin precizarea nor ma -
tivului NP120-2014 „Normativ pri -
vind cerințele de proiectare și
execuție a excavațiilor adânci în
zone urbane”, monitorizarea exca -
vațiilor adânci este obligatorie și se
materializează cel puțin printr-un
program de urmărire înclinome -
trică, putând fi completat de alte
forme de urmărire prin care se
monitorizează eforturi și deformații
în structura de sprijin sau din
pământ. În completarea monitori -
zării incintei, pe toată perioada
lucrărilor subterane, se monitori -
zează și comportamentul con-
strucțiilor vecine.

Această urmărire este foarte
utilă pentru corelarea evoluției
deplasărilor peretelui cu fazele de
execuție și prevenirea unor acci-
dente sau avarii ale incintei sau ale
construcțiilor vecine, dar, în ace lași
timp, oferă și informații asupra
modului de realizare a structurii
subsolurilor.

În concluzie, folosirea elemen -
telor orizontale ale structurii de
rezistență ca sprijiniri ale pereților
de susținere a unei incinte de
excavații adânci poate fi o soluție

eficientă prin prisma eficientizării

consumului de materiale (elimi -

narea sprijinirilor temporare), în

condițiile asigurării unui nivel de si -

guranță ridicat. Totuși, gradul de

complexitate al proiectării, exe-

cuției și coordonării cu realizarea

subsolurilor necesită o abordare

prudentă și o atenție sporită în

privința aspectelor specifice ale

aces tei metode.
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Fig. 10: Diagrama deplasărilor laterale
ale peretelui mulat
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SC PRECON SRL, societate comercială cu capital integral privat, constituită în anul 1991
prin cumpărarea unui activ de la SC Progresul SA București, are ca principal obiect de activitate
producerea și valorificarea elementelor prefabricate din beton, beton armat și beton precomprimat
pentru construcții civile, industriale și agricole.

PRECON SRL –  garanția calității

GAMA DE PRODUSE
1. Stâlpi electrici din BAC tip SC/SR 2970:2005
2. Stâlpi electrici din BAP tip SE/SR 2970/2005
3. Stalpi electrici din BAC tip ENEL - A, C, D, E, F, G, H - GSS 002/2016
4. Stâlpi electrici din BAC tip SF 8-11 / tramvai / troleibuz
5. Rigle din BAC stații 110/220 kV tip R8006 și R90005
6. Fundații prefabricate tip CIUPERCĂ și ANCORĂ pentru STÂLPI PASS-U-400kV
7. Borne de marcaj LES 20 kV
8. Rigole tip U pentru LES
9. Cabine beton armat pentru tablouri electrice generale

10. Cămine de tragere pentru instalații electrice, telefonie
11. Cămine vane modulate apă/canal, gaze, termoficare
12. Cămine cheson cu cuțit
13. Separatoare de grăsimi, nămol, hidrocarburi
14. Cămine de vizitare apă/canal DN 800, 1.000, 1.250, 1.500
15. Tuburi canalizare, reducții tronconice, guri de scurgere
16. Parapeți tip NEW JERSEY separatori de sens
17. Ziduri de sprijin tip L și T
18. Elemente prefabricate pentru drumuri și poduri
19. Elemente prefabricate pentru împrejmuiri industriale
20. Prefabricate din beton armat pentru hale industriale
21. Elemente prefabricate pentru grădină - suport mobil autoblocant pentru umbrele
22. Traverse din beton armat - cale rulare poduri rulante/macarale

PRECON urează Crăciun Fericit și un 2018 plin de realizări
clienţilor și partenerilor de afaceri.

La mulţi ani!



Șos. Giurgiului nr. 5, 077120 - Jilava, Jud. Ilfov; Tel.:/Fax: 021/450.14.76
E-mail: office@precon-romania.ro

www.precon-romania.ro
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CALITATE, SIGURANȚĂ ȘI ÎNCREDERE
prin serviciile de certificare a produselor pentru construcții,

oferite de SRAC CERT

Georgeta NEAGU

SRAC CERT  are o largă experiență
privind  certificarea conformității produ -
selor pentru construcții ale unui număr
însemnat de fabricanți, având, în oferta
sa, următoarele domenii de certificare:

• Structuri suport;
• Dispozitive fixe pentru circulație;
• Produse din lemn și panouri din

lemn pentru construcții;
• Ciment, var și alți lianți hidraulici;
• Pardoseli;
• Produse termoizolante;
• Pereți cortină, uși și ferestre;
• Produse pentru beton, mortar și

pastă de ciment;
• Adezivi utilizați în construcții;

• Țevi, rezervoare și accesorii de
instalații, care nu intră în contact cu
apa destinată consumului uman;

• Coșuri și canale de fum;
• Produse de bază și auxiliare pen-

tru zidărie;
• Produse pentru construcții metalice;
• Elemente structurale de construc -

ție metalică;
• Agregate pentru diverse utilizări;
• Produse pentru construcția drumu -

rilor (mixturi asfaltice, emulsii bitumi-
noase, tratamente de suprafață, bitum);

• Produse prefabricate din beton;
• Membrane de etanșare.

La aceste domenii se adaugă certifi-
carea conformității betonului conform
SR EN 206+A1:2017, cât și certificarea
unei largi game de produse din diverse
industrii în domeniul voluntar.

Responsabilitățile organismului noti -
 ficat SRAC CERT sunt stabilite prin
Regu  lamentul (UE) nr. 305/2011 pentru
fiecare sistem de evaluare și verificare
a constanței performanței (1+; 1;
2+; 3) (vezi Tabelul 1).

Comisia Europeană a publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
deciziile sale privind sistemele de eva-
luare și verificare a performanței (EVCP),
stabilite pentru fiecare familie de pro-
duse pentru construcții, și care sunt
menționate în Anexa ZA a fiecărui
standard european armonizat. Astfel,
pentru aceeași familie de produse pen-
tru construcții, Deciziile CE pot stabili
sisteme EVCP diferite în func ție de uti-
lizările preconizate ale unui produs
pentru construcții.

Fabricanții care se adresează orga-
nismului SRAC CERT găsesc, întotdea -
una, un real sprijin pentru clarificarea
aspectelor privind certificarea, pentru
stabilirea corectă a domeniului de cer-
tificare a referențialului armonizat, a
sistemului EVCP și a documentelor
necesare. În funcție de sistemul EVCP,
SRAC CERT îi comunică fabricantului
toate sarcinile sale, cât și cele care îi
revin acestuia (vezi Tabelul 2).

În urma deciziei de certificare luate
de SRAC CERT, fabricantul poate intro-
duce pe piața europeană produsul certi-
ficat, având obligația de a emite o
Declarație de performanță conform
Anexei III din Regulamentul (UE) nr.
305/2011, modificată prin Regulamen-
tul Delegat (UE) nr. 574/2014, și de a
aplica marcajul CE.

Serviciile de certificare oferite de
SRAC CERT asigură fabricanților libera
circulație pe piața europeană a  produ-
selor pentru construcții, cât și o calitate
și o siguranță în exploatare conformă
cerințelor europene.  q

SRAC CERT este organism de certificare a conformității produselor pentru construcții, acreditat de RENAR
și notificat la Comisia Europeană, conform Regulamentului(UE) nr. 305 din 2011, având atribuit numărul de
identificare „NB 2003”.

Tabelul 1

Tabelul 2
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Arhitectură fără limite… (XVII)

THE SHARD –
Londra, Anglia
Această clădire de formă pirami-

dală este un zgârie-nori de 309,7 m,
cu 95 de etaje, care face parte din
dezvoltarea zonei London Bridge
Quarter, aflată foarte aproape de
Centrul financiar al Londrei.

The Shard a fost construit pe locul
Turnurilor Southwark - construite în
1976 și demolate în anul 2008. Pro-
iectul clădirii a fost conceput de arhi-
tectul italian Renzo Piano.

Turnul London Bridge – așa cum a
fost denumită inițial clădirea - a fost
contestat puternic de British Heritage
și de cei care doresc ocrotirea monu-
mentelor din zonă. Toți aceștia consi-
derau că o asemenea clădire din sticlă
- denumită plastic, ciobul (The Shard) -,
este complet nepotrivită pentru o ase -
menea zonă istorică.

Construcția clădirii a început în 16 martie 2009 și s-a finalizat în noiembrie 2012. Costul total a fost de 450 de
milioane lire sterline. Manager de proiect a fost Turner & Townsend iar ingineri structuriști pWSP Cantor Seinuk.

Turnul piramidă - deținut de Seller Property (5%) și statul Qatar (95%) - este la această oră cea mai înaltă
clădire din Regatul Unit și a fost, la finalizarea ei -  timp de doar două luni - cea mai înaltă din Europa, fiind
depășită de Mercury City Tower din Moscova.

The Shard are 72 de etaje locuibile, cu spații pentru birouri, magazine și restaurante, un hotel, un spital etc.
având și o platformă de vizionare la
înălțimea de 244,3 m de unde se
oferă o imagine spectaculoasă asupra
Londrei.

Proiectele lui Shard au fost pri-
mele din Marea Britanie care au fost
modificate în urma publicării Rapor-
tului Institutului Național de Standar-
dizare și Tehnologie din Statele Unite,
în urma atacului asupra turnurilor
World Trade Center din New York din
11 septembrie 2001.

Proiectul, pe baza căruia s-a con-
struit clădirea, este întocmit astfel
încât aceasta să își păstreze stabilita-
tea în condiții dificile, având un miez
din beton, structură din oțel, pardo-
seli din beton și compozite post ten-
sionate, stâlpi de sarcină și o formă
conică, ce îi conferă o toleranță osci-
lantă de 40 de cm.

Terenurile avantajoase pentru construcția clădirilor rezidențiale sau de birouri sunt din ce în ce
mai puține și mai scumpe. De aceea, dezvoltatorii imobiliari încearcă să le valorifice cât mai efi-
cient. O soluție o reprezintă construcția unor clădiri din ce în ce mai înalte. Din păcate, majoritatea
acestora sunt de formă cilindrică sau paralelipipedică, diferind între ele doar prin dimensiuni și
înălțime.

Din fericire, sunt și investitori care, bazându-se pe imaginația proiectanților, construiesc și
clădiri mai deosebite, demonstrând că geometria mai are și alte forme și lăsând posterității realizări
arhitectonice care, de-a lungul timpului, vor atrage numeroși turiști ce vor dori să le admire.

Vom prezenta câteva dintre aceste clădiri și în rubrica noastră „Arhitectură fără limite…”.

THE SHARD – Londra, Anglia

THE SHARD – Londra, Anglia

continuare în pagina 36È
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MERCURY CITY TOWER –
Moscova, Rusia
La finalizarea ei, în 2012, având 339 m, a depășit The

Shard din Londra, devenind cea mai înaltă din Europa.
Arhitectul construcției este Frank Williams, care susține

că, în afara de sign-ului deosebit, Mercury City Tower va fi
prima clădire ecologică din Moscova, fiind concepută astfel
încât să consume cât mai puțină apă prin colectarea apei de
ploaie sau prin topirea zăpezii și cât mai puțină electricitate
prin folosirea la maximum a luminii naturale.

Construcția clădirii a început în noiembrie 2005 și s-a
finalizat în decembrie 2012. Destinația sa: locu ințe (137 de
apartamente), birouri, magazine.

Clădirea are 75 de etaje, cinci niveluri subterane și e
deservită de 31 de ascensoare. Situată în aglomeratul
centru comercial și financiar al Moscovei, clădirea se dis-
tinge de cele din jur, mai mult decât prin forma sa, prin
culoarea deosebită, aurie, a fațadei.

F&F TOWER -
Panama City, Panama
Este o clădire pentru birouri situată în Centrul Bancar și

de Afaceri din Panama City, cu înălțimea de 242,9 m, premiată
în 2011 de Emports Skyscraper pentru frumusețea sa arhitec-
turală și funcționalitatea sa. 

Turnul are 4 niveluri subterane și 52 de etaje deasupra
solului, oferind o panoramă extraordinară asupra Oceanului
Pacific.

Proiectantul clădirii este societatea Pinzon Lozano & Asocia-
dos Arquitectos.

Construcția clădirii, a cărei structură este din beton, a
fost începută în 2008 și finalizată în 2011. Fațada clădirii
este din sticlă de culoarea verde-închis. Primele 13 etaje ale
clădirii, de forma unui paralelipiped, sunt destinate unei par-
cări iar următoarele 39 se rotesc în jurul unei axe centrale
cu 9 grade fiecare față de etajul precedent, oferind aspectul
unei spirale.

MERCURY CITY TOWER – Moscova, Rusia

F&F TOWER ‐ Panama City, Panama

Æ urmare din pagina 34
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Este un obicei ca, la sfârșitul fiecărui an, să pregătești o
restrospectivă a anului care tocmai s-a încheiat. URSA
România înseamnă calitate în izolarea locuinței și implicit,
calitate în construcții. URSA România activează pe piața
locală din anul 2003 dar produsele sale sunt pe piața
românească încă de la începutul anilor ‘90. În ultimii ani,
URSA România a ajuns să dețină o cotă de piață de circa
35-38% pe segmentul de vată minerală din sticlă, acest
procent fiind susținut de o creștere organică, la care s-a
adăugat o investiție mică în promovare și comunicare.
Referitor la politica de promovare a companiei, în ultimii
ani accentul s-a pus pe educarea consumatorului în
vederea folosirii unor produse adecvate izolării caselor,
precum și pe modificarea obiceiurilor de cumpărare ale
beneficiarilor finali.

„În vara acestui an, grupul german Xella a anunțat achi -
ziția producătorului de materiale izolatoare URSA, com-
panie deținută anterior de fondul de investiții KKR.
Încheierea tranzacției va avea loc până la finele lui 2017.
Ulterior integrării, URSA va continua să funcționeze ca
divizie separată sub umbrela grupului Xella, completând
portofoliul de produse aflat sub egida companiei germane.
În România, compania URSA este activă de 23 de ani,
comercializând mărcile de vată minerală URSA Glasswool
și URSA Terra, fabricate în Slovenia și Rusia. URSA
derulează în România afaceri anuale de 6 milioane de
euro.” a declarat Sorin Pană (45 ani), director comercial,
URSA România. Dnul Sorin Pană este director comercial
de 4 ani la URSA România și de 14 ani lucrează în dome-
niul comercializării materialelor de construcții.

După preluare, URSA își va continua, cu succes, trendul de
creștere, ca business separat sub acoperișul grupului
Xella, completând portofoliul existent al mărcilor de mate-
riale de construcții. În prim plan sunt în continuare pro-
dusele grupului, în sensul în care se vor face investiții
semnificative în cercetare și inovație, cu scopul final de
lansare pe piața din Europa și din România a unor produse
inovatoare. Direcția de dezvoltare europeană este axată
pe eficientizarea energetică a clădirilor, cea care este
cheia reducerii consumului de energie și a emisiilor de
CO2. URSA România este un producător de sisteme și
tehnologii de izolare, cu aplicații în renovarea clădirilor
vechi sau în construcția de clădiri noi, confortabile. Politica
URSA presupune o inves tiție permanentă în dezvoltarea
de produse prietenoase cu mediul.

„Recent, grupul URSA a lansat noua tehnologie Ursa BiOnic,
pe care o punem și la dispoziția pieței din România,
tehnologie care permite realizarea de produse mai perfor-
mante decât cele comercializate până acum. Bionica este
știința care studiază mecanismele proceselor biologice, în
scopul găsirii unor modele analoge aplicabile științelor
tehnice. URSA BiOnic este o tehnologie ce oferă produselor
durabilitate, pentru conceperea noilor materiale fiind rea -
lizată, practic, o simbioză între componentele organice și
liantul biologic utilizat, un amestec de substanțe organice
de origine vegetală. Datorită performanțelor de înaltă cali -
tate, produsele au primit certificatele internaționale Blue
Angel, EUCEB, RAL și EPD. Toate produsele URSA, care
beneficiază de această tehnologie sunt marcate cu sigla
BiOnic și se aplică atât sortimentelor de vată minerală
URSA Terra, cât și URSA Glasswool.” a declarat Sorin Pană.

Despre URSA

URSA este un producător de top din Europa cu headquar-
ter-ul în Madrid. Cu o cifră de afaceri de aproximativ 399
milioane euro, URSA este unul dintre jucătorii importanți
în izolare din Europa, care sunt focusați pe vată minerală
și polistiren extrudat (XPS), ca o soluție pentru izolarea
locuințelor rezidențiale și clădirilor de birouri non-rezi-
dențiale, atât cele noi cât și cele renovate. URSA are 13
fabrici de producție în 9 țări și prezență comercială pe 40
de piețe din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord.
URSA are aproximativ 1.700 de angajați în țări ca Germa-
nia, Franța, Rusia, Polonia, Austria, Republica Cehă, Italia,
Spania, Belgia, Marea Britanie etc.

Despre Xella

Xella Group este un grup international producător de
materiale de construcție, cu vânzări de 1,5 miliarde euro
și 6.700 angajați la nivelul anului 2016. Xella este unul
dintre pionierii în procesele de construcție digitală și este
un grup care va urmări, în mod consecvent, calea de
creștere aleasă.

Xella are sediul în Duisburg - Germania. Cu 97 de fabrici în
20 de țări și organizații de vânzări în peste 30 de țări în
multe segmente de piață, Xella deține o poziție de lider.
Succesul companiei Xella se bazează pe mărcile puternice
din segmentul premium, un portofoliu de servicii supe-
rioare, un model solid de afaceri și o politică de prețuri
elaborată. Produsele Xella sunt sustenabile atât în pro-
ducție, cât și în utilizare. Prin urmare, ele au o contribuție
importantă la construirea de clădiri durabile, eficiente din
punct de vedere energetic și de înaltă calitate, contribuind,
astfel, la protecția mediului și la conservarea resurselor. q

URSA România -
retrospectiva anului 2017





Bazin olimpic de înot la Brăila

Bogdan GHIOC – Șef departament proiectare, GLULAM SA

Proiectul se referă la structura din lemn lamelat
încleiat, executată pentru acoperirea unui bazin olimpic
de înot amplasat în municipiul Brăila. Acesta face parte
din programul dezvoltat de către „Compania Națională
de Investiții” la nivelul întregii țări, program pentru care

a fost întocmit un proiect tip în anul 2008. În anul 2012
s-a adaptat la teren proiectul tip, conform normativelor
în vigoare la data respectivă. Înlocuirea normativului
P100/2006 cu P100/2013 a dus la reluarea calculului
structurii și la modificarea proiectului conform noilor cerințe.

Unul dintre proiectele reprezentative și recent puse în operă ale companiei noastre constă în
acoperirea Bazinului olimpic de înot de la Brăila, acolo unde am realizat proiectarea structurii de
rezistență din glulam, producția kit-ului complet de montaj al structurii și producția panourilor pre-
fabricate pentru termoizolarea acoperișului.

Lucrarea face parte din programul național de bazine de înot dezvoltat de Compania Națională de
Investiții, obiectivul ei fiind de a acoperi două bazine de înot, unul de dimensiuni olimpice și unul de
antrenament.
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În aceste condiții, pentru calculul structurii au fost
luate în considerare următoarele caracteristici ale ampla -
samentului:

• presiunea de referință a vântului q0 = 0,6 kPa;
• încărcare din zăpadă pe sol  sk = 2,50 kN/m2;
• accelerația de proiectare a terenului ag = 0,30 g m/s2;
• perioada de colț Tc = 1,00 s.
Construcția a fost încadrată în clasa de importanță II,

cu γi = 1,20.
Ansamblul structural are o formă rectangulară în

plan, cu dimensiunile de gabarit de 44,00 m x 84,43 m.
Construcția este alcătuită din unsprezece travee de

câte 7,20 m și o deschidere de 38,40 m. Frontoanele
sunt poziționate la 2,60 m, dincolo de primul și ultimul
cadru.

Sistemul structural este alcătuit din cadre dublu
articulate amplasate pe direcția transversală și pane
dispuse longitudinal. Pentru preluarea forțelor orizon-
tale din vânt și seism s-a prevăzut în patru dintre
travee un sistem de contravântuire alcătuit din tiranți
metalici cu întinzător și pane de compresiune.

Articulația de la partea inferioară a cadrului reazemă
pe un soclu din beton armat aflat la cota +1,74, iar
articulația de la partea superioară reazemă la cota
+10,91, pe peretele structural aflat la marginea tribunei.

Adoptarea unui sistem structural cu o eficiență scăzută,
impusă de geometria construcției, precum și deschiderea
și traveea relativ mari, au pus probleme deosebite de
rezistență și stabilitate pentru elementele structurale con-
siderate individual, cât și pentru structura în ansamblu.

continuare în pagina 44È
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Solicitările maxime obținute în urma calculului
structural au fost următoarele:

• Pentru grindă:
- My = 3.632 kNm (moment încovoietor);
- Vz = 680 kN (forța tăietoare);
- Nx = 929 kN (compresiune axială);
• Pentru stâlp:
- My = 78 kNm (moment încovoietor);
- Vz = 54 kN (forța tăietoare);
- Nx = 451 kN (întindere axială);
• Pentru stâlpul oblic:
- My = 122 kNm (moment încovoietor);
- Vz = 25 kN (forța tăietoare);
- Nx = 1.685 kN (compresiune axială);
Pentru rezolvarea acestor probleme, cât și pentru a

evita dificultățile de execuție a unor elemente cu
lățimea mai mare de 200 mm și înălțimea mai mare de
2.000 mm, s-a optat pentru folosirea unor secțiuni
compuse.

Pentru realizarea secțiunii compuse a grinzii au fost
utilizate două elemente cu secțiunea de 185 mm x
2.000 mm, între care au fost montate, la partea infe-
rioară și la partea superioară, câte o furură cu secțiu-
nea de 185 mm x 320 mm, obținându-se astfel o
secțiune chesonată cu dimensiunile de gabarit de
555 mm x 2.000 mm. În dreptul panelor de compre-
siune din interiorul chesonului obținut s-au montat
fururi verticale cu secțiunea de 185 mm x 280 mm,
având rolul de blocaj la voalare. La capătul care
reazemă pe structura din beton armat a fost prevăzut
un stâlp interior, cu secțiunea de 185 mm x 1.000 mm,
cu scopul de a prelua reacțiunea reazemului prin com-
presiune paralelă cu fibrele. 

Pentru a evita dificultățile legate de producția,
manipularea și transportul unor grinzi cu lungimea
totală de 44.420 mm, a fost necesară tronsonarea
grinzilor. Tronsonul scurt care reazemă pe capetele
stâlpilor din lemn lamelat încleiat are o lungime de
13.050 mm, iar tronsonul lung care reazemă pe pereții
din beton are o lungime totală de 31.370 mm, inclusiv
zona de consolă. Lungimea acestor tronsoane a fost
determinată de poziția zonei de solicitări minime în
care se realizează cuplarea.

Stâlpul vertical (întins) este executat din trei ramuri
de 185 mm x 600 mm, care formează o secțiune de
555 mm x 600 mm.

Stâlpul oblic (comprimat) este executat din trei ramuri
de 185 mm x 600 mm și două fururi de 185 mm x 320 mm,
care formează împreună o secțiune cu dimensiunile de
gabarit de 600 mm x 925 mm.

Fiecare cadru a fost asamblat în fabrică, pentru a avea
certitudinea poziționării corecte a conexiunilor metalice,
după care a fost dezasamblat și transportat la șantier.

Luminatorul este alcătuit din opt tronsoane, șapte
alăturate și unul independent.

Structura acestora este alcătuită din arce cu secțiu-
nea de 90 mm x 200 mm, care rezemă pe pane de
acoperiș cu secțiune compusă. 

Pentru execuția acoperișului s-au folosit panouri modu -
late cu structura formată din cadre din lemn. La fața
inferioară a panoului a fost montat un grilaj din lamele
de lemn, care constituie suportul pentru bariera de
vapori și vată minerală rigidă, iar la partea superioară
s-a montat un strat de OSB 3 cu grosimea de 15 mm.
Dimensiunile de gabarit ale panourilor curente sunt de
1.270 mm x 4.870 mm x 285 mm, grosimea stratului
de vată minerală fiind de 250 mm.

GLULAM urează tuturor colaboratorilor
Sărbători Fericite și un An Nou 2018 cu împliniri !

Æ urmare din pagina 43
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Cele mai reprezentative lucrări de con-
strucții, cărora societatea le-a asigurat consul-
tanță tehnică de specialitate, din anul 2000 și
până în prezent, sunt:

a) Consultanță și proiectare pentru accesare
de fonduri naționale și fonduri europene:

• Proiecte integrate - Gugești, Jariștea, Păunești,
Andreiașu de Jos - jud. Vrancea; alte județe - Fondul
European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
(FEADR);

• Lucrări de reabilitare și modernizare obiective de
interes local;

• Reabilitare și modernizare școli;
• Ansambluri de locuințe pentru tineri - lucrări

deru late prin programul național ANL;
• Ansambluri de locuințe sociale;
• Reabilitare termică clădiri;
• Restaurări și puneri în valoare ale monumentelor

istorice;
• Înființare sau dezvoltare de ferme de creștere a

animalelor și procesări produse alimentare - din Fon-
duri Europene pre și post aderare;

• Lucrări de reabilitări, balastări și modernizări de
drumuri de interes local;

• Lucrări de alimentări cu apă și canalizări;
• Înființări de baze sportive.
b) Alte lucrări:
Efectuarea auditului energetic pentru reabi -

litarea termică a clădirilor:
• Ansambluri de locuințe;
• Reabilitare termică a școlilor.
c) Asistență tehnică prin diriginți de șantier

atestați.
Toate serviciile de consultanță, lucrările de proiec -

tare și alte servicii s-au înscris în termenele contrac-
tuale sta bilite cu beneficiarii, iar calitatea lor s-a
realizat conform cerințelor exprimate prin specificațiile
contractuale.

INFRASTRUCTURA
NECESARĂ REALIZĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE

Pentru desfășurarea activității de consultanță
tehnică, societatea deține o gamă de echipamente lT, de
măsură și control in situ, soft specializat, precum și
mijloacele de transport necesare pentru inspectarea
lucrărilor de construcții.

Pentru proiectare, societatea are un atelier dotat, o
rețea de calculatoare, inclusiv programele necesare
elaborării proiectelor de construcții clădiri, dru-
muri, instalații, rețele tehnico-edilitare.

În prezent, 18 specialiști cu studii superioare sunt
permanent la dispoziția clienților.

De când funcționează, SC ALMA CONSULTING
SRL Focșani a primit premii, distincții și atestări.
Deține certificări:

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

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

SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Manage ment

al Sănătății și Securității Ocupaționale).
A fost și este permanent „abonată“ la distincțiile

oferite în cadrul manifestărilor prilejuite de Topul
Național al firmelor private. q

Sc ALMA CONSULTING srl Focșani
ARHITECTURĂ, INGINERIE ȘI SERVICII DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ

Societatea comercială ALMA CONSULTING SRL din Focșani s-a înființat în anul 1992, la
inițiativa doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, având ca obiect de activitate, în principal: arhi-
tectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea.

ALMA CONSULTING SRL Focșani mai asigură, pentru cei interesați: consultanță în domeniul
relațiilor publice și comunicării, consultanță pentru afaceri și management, testări și analize
tehnice, precum și activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
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În 1920, în timpul unei vizite la
Marea Neagră, Regina Maria s-a
îndrăgostit de Mamaia și a hotărât
să își construiască aici un castel
unde să își petreacă verile.

Palatul Regal din Mamaia a fost
proiectat de arhitectul italian Mario
Stoppa și construit de antrepriza lui
Carlo Actis, sub directa îndrumare a
arhitectului Constantin D. Dobrescu.

Lucrările au început în 1923 și
s-au finalizat trei ani mai târziu,
rezultând o clădire cu demisol, par-
ter, etaj și mansardă, cu o suprafață
totală de 5.000 metri pătrați.

Regina a urmărit construcția
castelului, vizitând de mai multe ori
șantierul, însă, din păcate, ea nu a
locuit niciodată aici, alegând Balcicul.

Ce s-a întâmplat cu Palatul Regal
din Mamaia după 1990?

Aflăm din ziarul constănțean
Info Sud-Est și de pe site-ul său
www.info-sud-est.ro.

După 1990, Palatul Regal a
ajuns în subordinea SC Mamaia SA,
societate de stat cu datorii foarte
mari.

În anul 2003, prin contractul de
vânzare-cumpărare numărul 1755/
2003, Palatul Regal, piscina și terasa
au fost vândute, contra sumei de
709.309,60 lei, cam cât prețul unui
apartament, firmei SC Light System
SRL, tranzacție făcută fără apro-
bare de la Ministerul Culturii, așa
cum prevede legea 422 din 2001
privind protejarea monumentelor
istorice - deși Palatul Regal din
Mamaia se află pe lista monumen-
telor istorice de interes național.

Mai mult, deși ar fi trebuit să se
opună tranzacției din 2003, Primăria
Constanța vinde în 2014 către
aceeași societate SC Light Systems

SRL și curtea palatului în suprafață
de 1,5 hectare, cu prețul de 23 de
euro pe metru pătrat, deși pe piața
imobiliară prețul pe metru pătrat în
stațiunea Mamaia era între 200 și
300 de euro.

Tot din Info Sud-Est aflăm câteva
informații și despre SC Light Sys-
tem SRL, societate înființată în
2003, anul în care a și cumpărat
Palatul Regal, având între asociați
un offshore din Cipru, o societate
care timp de câțiva ani a avut doar
1-2 salariați, raportând profit 0.

În ceea ce privește offshore-ul
cipriot, acesta a avut și are multe
afaceri controversate în mass-media
din România și destule relații în mediul
politic.

Între 2003 și 2014 Palatul Regal
a fost exploatat turistic, proprietarii
încălcând legea 422-2001 privind
protejarea monumentelor istorice.
Mai mult, în 2012 palatul a fost
mistuit de un incendiu, în prezent
fiind într-o stare precară.

Pe scurt, aceasta este soarta
crudă a unui monument istoric din
România, monument privatizat și
exploatat prin încălcarea legii care
protejează asemenea obiective.

Se pare că, până la urmă, DNA-
ul s-a sesizat, a deschis o anchetă
și cere anularea tranzacțiilor din
2003 și 2014. Sperăm că va ancheta
și modul cum și-au făcut datoria
Direcția Județeană de Cultură Con-
stanța și Ministerul Culturii, a căror
sarcină este tocmai protejarea unor
asemenea monumente istorice.

În final, situația Palatului Regal
din Mamaia ne sugerează o compa-
rație destul de tristă pentru țara
noastră: în timp ce vecinii noștri
bulgari au știut să protejeze caste-
lul de la Balcic și să îl valorifice
turistic la maximum, noi am „reușit”
ca un obiectiv, asemănător din
punct de vedere istoric, să-l scufun-
dăm în niște tranzacții dubioase și
să-l aducem într-o stare de degra-
dare avansată.

MONUMENTE CARE PLÂNG… (VI)

PALATUL REGAL - Mamaia, Constanța
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Istoria zbuciumată a Cetății și a
Castelului din centrul comunei
Medi eșul Aurit începe încă din seco-
lul 13, ambele trecând pe rând în
posesia a diverse familii din Transil-
vania.

Povestea lor este destul de inte-
resantă, ea putând fi citită de către
cei interesați în mai multe articole
aflate pe internet. 

În ceea ce privește Castelul,
acesta se pare că a fost construit în
jurul anului 1630 de către Sigis-
mund Lónyai. Cel puțin, aceasta
este informația inscripționată în
limba latină pe fațada Castelului,
inscripție care se mai păstrează și
astăzi. Castelul a fost proiectat
pentru a avea un dublu rol: atât de
apărare, pentru a putea face față
numeroaselor invazii, mai ales oto-
mane, cât și de locuință. Castelul
este construit în stil renascentist
având patru aripi dispuse în jurul
unei curți centrale. Pentru a face
față luptelor cu arme de foc, caste-
lul are patru turnuri, de tip bastion,
ca elemente de fortificație și, de

asemenea, un șanț exterior, încă
vizibil, și un pod mobil. Aripa de
nord era destinată soldaților, cea de
sud locuirii, iar aripile de est și vest
adăposteau grajdul, bucătăria și
alte anexe. 

Castelul este un edificiu semnifi-
cativ nu doar pentru arhitectura
renascentistă ci și pentru cea din
Transilvania. Se spune că în Castel
exista și o sală de bal ornamentată
cu petale de vișin din aur.

În secolele 18 și 19 Castelul a
trecut, prin moștenire sau vânzare,
pe la mai mulți proprietari. În 1944,
Castelul a fost spital militar iar în
timpul retragerii armatei germane a
fost incendiat și de atunci lăsat în
paragină.

În ultimii ani primăria comunei a
amenajat parcul și a montat un sis-
tem de iluminat, readucând Caste-
lul în centrul atenției, mai mulți
vizitatori străbătând parcul și admi-
rând ruinele.

Situația juridică a Castelului nu
este, însă, clarificată în prezent. Se
spune că în 1920 Regele Carol al
II-lea ar fi cumpărat Castelul. În
aceste condiții, urmașii acestuia au
depus în 2001 o cerere de retroce-
dare pe care, în 2014, Comisia
Locală de Fond Funciar a respins-o
din cauza unor vicii de formă, hotă-
râre care a fost atacată în instanță.

Oare, în ceea ce privește soarta
acestui monument istoric, cu o
importantă valoare arhitectonică,
nu ar trebui să se implice și institu -
țiile centrale care răspund de
monumentele istorice? Pentru că,
indiferent de cine se va hotărî să fie
până la urmă proprietarul acestui
Castel, el va trebui să fie consoli-
dat, renovat și reintrodus, even-
tual, în circuitul turistic. Iar cei mai
interesați de a beneficia de un ase-
menea obiectiv turistic valoros
sunt, fără îndoială, cei din adminis-
trația locală, atât a comunei cât și a
județului Satu Mare, care însă nu
pot face nimic până nu se lămu-
rește situația juridică a acestui
monument istoric.

Castelul LONYAI - Medieșul Aurit, Satu Mare

continuare în pagina 48È
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Încheiem rubr ica de astăz i
„Monumente care plâng…” cu un caz
ce reprezintă o adevărată oglindă a
lipsei de respect pentru trecutul nos-
tru, pentru moștenirea noastră isto-
rică și arhitectonică, o oglindă a
lipsei de educație a numeroși cetă -
țeni care, pentru câteva cărămizi,
pentru o fereastră sau o ușă, sunt
gata să distrugă un monument isto-
ric. Oglindă, totodată, a indolenței
instituțiilor centrale și locale, plătite
de la Bugetul de Stat tocmai pentru
protejarea acestor monumente isto-
rice. Iar dacă nu sunt, deocamdată,
fonduri pentru renovarea lor, măcar
un minim efort pentru protejarea
acestora împotriva distrugerilor, pen-
tru că, iată ce soartă are un monu-
ment istoric în România dacă nu are
nimeni grijă de el.

Colegii noștri de la „Monumente
pierdute” au pus față în față câteva
fotografii, care ar trebui să ne pună
pe gânduri pe fiecare dintre noi. Nu
degeaba, fiind vorba despre Deve-
selu, un coleg ziarist a găsit un titlu
foarte inspirat pentru articolul despre

acest monument istoric: „Înainte de a
veni yankeii, pe aici au trecut vandalii…”

Ce mai putem spune în fața aces-
tei situații! Măcar, pe scurt, povestea
acestei clădiri al cărei proprietar a
fost un român adevărat, nu ca cei
care au distrus sau ca cei care au
permis distrugerea acestei clădiri.

Ion Hagiescu – Miriște, proprieta-
rul Conacului, a fost un magistrat din
Caracal. A studiat dreptul la Bucu-
rești și Paris, profesând la București
și Paris, după care s-a stabilit la
Caracal. A fost președintele Tribuna-
lului Romanați până în 1914, când a
fost numit consilier la Curtea de Apel
Constanța. Pasionat de turism și artă,
a colindat România și Europa adu-
nând piese valoroase. În anul 1900 a
cumpărat o casă ruinată pe care a
renovat-o și a amenajat-o, dorind să
o transforme într-un muzeu pe care
să-l lase moștenire Prefecturii Roma-
nați. A murit în 1922 fără să își vadă
visurile împlinite.

Toate bunurile sale au trecut în
proprietatea Statului. În clădirea care
urma să devină muzeu au fost insta-
late birouri. Cele mai multe dintre
bunurile adunate de el au dispărut în
decursul timpului, fiind înstrăinate,
distruse sau pierdute. S-au păstrat
doar 27 de tablouri valoroase (sem-
nate de N. Dărăscu, Dupont, M. Gri-
mani, O Obedeanu, Ambrosini, Uberti
și alți artiști plastici renumiți),
tablouri intrate în colecția Muzeului
Romanațiului, înființat în 1949.

În ceea ce privește clădirea care
ar fi trebuit să fie muzeu, o mai fi
rămas astăzi ceva din ea?

Conacul HAGIESCU - Deveselu, Olt
Æ urmare din pagina 47



O izolare calitativă și rezisten tă se poate obține doar printr-o aplicare (pulverizare) corectă.
Vă propunem două linii de echipamente de înaltă tehnologie pentru aplicarea spumei poliuretanice și a poliureei.

Echipamente electrice
pentru aplicare spumă poliuretanică/poliuree

Fiabilitate dovedită, la un preț avantajos, cu modelele
Reactor E-30 și E-XP2.

Fiecare funcție a sistemului Reactor 2 E-30 / E-XP2 a
fost concepută strategic, pentru a vă ajuta să pulverizați
mai rapid și mai ușor, fără întreruperi. 

Îmbunătățiri software și hardware pentru o pulverizare
mai bună:

• Amprentă compactă - mai puțin spațiu ocupat de
dispozitivul de pulverizare.

• Design ergonomic - ușor de întreținut, depanare rapidă,
informații la prima vedere.

• Interfață avansată a modulului de afișare - ușor de
operat, control la distanță.

• Pulverizare performantă comparativ cu sistemele tra-
diționale.

• Productivitate crescută.
• Pulverizare constantă și consecventă - reduce la mini -

mum fluctuațiile de presiune.
Contați pe Reactoarele GracoE-XP2 pentru a procesa

și pulveriza poliureea și alte materiale care necesită
presiuni mari:

• Sistemul puternic de încălzire oferă până la 15.300 wați
de căldură pentru a încălzi rapid materialul.

• Controale digitale de căldură și presiune.
• Ușor de folosit și întreținut.
• Robust și portabil, etanșări ale pompelor foarte rezistente.

Echipamente hidraulice
pentru aplicare spumă poliuretanică

Reactor 2 H-30, H-40 și H-50
• Fiabile – robuste, durabile, sisteme cu cea mai lungă

perioadă de funcționare.
• Reduc timpii morți – oferă o perioadă mai lungă între

întrețineri.
• Cresc productivitatea zilnică – capabile de un ciclu de

funcționare extrem de ridicat.

• Oferă un randament sporit și o pulverizare de înaltă
calitate.

• Ideal pentru volume mari.
Reactor 2 H-XP2 și H-XP3:
Concepute pentru aplicarea de poliuree și alte acoperiri

care necesită presiuni mari, oferă o putere și o perfor -
manță superioară pentru aplicații de înaltă performanță. 

• Încălzesc rapid materialele și mențin temperatura,
chiar și atunci când pulverizați la debite maxime și tempe-
raturi exterioare scăzute.

• Controale digitale de căldură și presiune - permit
programarea temperaturilor și a presiunilor, precum și
monitorizarea performanței echipamentelor.

• Ușor de întreținut.

Izolare de calitate cu spumă poliuretanică
APLICARE RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ, CU ECHIPAMENTELE DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE, DE LA GRACO

ROMCRETE ECHIPAMENTE 
B-dul Eroilor de la Tisa nr 79
Timișoara

Pentru mai multe informații
sau pentru ofertele speciale
va rugăm să ne contactați la: 

Tel.:
0374.830.094
0736.010.296

E-mail:
office@romcrete.ro
vanzari@romcrete.ro

Web: www.romcrete.ro

Reactor 2 E‐30 / Reactor 2E‐XP2
Presiune maximă: 140 bar / 240 bar
Temperatură max. fluid: 88˚C / 88˚C 
Debit maxim: 15,6 kg/min. / 7,6 l/min.
Lungime maximă furtun încălzit: 94 m / 94 m
Greutate: 161 kg / 159 kg

Reactor 2 H‐30, H‐40 și H‐50 /
Reactor H‐XP2 și H‐XP3
Presiune maximă: 138 bar / 241 bar
Temperatură max. fluid: 88˚C / 88˚C
Lungime furtun maxim: 124 m
Greutate: 260 kg / 255 kg
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STRUCTURI PROIECTATE ÎN CONCEPT DE REZILIENȚĂ SEISMICĂ:
Costanera Center, Titanium Tower

și Camera Chiliană a Construcțiilor din Santiago de Chile

dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții,
Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” /

ECBR - Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor, București

Chile are o istorie seismică plină
de evenimente dureroase dar și de
evoluții spectaculoase. După dezas-
trul major cauzat de cutremurul
Chillán din 24 ianuarie 1939, la 22
mai 1960 s-a produs cutremurul
Valdivia, cel mai puternic de pe
plan mondial de când există înre -
gistrări seismice, cu magnitudinea
de tip moment seismic de 9,5. 

Inițierea elaborării și aplicării de
coduri seismice de după 1940 și-a
probat eficiența în 1960. Este de
interes să reamintim că la nivelul
anilor ’70 România și Chile erau
printre primele țări care au aplicat
soluția constructivă cu pereți struc-
turali din beton armat. Ulterior,
cutremurul din 1985 și apoi cel din
2010 au marcat evoluția de vârf din
seismologia și științele ingi nerești
din construcții în Chile. 

În România, dezastrul cauzat de
cutremurul de Vrancea din 10 no -
iembrie 1940 a dus la elaborarea
primelor instrucțiuni de proiectare
la cutremur, continuate, apoi, cu
normativul P13-63 din 1963.

Cutre murele din 1960 din Chile
și din 1977 în România au confir-
mat atât eficiența generală a
codurilor, cât și vulnerabilitățile
unor tipologii structurale și necesi-
tatea de date seismologice locale,
ca bază a reducerii riscului. S-a tre-
cut la noile coduri P100-1992 și la
noile ediții din 2006 și 2013, cu
intervale medii de recu rență sporite. 

Cutremurul din 4 martie 1977
din România și apoi cel din 1985 din
Chile au arătat buna comportare a

clădirilor cu pereți structurali. Para-
doxal, cutremurul din 1985 din
Chile nu a fost prea mediatizat, toc-
mai din cauza avariilor mici la
pereții structurali în clădiri pentru a
controla drift-ul. Oarecum similar
au stat lucrurile și în ceea ce
privește cutremurul din 1986 din
România. 
Cutremurul Mw 8,8 Maule – Chile

din 27 februarie 2010
și modificările Codurilor pentru

proiectarea seismică a structurilor 
Cutremurul chilean din 2010 a

fost analizat și prezentat într-un
articol la Conferința AICPS din 2010
(Georgescu et al 2010). 

La clădiri urbane cu înălțime
medie spre ridicată au existat anu-
mite cazuri cu avarii „de manual”,
cât și unele situații care au impus
studii. Dar, ca pondere, s-a remar-
cat rolul pozitiv al aplicării unor
coduri, față de cazurile din istorie.

Comportarea clădirilor cu pereți
structurali la cele două cutremure,
1985 și 2010, a fost aproximativ
aceeași. Clădiri cu pereți similari,
cu grosimi de 25 cm sau mai mari,
și fără terminații bine detaliate
(bulbi) s-au comportat în același mod.
Totuși, când grosimea peretelui a
fost redusă, fără a se detalia adec-
vat bulbii, performanța a fost dife -
rită în mod dramatic. Aceste cauze
au fost cele care au produs cele mai
mari avarii (Moehle, 2010; Naeim,
2010). 

După mega-cutremurul din 2010,
Chile a mai trecut prin cutremurul
Illapel cu magnitudinea 8,3 la

16 septembrie 2015, atunci când
nu s-au distrus clădiri și numai 13
persoane au murit, dintre  care 12
pe coastă, din cauza valului tsunami
(care a distrus 200 de vase) și doar
o persoană în oraș. 

Cu prilejul Conferinței Mondiale
din 2017, reputatul proiectant René
Lagos a prezentat situația relației
dintre coduri și performanța clădi rilor
din Chile la cutremurele recente,
astfel  (Lagos, 2102, 2017):

• pentru 50% dintre clădirile
avariate, cedarea poate fi atribuită
sub-clasificării terenului de fun-
dare, ceea ce a condus la cerințe de
deplasare mai mari decât cele
anticipate;

• pentru celelalte 50%, cedările
pot fi atribuite unor deficiențe
structurale care ar fi putut fi evitate
(detalii insuficient controlate și
greșeli);

• majoritatea clădirilor avariate
aveau prima perioadă de vibrație în
jur de 0,6 s, ceea ce corespundea
clădirilor cu înălțime medie.

Astfel, este de înțeles atenția
acordată rezilienței clădirilor larg
răspândite; în același timp, clădirile
înalte, cu peste 20 de niveluri,
prezintă un interes special. 

Pornind de la aceste constatări,
este de interes și pentru România
rezolvarea, în viitor, a problemei
clasificării terenurilor. În condițiile
sursei Vrancea, progresul evident
produs de introducerea, după 1992,
a zonării după perioada de colț, tre-
buie sprijinit prin detalieri care să
suplinească lipsa de corelații valide

Având în vedere evoluția deosebită în ingineria seismică și în introducerea codurilor avansate de
proiectare la cutremur, ca și preferința pentru clădirile cu pereți structurali, Chile reprezintă un
model pentru România. În ambele țări, dezastrele seismice din anii 1940 au grăbit elaborarea și
adoptarea unor coduri de proiectare la acțiunea seismică. După aceea, s-au produs cutremurele din
1960 în Chile și din 1977 în România, care au confirmat atât eficiența generală a codurilor cât și
vulnerabilitățile unor tipologii structurale și necesitatea de date seismologice locale, ca bază a
reducerii riscului. În acest context, sunt prezentate trei noi clădiri înalte din Santiago de Chile, care
încorporează pereți structurali, concepte și tehnici avansate, esențiale pentru reziliența seismică.
Cutremurele de Mw 8,8 Maule-Chile din 27 februarie 2010 și Mw 8,3 Illapel din 16 septembrie 2015
au probat abordările adoptate. Datele au fost obținute cu prilejul celei de a 16-a Conferințe Mondiale
de Inginerie Seismică, 9-13 ianuarie 2017, Santiago, Chile.
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cu vitezele de propagare pe
adâncimi mai mari de 60 m sau
100 m, care ar corespunde „solu -
rilor moi” (o clasă de teren de tip
EC-8, greu de caracterizat la noi în
lipsa unor foraje adânci și a noi
înregistrări strong-motion). 

Ca urmare a cutremurului din
2010, în Chile s-au efectuat schim-
bări în partea de cod, schimbări
care se referă la încărcări (Lagos,
2017), prin: 

• schimbarea clasificării condi -
țiilor de teren și corectarea spectru-
lui de proiectare pentru „soluri
moi”, ca și a efectelor de amplifi-
care locală;

• definirea unor valori pentru
deplasarea ultimă de la nivelul
superior și a cerinței de curbură la
baza pereților. 

René Lagos a apreciat că trebuie
recunoscut faptul că performanța
clădirilor este condiționată mai mult
de cerințele de deplasare decât de
cele de rezistență. Limitările de
drift sub forțe seismice reduse, cu
forță tăietoare de bază minimă, din
Codul chilian NCh433, au condus la
sisteme cu rigiditate laterală
sporită, ceea ce a contribuit indirect
la performanța remarcabilă a
clădirilor în 2010. 

Practica din Chile a demonstrat
că, numai prin ele însele, codurile
moderne nu garantează o perfor-
manță seismică de vârf, dacă nu
sunt folosite cores punzător. În
acest context, în ultimii 15 ani s-a
procedat la evaluarea obligatorie
independentă (de tip „peer review”)
a proiectelor și aplicării lor. 

Reziliența –
un concept ajuns la maturitate
Conceptul de „reziliență” a fost

preluat din știința materialelor și
adoptat, în anii 2000, în ingineria
structurilor și apoi, la nivel de
comunitate și global. Între propri-
etățile rezilienței s-au enumerat:
robustețea, redundanța, existența
resurselor și rapiditatea (Bruneau
et al, 2003, 2006, Bruneau, 2007). 

Pe aceste baze s-a definit rezi -
liența seismică, în sensul capa cității
sau abilității unui sistem de a avea
o probabilitate redusă de producere
a unui șoc – de ex. să se prevină
cedarea bruscă a unei structuri
puse în situația de a absorbi un ast-
fel de șoc (dacă se produce, de ex.
reducerea bruscă a performanței) și
de a reveni repede după un astfel
de șoc la o performanță normală. 

În sensul global, pornind de la o
clădire individuală spre o comu -
nitate, țară, societate umană,
rezili ența înseamnă să existe
proba bilități reduse de cedare,

pornind atât de la cauză, cât și de
la impact / consecințe reduse
(pagu be materiale și social-eco-
nomice, pierderi de vieți etc.), iar
timpul de refacere  sau revenire la
funcționare normală să fie redus. 

Experiența ultimelor decenii a
arătat că tipurile tradiționale de
structuri nu mai pot asigura o
reziliență predictibilă și este nece-
sar un salt calitativ, dat de noile sis-
teme tehnologice de control al
performanțelor seismice.   

Față de sistemele de izolare
seismică a bazei, sistemele TMD –
amortizor / pendul cu masă acor-
dată (TMD - Tuned Mass Damper)
sunt mai spectaculoase.  Începutul
lor a fost în Japonia, la finele anilor
1980. Prima clădire înaltă, având
un rezervor tehnologic existent, ca
masă a pendulului, a fost Crystal
Tower din Osaka, 37 etaje (1990),
urmată de P&G Japan Headquarters
din Kobe, 31 etaje (1993) și de Sea
Hawk Hotel & Resort din Fukuoka,
36 etaje (1995) (Nagase, 2000). 

În prezent se cunosc sisteme
TMD utilizate la superstructuri ca
Sydney Tower - 305 m, o masă de
220 tone, tip pendul, Australia,
1981; Taipei 101 - 508 m, o masă
de 730 tone, cu amortizor, Taipei-
Taiwan, 2004 (VMB, 2017). 

În urmă cu mai putin de un
deceniu, Chile a început să aplice
aceste sisteme și rezultatele sunt
meritorii. După cutremurul din
2010 din Chile, ce rerea de astfel de
sisteme a crescut de peste cinci ori
pe piața locală (SIRVE S.A.). 

Vizite tehnice ocazionate de
Cea de a 16-a Conferință Mondială

de Inginerie Seismică din Chile,
ianuarie 2017

Conferința Mondială s-a des-
fășurat sub deviza „Reziliența, noua
provocare în ingineria seismică”, în
perioada 9-13 ianuarie 2017. După
conferință s-au putut vizita trei
clădiri de referință, atât prin nivelul
atins de ingineria clădirilor înalte în
Chile, cât și prin trecerea la folosi-
rea unor sisteme antiseismice
performante, care asigură reziliența
seismică chiar în cazul unor clădiri
cu înălțimi urbane curente (cca. 20
etaje), cu fațade din sticlă.

Aceste clădiri sunt de interes și
pentru specialiștii din România, dat
fiind numărul în creștere al acestui
tip arhitectural-structural.  

COSTANERA CENTER -
GRAN TORRE SANTIAGO

Începută în 2006, construcția
complexului Costanera Center a
fost oprită în 2009 din cauza crizei,
a continuat la final de 2010 și s-a
inaugurat în 2012. Ansamblul inclu -
de mai multe turnuri, cu funcțiuni
diverse și un imens shopping mall.
Turnurile 1 și 3 au 41 etaje și 170 m
înălțime, Turnul 2 are 62 etaje și
300 m, fiind cel mai înalt din Ame -
rica Latină (fig. 1).

La data cutre murului din 2010,
turnul principal era executat în pro-
porție de cca. 50%. Turnul 4 are 28
etaje și 109 m înălțime. 

Fig. 1: Turnul principal al Costanera Center. Gran Torre Santiago.
Imagine dinspre est (stânga). Structura de legătură dintre fațada cortină

și nucleul central în zona superioară (dreapta)
continuare în pagina 52È
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Turnul principal, Gran Torre San-
tiago, a fost proiectat de arhitectul
Cesar Pelli din Argentina (Pelli
Clarke Pelli Architects), în colabo-
rare cu arhitecții Alemparte Barreda
& Asociados, și cu Compania Watt
International din Canada. 

Cesar Pelli este cunoscut mai
ales pentru Turnurile Petronas, din
Kuala Lumpur, Malaysia, construite
în anii 1995-1998. 

Structura turnului 2 a fost
proiectată de Compania René Lagos
y Asociados Ing. Civiles Ltda din
Chile. Construcția a fost executată
de Corporația Salfa. Pereții struc-
turali din beton armat sunt dispuși
în zona centrală, într-un nucleu
bine dezvoltat, 26,8 m x 24,6 m pe
etajul curent și au grosimi de
1,30 m, care ajung la 50 cm în
partea superioară. Pe contur sunt
cadre puternice. 

Structura este proiectată să se
comporte elastic la un seism com-
parabil cu cel din 2010. Alte date
apreciau că, la asemenea dimensi-
uni date, la partea superioară se
pot produce oscilații de cca. 35 cm
sub un vânt de 122 km/oră.  

Nu este lipsit de semnificație
faptul că simbolul Celei de a 16-a
Conferințe Mondiale de Inginerie
Seismică din Chile a fost Costanera
Center! Clădirea a fost proiectată în
conceptul „neo-urbanist”. Astfel,
s-au ales tehnologii care să asigure
eficiența energetică și să reducă
impactul asupra infrastructurii ener -
getice a orașului (sisteme avansate
IT de monitorizare a electricității),
iar spațiile de parcare și străzile de
acces au fost proiectate spre a
reduce traficul de autovehicule cau-
zat de utilizatori. În 2012, auto -
ritățile au amânat permisiunea de
dare în folosință până când se vor
rezolva cerințele de soluționare
efectivă a traficului în jurul clădirii.
La vizita din 2017 încă exista cel
puțin un etaj nefinisat.

Ca concept energetic și de
mediu (www.icar.com), complexul
Costanera include 30.000 m2 de
zone verzi iar turnurile, inclusiv cel
mare, sunt în curs de a obține Cer-
tificat Energetic Gold LEED (Leader-
ship in Energy and Environmental
Design). Clădirea are VRV/VAV air
conditioning system (DAIKIN), cu
control independent pe fiecare
secțiune de utilizare, se recupe -
rează căldura din apa uzată etc. 

Etajele tehnice includ dispozitive
și tratamente de reducere a nivele-
lor de zgomot la 50 dBA @166 ft și
se respectă nivelele standard de
confort interior. 

Atenția dată detaliilor este sub-
liniată și de informația că la
fațadele cortină s-au folosit adezivii
siliconici flexibili Dow Corning,
proiectați special pentru zone seis-
mice (Dow Corning, 2011). 

TITANIUM TOWER -
TORRE TITANIUM LA PORTADA

Construcția acestei clădiri de
birouri și spații comerciale a început
în ianuarie 2007, s-a finalizat în
2009 și a fost inaugurată în 2010.
Turnul „Torre Titanium La Portada”
are 52 de etaje supraterane și 7
subterane, atingând 190 m înăl țime.

Este a doua clădire ca înăl ți me din
Chile (fig. 2, 3 și 4).

Structura este formată dintr-un
nucleu central puternic, cu cadre
periferice și patru pereți structurali
în capetele elipsei. Stâlpii perime-
trali sunt din beton armat turnat în
țevi de oțel, într-o tehnologie care a
permis realizarea de tronsoane de
15 m înălțime, fără sprijiniri supli-
mentare. 

Fundațiile sunt un imens sistem
de grinzi centrale și perimetrale,
într-o incintă cu pereți ancorați
(fig. 3).

Fig. 2: Titanium Tower / Torre Titanium La Portada. Aspectul exterior (stânga).
Schema dispunerii diagonalelor cu disipatori (dreapta, sursa Alving, Chile)

Fig. 3: Titanium Tower / Torre Titanium La Portada. Fundațiile în timpul construcției.
Sursa: Alving, Chile

Æ urmare din pagina 51
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Planșeele sunt din fâșii cu goluri
și grinzi precomprimate. Arhitec-
tura a fost concepută de SENARQ
S.A. Abraham Senerman. Forma în
plan a etajelor curente este aproxi-
mativ de elipsă iar ariile de etaj
disponibile sunt de 1.350 m2 până
la 1.950 m2, însumând 130.000 m2.

Evaluarea seismologică și seis-
mică a fost făcută de prof. Rodolfo
Saragoni. Calculul seismic s-a efec-
tuat cu ETABS 8. Perioada proprie
este T = 5,64 s. Structura a fost
prevăzută cu un sistem de disipare
a energiei seismice (elaborate de
Firma Ingenieria Disipadores Ener-
gia / Juan Carlos de la Llera, SIRVE
S.A., fondată de Pontificia Universi-
dad Católica de Chile). 

Pe direcție transversală s-au
prevăzut dispozitive cu disipatori
metalici UFP multipli (tip Kelly-Skin-
ner-Heine, 1972), în forma literei
U, deformabile histeretic la  încovo -
iere în timp ce preiau forțe tăie -
toare pe direcția de lucru.

Pe direcție longitudinală s-au
studiat și propus mase acordate /
sincronizate, două blocuri de 441
tone (44 m2 în plan și 3 m înălțime).
Ca alternativă, s-au montat disipa-
tori metalici în pereți structurali. 

S-au prevăzut 45 de disipatori
metalici (25 pe transversal, la inter-
secția diagonalelor de oțel și 20 pe
longitudinal - disipatori metalici la
mijlocul înălțimii unor pereți din
beton armat, în zona ascensoarelor

din nucleu) (fig. 5). S-a mizat, ast-
fel, pe o reducere cu 40% a
deplasărilor relative de etaj pe direc -
ție transversală și 30% pe direcție
longitudinală.

La marele cutremur Mw 8,8 Maule
– Chile din 27 februarie 2010, pro-
dus la doar câteva săptămâni după
terminarea construcției (5 februarie
2010), disipatorii au lucrat eficient
iar cu prilejul vizitei din 2017 s-a
putut vedea ușoara deformație în
zona de lucru a dispozitivelor.
Cutremurul a fost înregistrat cu
accelerații între 0,14 - 0,47 g în
Santiago de Chile (0,56 g în stația
CRS Maipu RM) față de 0,40 g cât
era maximul din codul de proiectare
în vigoare. Deoarece singurul efect
asupra vitrajelor a fost deteriorarea
unui element decorativ, s-a consi -
derat că rolul decisiv l-au avut
adezivii siliconici flexibili Dow Cor-
ning, folosiți la vitrajele prinse de
cadrele din aluminiu ale fațadelor
cortină, proiectați special pentru
zone seismice (Dow Corning, 2011).

Calculul la vânt a inclus teste pe
model, scara 1:400, cu 24 de com-
binații de situații specifice amplasa-
mentului Santiago, în tunelul
aerodinamic la RWDI, Londra. Au
fost  utilizate date statistice date de
Direcția Aeronautică Civilă. Aero-
portul Arturo Merino Benitez și au
fost analizate și efecte de moment
de torsiune neluate în considerație

de norma chiliană NCh. 432 din 71.
Presiunile au variat între 150 și
250 kgf/m2 iar sucțiunile între 150
kgf/m2 și 400 kgf/m2. Clădirea are
un heliport cu două locuri de ateri-
zare. Firma Alfonso Larrain Vial Y
Asoc. Ingenieros Civiles Estruc-
turales, Santiago, Chile,  a coordo-
nat proiectarea structurii.

Clădirea Titanium a fost prima
din Chile care a primit Certificat
Energetic LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design),
în 2010, la nivelul LEED GOLD, de
la US Green Building Council, cu 41
puncte din 60, asigurând controlul
eficienței energetice pe fiecare etaj
și o combinație de aer condiționat și
ventilație naturală. La etajele 4 și
14 sunt terase cu plante cu consum
redus de resurse, pentru comba -
terea efectului de „insulă termică”. 

CAMERA CHILIANĂ
A CONSTRUCȚIILOR

Clădirea Camerei Chiliene a
Construcțiilor are o înălțime de 23
de etaje supraterane (82 m) și 9
etaje subterane (29 m), cu o arie
de 55. 000 m2 și include un audito-
rium înalt de 18 m. Clădirea a fost
proiectată de arh. Sebastián di
Girolamo și era practic finalizată
la data vizitei din ianuarie 2017.
Datele care urmează au fost puse la
dispozitie de Firma VMB, Santiago,
Chile, prin ing. Arturo Castillo. 

Pentru o bună comportare la
cutremur s-au prevăzut o masă
suspendată, acordată (TMD - Tuned
Mass Damper) de 150 tone, la eta-
jele 22 - 23 și 2 amortizori vâscoși
(fig. 6). Scopul dispozitivelor TMD
este de a reduce parametrii mișcării
(accelerații, viteze, deplasări, durata)
și implicit, deplasarea maximă a
structurii pe durata mișcării seis-
mice și să reducă rapid mișcarea
acesteia după seism, prin mărirea
amortizării structurii. Astfel, struc-
tura se va opri din mișcare mai
devreme decât dacă nu ar avea
acest dispozitiv. Se mizează, deci,
pe reducerea fisurării în elementele
structurale și nestructurale.

La clădirea CChC, masa sus-
pendată, cu rol de pendul, care
urmează să  acționeze în antifază în
raport cu mișcarea seismică, are
o formă aproximativ sferoidală,
1.500 kN, raza maximă de 1,75 m,
pendulul are o lungime de 2,03 m și
perioada de 2,86 s (pe primul mod
de vibrație). 

Fig. 4: Titanium Tower / Torre Titanium La Portada. Plan nivel 01 (stânga) și plan etaj
curent, et. 12‐23 (dreapta). Sursa Alving, Chile

Fig. 5: Titanium Tower / Torre Titanium La Portada. În stânga, disipatorii transversali din
diagonale. Sursa: Naeim, 2010. În dreapta, disipatorii pe direcție longitudinală din pereții

structurali, blocați cu eclise în faza de montaj

continuare în pagina 54È
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Cele două amortizoare vâscoase
au parametrii C=56,9 kN/(m/s)2;
Alpha = 2, amplitudine 1,34 m,
fiind furnizate de FIP Industriale,
Italia, ca și la Taipei 101 (fig. 7
și 8). 

La alegerea acestei soluții pen-
tru clădirea CChC sunt de interes
anumite corelații între arhitectură și
inginerie. Pentru clădirea CChC,
arhitectul a avut inițiativa de a face
ca acest sistem să fie vizibil și să
dea o clădire de marcă branșei con-
structorilor chilieni. În acest scop,
masa suspendată a devenit „inima”
care asigură controlul mișcării
structurii: i s-a dat o formă de
„inimă” și culoarea roșie! 

Designul și locul ales, vizibil, pe
o terasă a clădirii, face o impresie
deosebită și atrage atât specialiștii,
cât și oamenii obișnuiți, către solu -
țiile inovative. 

„Acordarea” oscilației pe frec -
vențele prezumate nu este un pro-
cedeu simplu, fiind necesare calcule
destul de complicate și reglarea
amortizoarelor pentru a se evita
efecte negative (Breschi și Castillo,
2015). La montaj au existat anumite

operațiuni delicate, cum ar fi ega -
lizarea solicitărilor în lanțurile de
susținere. 

Proiectarea structurală a fost
preluată de Firma VMB Ingeniería
Estructural, ing. L. Breschi și A.
Castillo, cu verificator firma IEC iar
constructor firma Nahmias. Firma
SIRVE S.A. a proiectat sistemul
TMD, în care masa activă este
conectată la un  amortizor-disipator
magnetoreologic semiactiv.  

Înainte de cutremurul din 2010,
Firma VMB avea în montaj un sis-
tem TMD la sediul în care func -
ționează, Parque Araucano. Era o
clădire înaltă de 90 m, executată în

2006, având 21 de etaje suprate -
rane și 6 subterane, o structură din
beton armat, cu nucleu central și
cadre periferice. În acel proiect,
TMD, erau două conteinere para-
lelipipedice umplute cu bile de fier,
câte 150 tone fiecare, amplasate în
spații tehnice la etajul 21. 

Față de alte structuri vecine,
clădirea s-a  comportat bine, deși
nu erau montate amortizoare, dar
ulterior au fost montate (Naeim,
2010; Breschi și Castillo, 2015). 

CONCLUZII
Chile și România au pornit trep-

tat, aproape în același timp, în anii
1940, pe drumul ingineriei seismice
bazate pe concepte avansate și
coduri obligatorii. Desigur că seis-
micitatea regiunii Chile are mani-
festări extreme. 

Am putea aprecia că, în Chile,
inițerea de după 1939 a fost confir-
mată de comportarea favorabilă a
multor construcții la cutremurele
din 1960, 1985, 2010 și 2015. 

În România, începutul dat de
Instrucțiunile de realizare a con-
strucțiilor rezistente la cutremur,
din 1942 și 1945, continuat cu pro -
iectele de normative din anii 1960
și apoi cu Normativul P13-63 din
1963, a fost confirmat pozitiv de
statistica avariilor și prăbușirilor la
cutremurul din 1977, dar nu putem
omite “moștenirea” clădirilor înalte
pre-1940 și a vulnerabilității cumu-
lative a unor tipologii pre-1977,

Fig. 6: Schema structurii clădirii CChC si a dispunerii sistemului TMD la etajele 22‐23
(stânga). VMB, 2017. Masa suspendată a sistemului TMD (dreapta)

Fig. 8: Clădirea CChC. Sistemul TMD cu masa suspendată
și unul dintre amortizoarele laterale – FIP, Italia

Fig. 7: Clădirea CChC. Schema sistemului
TMD cu pendul / masa suspendată –

secțiune

Æ urmare din pagina 53

continuare în pagina 56È





w Revista Construcțiilor w decembrie 201756

pentru care încă nu s-a reușit
reducerea riscului seismic. S-a tre-
cut la noile coduri P100-1992 și
noile ediții din 2006 și 2013, cu
intervale medii de recurență sporite
și la proiectarea bazată pe perfor-
manță, care creează alte generații
de clădiri.

După cutremurele din 2010 și
2015 din Chile, analizele au dovedit
că există un progres deosebit în
Chile în privința reducerii drastice a
numărului de victime din prăbușiri
de clădiri noi, ca urmare a aplicării
codurilor inginerești avansate dar și
a importanței unui control legal,
administrativ și tehnic eficient, timp
de multe decenii. Dacă ne referim
la avariile structurale, încă manifes-
tate, acestea au fost atribuite mai
întâi mărimii cutremurului, care a
depășit nivelul de cod. În privința
pereților structurali, au suferit
pereții zvelți cu efort axial ridicat;
în absența armăturii de confinare,
și-au arătat efectul negativ iregu-
laritățile pe verticală sau necon-
finarea îmbinărilor între pereți. 

Structurile prezentate în acest
articol sunt dintr-o generație nouă,
reziliente seismic, cu un nucleu
central, care își are rolul său bine
definit iar în două cazuri deforma -
țiile sunt controlate de dispozitive
disipative speciale. La origine,
acestea au fost lansate cu peste 30
de ani în urmă, în Japonia, dar în
prezent au devenit aplicabile și con-
venabile chiar în cazul unor clădiri
cu înălțime des întâlnită. În 2010,
cutremurul a surprins în Chile 13
clădiri care aveau sisteme de izo-
lare seismică a bazei sau disipatori,
iar comportarea foarte bună a con-
firmat abordările științifice. 

Ceea ce este de remarcat în
Chile este rapiditatea cu care s-a
învățat din lecția cutremurului din
2010, colaborarea directă dintre
arhitecți și ingineri și abordarea
integrată a structurii, conceptul de
reziliență la acțiunea cutremurului
cu proiectarea ecologică-energe -
tică, bazate pe criterii de suste -
nabilitate. Pe lângă modificările
codu lui seismic, la nivel urban,
creșterea pe înălțime este corelată
cu politici și cerințe de reducere a
poluării și asigurare a fluenței în
trafic. 

România ar trebui să recupereze
întârzierea privind construirea de
clădiri care folosesc concepte și dis-
pozitive antiseismice avansate.
Date fiind particularitățile mișcărilor
seismice de Vrancea, orice inițiativă
ar trebui precedată de anumite
studii teoretice și de fezabilitate. 

Mulțumiri
Autorul apreciază plata taxei de

participare la Cea de a 16-a Confe -
rință Mondială de Inginerie Seis-
mică din Chile de către INCD
URBAN-INCERC și ECBR - CENTRUL
EUROPEAN PENTRU REABI LITAREA
CLĂ DIRILOR din cadrul Acordului
EUR-OPA Major Hazards. 

Totodată, autorul adresează
mulțumiri Asociației Chiliene de
Seismologie și Inginerie Seismică –
ACHISINA, Dlui Profesor Rodolfo
Saragoni, președintele Conferinței,
ca și Companiilor René Lagos y
Asociados, ALV Ingenieros din Chile
și VMB Ingeniería Estructural pen-
tru accesul la informații și prietenia
manifestată cu prilejul conferinței și
vizitelor tehnice.
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Creșterea capacității de producție
la fabrica de ciment Le Port (Ciments de Bourbon - Réunion)

Proiect „la cheie” parțial
• Inginerie completă (de proces, mecanică, civilă și

structuri, instalații electrice și automatizări);
• Furnizare de echipamente mecanice și confecții

metalice, structuri metalice, închideri, feres tre și uși,
instalații electrice și de automatizare;

• Supervizarea execuției lucră rilor civile;
• Montajul echipamentelor mecanice, electrice și de

automatizare;
• Montajul structurilor metalice;
• Supervizarea punerii în funcțiune.

Descrierea proiectului: 
Stația de măcinare a fabricii Le Port, din Insula

Réunion, este formată dintr-o presă cu role, ca
instalație de pre-măcinare și o moară cu bile (65 t/h).
Principalele produse de adaos sunt zgura și puzzolana.

Puzzolana și zgura au o umiditate între 6% și 14%,
însă cerința de umiditate înainte de intrarea în moară
este de 5%. 

Pentru a reduce umiditatea la intrarea în moară și
pentru a crește conținutul aditivat, deci pentru a mări
capacitatea morii, clientul a solicitat montarea unei
instalații de uscare a zgurii/puzzolanei.

Noua instalație presupune alimentarea și trans-
portul materiilor prime (zgură și puzzolana) la alimen-
tatorul instalației de uscare, apoi dozarea, uscarea și
transportul materialului uscat către un buncăr existent
sau către un buncăr nou. 

Lucrarea mai cuprinde și livrarea și instalarea unui
generator de gaze fierbinți, pentru a furniza cantitatea
necesară de gaze de uscare.

Pe baza solicitării clientului, instalația a fost dimen-
sionată să producă 25,7 tone de zgură uscată sau
puzzolana și este compusă din următoarele:

• Buncăr de alimentare cu zgură / puzzolana – 5 mc;
• Instalație de extragere și transport la buncărul de

alimentare a uscătorului – 100 t/h;
• Buncăr de alimentare pentru uscător – acest

buncăr exista, dar i-a fost mărită capacitatea la 100 t/h;
• Instalație de extragere de zgură / puzzolana

din buncărul de alimentare (existentă, dar modificată);
• Transportul la alimentarea uscă torului (35 t/h);
• Uscătorul cu instalația sa de desprăfuire – capaci-

tatea de ieșire – 24,7 t/h (uscat);
• Transportul materialelor uscate către clădirea

dozatorului – 35 t/h;
• Nou buncăr de dozare, inclusiv echipamentul de

dozare – buncăr de 60 t și bandă dozatoare 20 t/h;
• Sistem de aer comprimat;
• Instalație electrică și de auto matizare;
• Lucrări civile și de arhitectură.

Modul de funcționare a instalației
Zgura și puzzolana sunt încărcate, cu o cupă

frontală, într-un buncăr de alimentare. Apoi, materialul
este transportat, cu o bandă transportoare înclinată,
într-un alimentator Oszillomat existent, cu buncăr de
alimentare integrat.

Zgura și puzzolana sunt transportate la noua insta-
lație de uscare rotativă, pe o serie de benzi trans-
portoare. 

Zgura și puzzolana sunt încărcate direct în uscătorul
rotativ, printr-o clapetă pendul dublă încălzită.

Uscătorul rotativ primește aer fierbinte de la un nou
generator de aer fierbinte și usucă cei doi compuși.

Instalația are și un nou filtru de proces cu saci, care
desprăfuiește gazele de la ieșirea din uscător. 

Client: CIMENTS DE BOURBON (Holcim Réunion – actualmente face parte din LafargeHolcim)
Antreprenor: SC IMSAT SA București

Cantități: echipamente mecanice - 192 tone; structuri metalice - 362 tone.
Calendarul proiectului: oct. 2014-aug. 2015.



Praful colectat dedesubt este descărcat direct pe
aceeași bandă transportoare, care colectează și zgura /
puzzolana uscată.

O clapetă pendul dublă, de la descărcarea uscătoru-
lui rotativ, alimentează cu zgură și puzzolana un sistem
de benzi transportoare, care deversează într-un un
elevator cu cupe, elevator ce ridică zgura și puzzolana
în partea superioară a buncărului de alimentare.

Cu ajutorul unor benzi transportoare, zgura și
puzzolana sunt transportate la buncărul existent sau la
cel nou. Sub buncărul nou a fost inclusă și o instalație
de extracție cu bandă transportoare și cântar.

După uscător, a fost montată instalația de despră-
fuire, necesară pentru exploatarea în siguranță a
fabricii și respectarea standardelor cu privire la emisii
și legislației.

Pentru a proteja presa cu role existentă, a fost
montat un separator magnetic la transferul dintre ben-
zile transportoare, dar și un magnet tambur la descăr-
carea elevatorului cu cupe.

Concluzii
La încheierea lucrărilor clientul a fost satisfăcut și a

semnat certificatul de recepție la finalizarea lucrărilor
de montaj, pe 1 iulie 2015.

Testele de performanță au fost trecute fără pro -
bleme, cu o uscare a produsului de la 6,5% - 7%, până
la 0,6% - 0,5% și o capacitate a uscătorului de 28 t/h.

Certificatul de preluare a instalației a fost semnat în
august 2015. q
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Importanța politicilor de management al riscului
în sectorul construcțiilor

drd. arh. Hadi Ghorbani AGHBOLAGHI

În timp ce managementul riscu-
lui  este descris drept  cel mai dificil
segment din cadrul managementu-
lui construcțiilor (Winch, 2002;
Potts 2008),  aplicarea sa este pro-
movată în toate proiectele, pentru a
evita consecințele negative (Potts,
2008).

În cadrul acestui domeniu, s-a
dezvoltat noțiunea de proces al
managementului riscului, care,
conform studiilor de specialitate,
constă în patru etape principale:
identificarea, evaluarea, luarea de
măsuri și monitorizarea riscurilor
(Cooper et al., 2005). În fiecare
dintre acești pași, există un număr
de metode și tehnici care facilitează
gestionarea riscurilor.

Multe industrii au devenit mai
proactive și conștiente de necesita-
tea folosirii acestor analize în cadrul
proiectelor. De asemenea, manage-
mentul riscului a devenit, în timp,
o problemă dezbătută în întreaga
industrie. Cu toate acestea,în ceea
ce privește industria construcțiilor,
managementul riscurilor nu este
utilizat în mod obișnuit (Klemetti,
2006). Deși tot mai multe companii
de construcții încep să cunoască
procesul de management al riscu-
lui, ele încă nu aplică modelele și teh -
nicile destinate gestionării riscurilor. 

Riscul este asociat cu orice pro-
iect, indiferent de industrie și, prin
urmare, managementul riscului  ar
trebui să fie de interes pentru orice
manager de proiect. Riscurile diferă
între proiecte din cauză că fiecare
proiect este unic, în special în

industria construcțiilor (Gould and
Joyce, 2002). Cu toate acestea,
există încă multe companii care nu
au înțeles importanța includerii
managementului riscurilor în proce-
sul de livrare a proiectului (Smith et
al., 2006). Chiar dacă se cunoaște
incidența riscurilor și consecințele
lor, unele organizații nu le abor-
dează cu metodele consacrate
managementului riscului. 

Scopurile fiecărei companii sunt
profitabilitatea și livrarea calității,
iar managementul riscului are rolul
de a facilita înfăptuirea acestor
obiective. Trebuie precizat, totuși,
că gestionarea riscurilor nu este un
instrument care asigură succesul, ci
mai degrabă un instrument care
crește probabilitatea de a ajunge la
succes. Gestionarea riscului este,
deci, mai degrabă proactivă decât
reactivă. 

Studiile de specialitate oferă o
descriere cuprinzătoare a conceptu-
lui de management al riscului și a
modului în care el poate fi aplicat în
realitate. Potrivit anumitor autori,
managementul riscului nu poate fi
perceput ca un instrument pentru a
prezice viitorul, deoarece acest
lucru este mai degrabă imposibil. În
schimb, poate fi considerat un
instrument care ușurează organiza-
rea și desfășurarea proiectului, prin
luarea unor decizii mai bune pe
baza informațiilor, încă din faza pla-
nificării investiției. În aceste con-
diții, deciziile bazate pe informații
insuficiente pot fi evitate, ceea ce
va conduce la sporirea performan -
țelor. 

În literatura de specialitate,
managementul riscului  este descris
ca un proces alcătuit din proceduri
predefinite. Cu toate acestea, modul
de aplicare al definiției sale diferă în
rândul autorilor, însă informațiile
esențiale sunt aceleași. Cooper et
al. (2005) definesc esența acestui
concept astfel: „Procesul de mana-
gement al riscului implică aplicarea
sistematică a unor politici de mana-
gement, procese și proceduri pentru
îndeplinirea sarcinilor de stabilire a
contextului, identificare, analizare,
evaluare, tratare, monitorizare și
comunicare a riscurilor.”.

Procesul de gestionare a riscu-
rilor într-un proiect este compus
din următoarele faze principale:
identificare, evaluare, analiză și
efect (Smith și colab., 2006). Mulți
teoreticieni prezintă diferite vari -
ante ale acestui proces, dar cel
mai frecvent etapele descrise sunt
cele menționate anterior.  În unele
modele există încă un pas adău-
gat, iar majoritatea surselor îl pre-
zintă ca monitorizare sau revizuire
a riscurilor. 

Literatura arată că gestionarea
riscurilor în proiectele de construcții

Managementul riscului este un concept care este folosit în toate sectoarele industriale: IT, indus-
tria auto sau farmaceutică, sectorul construcțiilor etc. Fiecare industrie și-a dezvoltat propriile stan-
darde RM, dar ideile generale ale conceptului rămân, de obicei, aceleași indiferent de sector.

Potrivit Institutului de Management al Proiectului (PMI) (2004), managementul riscului de pro-
iect este una dintre cele nouă cele mai critice părți ale punerii în funcțiune a proiectului. Aceasta
indică o relație puternică între gestionarea riscurilor și succesul unui proiect.

Hadi Ghorbani AGHBOLAGHI



este plină de deficiențe care afec-
tează eficiența managementului
proiectului și, în final, performanța
proiectelor. 

Timp de mulți ani, gestionarea
riscurilor în proiectele de construcții
a fost realizată printr-o abordare
reducționistă care produce rezul-
tate slabe și limitează calitatea
managementului de proiect. De
exemplu, de cele mai multe ori, ris-
cul este limitat la aspectul financiar
și cel de timp și nu se efectuează o
analiză cuprinzătoare a altor aspec -
te care pot afecta un anumit pro-
iect. În aceste condiții, de multe ori
se adoptă măsuri insuficiente pen-
tru a acoperi consecințele riscurilor
care apar în timpul realizării proiec-
tului. Apoi, în majoritatea cazurilor,
proiectele se termină cu depășirea
costurilor și cu întârzieri. 

Pentru a avea o gestionare efi-
cientă și corectă a riscurilor, este
necesar să existe o metodologie
corectă și sistematică și, mai impor-
tant, cunoștințe și experiență. De exemplu,

este esen țială anticiparea evenimen -
telor neprevăzute care ar putea
apărea în timpul executării unui
proiect, a măsurilor care func ți -
onează bine sau nu atunci când se
întâmplă unul dintre aceste eveni-
mente neprevăzute, a modalităților
de evaluare a riscului sau estimarea
probabilității apari ției acestora etc. 

Absența unei funcții eficace de
gestionare a riscului de proiect are
mai multe consecințe negative asu-
pra participanților la un proiect, din
cauza lipsei de măsuri preventive
împotriva riscurilor și a incertitudi-
nilor pe care le prezintă orice pro-
iect. De exemplu, lipsa identificării
tipologiei riscurilor în orice dome-
niu, cum ar fi riscurile de mediu sau
de comunicare, conduce, printre
altele, la întârzieri și la creșteri sem -
nificative ale costurilor și conflicte.

Un sistem eficient de gestionare
a riscurilor încurajează sectorul
construcțiilor să identifice și să
cuantifice riscurile și să adopte poli-
tici de limitare și reducere a lor.

Companiile de construcții care
gestionează riscul în mod efectiv și
eficient beneficiază de reduceri ale
costurilor și de o productivitate
sporită, de îmbunătățirea ratelor de
succes ale proiectelor noi și de luarea
unor decizii mai bune. Gestionarea
riscurilor, în contextul mana ge -
mentului proiectelor de construcție,
este o modalitate sistematică și
cuprinzătoare de identificare, de
analiză și răspuns la riscuri, în vede -
rea realizării obiectivelor propuse. 

Rezultatele studiilor statistice
arată că, în companiile în care s-au
adoptat politici de management al
riscurilor, au apărut îmbunătățiri
semnificative ale profitabilității și
productivității, comparativ cu alte
companii care nu aplică astfel de
practici. Însă, pentru a gestiona efi-
cient riscul, contractantul trebuie să
înțeleagă responsabilitățile legate
de risc, condițiile evenimentului de
risc, preferința de risc și capaci-
tățile de gestionare a riscurilor. q
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S-a născut la 20 iulie 1950 în
Fierbinți, județul Dâmbovița.

A urmat cursurile Facultății de
Construcții - Institutul Politehnic
Traian Vuia Timișoara, devenind
inginer în anul 1974.

Activitatea inginerească a înce -
put-o, în anul 1974, la TCH Porțile
de Fier, ca inginer stagiar. Între anii
1975-1978, a continuat-o, ca ingi -
ner proiectant, la TCM Timișoara -
Atelierul de proiectare.

În anul 1978, a trecut cu activi-
tatea la Politehnica Timișoara - Fa -
cultatea de Construcții, Catedra de
construcții metalice, devenind:
asis tent (1978 - 1985); șef de
lucrări suplinitor (1985 - 1987); șef
de lucrări titular (1987 - 1990);
conferențiar (1992 - 1994); profe-
sor (1994 - prezent).

Din anul 1994, lucrează, cu
jumă tate de normă, la Academia
Română, Filiala Timișoara, Labora-
torul de construcții metalice.

În anul 1986 a devenit doctor
inginer, prezentând teza: Con-
tribuții la perfecționarea metodelor
de calcul ale construcțiilor metalice
hidrotehnice: Stavile (conducător
științific acad. Dan Mateescu).

A efectuat următoarele specia -
lizări: ENS Cachan/CTICM Paris,
1990, Universitatea de vară
EUROCODE 3; Construcții metalice
ușoare, Universitatea Liège, 1992;
Construcții metalice CTICM Paris,
1993; Construcții din aluminiu, Uni-
versitatea Tehnică din München,
1995; Stagiu de cercetare PECO;
Universitatea din Liège, în domeniul
instabilităților cuplate la profile din
oțel cu pereți subțiri, 1993.

Din anul 1996 este conducător
de doctorat la specialitatea Ingi -
nerie civilă.

Din anul 1998 este coordona-
torul programului master: Structuri
și tehnologii noi în construcții civile
(curs cu o programă modernă ce
include discipline de vârf în dome-
niu - susținut de un proiect TEMPUS
și un grant al Băncii Mondiale și
acorduri bilaterale cu universitățile
din Franța, Belgia, Grecia, Anglia).

În anul 2005, prezentând diser-
tația „Misiunea universității la înce -
putul secolului XXI” Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca i-a acordat
titlul științi fic Doctor Honoris Causa.

Din activitatea profesional-ști-
ințifică, amintim domeniile princi-
pale: aplicarea metodelor numerice
în calculul structurilor; stabilitatea
structurilor metalice, construcții
metalice din profile formate la rece;
structuri metalice cu îmbinări semi-
rigide; comportarea structurilor
metalice la cutremur; comportarea
la foc a construcțiilor metalice.

Menționăm contribuțiile științi-
fice originale ale prof. Dan Dubină
în domeniile:

• Stabilitatea profilelor cu pereți
subțiri formate la rece: a propus
formula pentru determinarea lățimii
eficace; formula pentru deter-
minarea lungimii de semiundă la
instabilitatea prin distorsiune;
meto da ECBL (Erosion of Critical
Bifurcation Load) pentru studiul
interacțiunii formelor de instabili-
tate în domeniul elastic și postelas-
tic; determinarea coeficientului de
eroziune din efectul imperfecțiu-
nilor și al interacțiunii formelor de
instabilitate (calibrarea factorului
de imperfecțiuni în curbele de flam-
baj europene); formulă pentru
determinarea caracteristicilor efi-
cace a secțiunilor perforate.

• Studiul efectului de diafragmă
la pereți cu schelet metalic și/sau

compozit: determinarea parame -
trilor de rigiditate și ductilitate în
regim static și ciclic și elaborarea
unor modele de calcul simplificate
pentru analiza dinamică a struc-
turilor cu diafragme.

• Îmbinări pentru structuri din
profile de oțel cu pereți subțiri: for-
mule originale pentru determinarea
rigidității la rotire și a capacității
portante la încovoierea îmbinărilor
cu șuruburi a barelor cu pereți subțiri.

• Comportarea îmbinărilor riglă -
stâlp ale cadrelor necontravântuite
solicitate în regim dinamic: reco-
mandări pentru determinarea capa -
cității de rotire plastice; calibrarea
formulelor pentru rigiditate și
moment capabil la nodurile cu
panou de inimă rigidizat.

• Structuri metalice amplasate
în zone seismice, introducerea con-
ceptului și formula pentru factorul
de performanță seismică; studiul
influenței vitezei de deformare
asupra rezistenței cordoanelor de
sudură în regim static și ciclic;
introducerea conceptului de factor
parțial de comportare pentru cadre
metalice solicitate seismic: propu -
nerea barei disipative demontabile
și studiul performanțelor cadrelor
cu contravântuiri excentrice cu bara
disipativă scurtă demontabilă;
intro ducerea și dezvoltarea concep-
tului de structură Dual-Steel pentru
cadre multietajate solicitate la acți-
uni seismice.

• Metode generale de calcul al
structurilor. Formularea unei teorii
matematice a structurilor bazate pe
metodele analizei funcționale;
dezvoltări și aplicații ale metodei
elementului finit pentru analiza
struc turilor, folosind metoda rezidu-
urilor ponderate.

PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Dan DUBINĂ
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Pentru o serie de 16 lucrări în
domeniul instabilității cuplate a
barelor din oțel cu pereți subțiri, a
obținut Premiul Anghel Saligny al
Academiei Române (1990).

Prof. Dan Dubină a publicat 420
de lucrări.

Cărți și volume (autor, coordo-
nator și/sau editor - 28): Metode
moderne în mecanica structurilor,
Ed. Științifică și Enciclopedică,
1988; Construcții amplasate în
zone cu mișcări seismice puternice,
Ed. Orizonturi Universitare, Timi -
șoara, 2003; Cold-Formed Steel
Design, în limba greacă, Klindarith-
mos, Atena, 2004; Calculul și pro -
iectarea construcțiilor din profile
metalice cu pereți subțiri formate la
rece, vol. l, colecția LINDAB, Bucu -
rești, 2004; Light Gauge Metal
Structures, Recent Advances Inter-
national Centre for Mechanical Sci-
ences, Udine - Courses and
Lectures No. 455, Springer Wien
New York, 2005 etc.

A publicat capitole în volume ale
altor autori (6): Interactive buck-
ling analysis of thin-walled cold
formed steel members via critical
load erosion theory. Part 6 în volu-
mul Coupled Instabilities in Metal
Structures. Theory and Practical
Aspects, Springer Verlag, Berlin
1988. A publicat în volumul Moment
Resistant Connections of Steel
Frames in Seismic Areas, London
2000, capitolele: 1.1. Analysis of
design criteria and seismic hazard
(coautor); 3.2. Cyclic behaviour of
beam-to-column bare steel connec-
tions influence of connection topo -
logy and loading asymmetry;
Evaluation of global seismic per-
formance. 6.1. Ductility demand for
semi-rigid joint frames; 7.3. Failure
mode and ductility demand influ-
ence of a structural typology of the
seismic performances for semi-rigid
joint frames.

De asemenea, a publicat volume
în calitate de autor/coordonator
ștințific (25, din care în edituri
străine 14), volume ale unor reviste
ISI coordonate în calitate de „Guest
Editor” (3); articole publicate în
reviste internaționale (89, din care
40 ISI); articole publicate în reviste
naționale; comunicări ștințifice la
Conferințe internaționale; comu-
nicări științifice la Conferințe nați -
onale; lucrări cu caracter didactic, 5

(coautor): Probleme de statica con-
strucțiilor. Structuri static determi-
nate. Litografia IPTVT, 1980;
Rezis tența materialelor și teoria
elasticității, îndrumător de labora-
tor, Lit. IPTVT, 1984; Probleme de
statica construcțiilor. Construcții
static determinate și nedetermi-
nate, Lit. IPTVT, 1988; Programe
BASIC pentru inginerii constructori,
Lit. IPTVT, 1988; Structures en pro-
files à froid en acier, Note de curs la
Universitatea din Liège, 1992.

A elaborat Norme tehnice (23 de
normative și ghiduri de proiectare,
din care 8 au fost publicate în
Buletinul construcțiilor).

Deține și 7 brevete de invenții
(coautor): Schelă suspendată pen-
tru finisaj fațadă; Schelă metalică
din cadre metalice asamblate pen-
tru lucrări de tencuieli și finisaje de
fațade ale construcțiilor; Cadru
meta lic cu braț rabatabil pentru
sche le suspendate; Structură meta -
lică reticulată planară pătrată pen-
tru acoperișuri; Schelă suspendată
cu platformă autoridicătoare; Struc -
turi reticulate planare din elemente
prefabricate; Nod de îmbinare pen-
tru structuri reticulate simplu strat.

Prof. Dan Dubină a elaborat
numeroase contracte de cercetare-
dezvoltare (120, dintre care la 102
a fost responsabil); contracte inter-
naționale, contracte cofinanțate de
Banca Mondială: Construcții ampla -
sate în zone cu mișcări seismice
puternice în România (coordonator)
și Structuri și tehnologii noi în con-
strucții civile.

A fost director la proiecte de
mare anvergură: Structuri din oțe -
luri cu performanțe ridicate desti-
nate clădirilor amplasate în zone cu
risc seismic (2006-2008); Program
Platforme Multi disciplinare: Centrul
de studii avansate și cercetare în
ingineria materialelor și structurilor
(2006-2008); PNCDI II, Sisteme
structurale și soluții tehnologice
inovative pentru protecția clădirilor
la acțiuni extreme în contextul ce -
rințelor pentru dezvoltare durabilă
(2007-2010).

Pentru activitatea sa de excep ție
i s-au acordat numeroase premii și
distincții în țară și străinătate. Din-
tre acestea, amintim: Premiile Con-
venției Europene în Construcții
Metalice-ECCS, Steel Design Award

în anii 2003 și 2007; Premiul pentru
cea mai bună lucrare la a 4-a Con-
ferință Internațională de Structuri
cu Pereți Subțiri, ICTW’04, Lough-
borough, UK, iunie 2004, pentru
lucrarea Monotonic and Cyclic Per-
formance of Joints of Cold-formed
Steel Portal Frames (coautor) etc.

A fost raportor, a condus sau a
fost invitat: Raportor general la
CIMS 1996 și 2000 pentru acțiunea:
Instabilități cuplate în elemente
structurale; Raportor gene  ral la
SDSS 2002, Budapesta, secțiunea
Structuri din profile formate la rece;
Conferință - invitat în sesi unea
plenară la Eurosteel 2002, Coim-
bra, Portugalia; Raportor la ECCS
pentru Europa Centrală și de Est,
Stockholm; conferințe - invitat la
ICSCS 04, Seoul, Koreea și ICASS
2005 Shanghai, China; lector în
cadrul workshop-ului ICTWS 04,
Loughborough, UK; președintele
Conferințelor internaționale SDSS
1999 și STEEL 2006; confe rința -
Hong Kong, 2005 - invitație, Asoci-
ația Inginerilor de Structuri din
Hong-Kong; raportor ECCS, în
2008, Alesund, Norvergia; confe -
rința „Multistory steel building
structures in seismic areas”, Istan-
bul, martie 2009; invitat de Asoci-
ația Turcă de Construcții Metalice;
keynote speaker la SDDS 2010, Rio
de Janeiro, septembrie 2010.

Amintim că a fost și visiting pro-
fesor, lector, membru în comisii de
doctorat din străinătate.

Este membru în numeroase
organisme și structuri instituționale
cu caracter profesional-științific.
La nivel internațional remarcăm:
CE Directorat general pentru Cerce -
tare. Directoratul K. Comisia pentru
Cărbune și Oțel (COSCO), repre -
zentantul României din anul 2009;
expert evaluator proiecte RFCS
(UE) - Fondul de cercetare pentru
Cărbune și Oțel, 2008; Fundația
Europeană pentru Știință (ESF-
COST) expert, din partea României,
pentru Comisia de Transport și Dez-
voltare Urbană (TUD) din anul
2006; expert al Comitetului pentru
granturi din Ministerul Italian al
Educației și Cercetării (MIUR-COFIN),
2004-2006; expert al Charted Engi-
neer (Felow Member) al British
Institution Structural Engineers din
1999.

continuare în pagina 64È



w Revista Construcțiilor w decembrie 201764

Prof. Dan Dubină este afiliat la
diferite organizații și asociații profe-
sionale și/sau științifice naționale și
internaționale. Le inserăm pe cele
internaționale (care atestă înalta sa
valoare tehnico / științifică): Con-
venția Europeană de Construcții
Metalice - ECCS, membru în Comi -
tetul executiv (reprezentatul României
din anul 1996), președinte (2005-
2006), vicepreședinte (2004-2005),
membru în Comitetul Executiv și în
Comisiile tehnice 7, 8, 10, 13,
vicepreședinte ECCS, membru în
Comitetul de Coordonare Tehnic din
anul 2007; membru IABSE Interna-
tional Association for Bridges and
Structures. Comisia 2, Structuri din
lemn, beton și metal; membru at
large și în Comisia tehnică 11 a
SSRC (Structural Research Stability
Council); membru APK (Asociația
Franceză pentru Promovarea Con-
strucțiilor Metalice); membru Direct
Fellowship în INSTRUCTE (British
Institution of Structural Engineers);
membru în Asociația Europeană
pentru Construcții Metalice Ușoare
(LSK).

Amintim și Comitetele editoriale
din care face parte ca membru:
Steel and Composite Structures, an
International Journal, TechnoPress,
din anul 2001 (cotat ISI); Advan ced
Steel Constructions, an International

Journal, din anul 2005 (cotat ISI);
Thin Walled Structures, Elsevier, din
anul 2009 (cotat ISI); Steel Con-
struction - Design and Research,
Ernst & Son (John Willey), din anul
2008 (BDI); Engineering Structures
and Technologies, din anul 2009
(EDI); The Open Construction and
Building Technology Journal, din
anul 2007 (on line).

Pentru activitatea sa profesional-
științifică de excepție, a fost ales, în
anul 2010, membru corespondent
al Academiei Române.

Ca director al Departamentului
de Construcții Metalice și Mecanica
Structurilor la Universitatea Politeh -
nica din Timișoara și președintele
Secției de construcții metalice și
sudură din Centrul de Cercetări
Tehnice Fundamentale și Avansate,
Filiala din Timișoara a Academiei
Române, prof. Dan. Dubină a con-
tinuat să dezvolte Școala româ -
nească de construcții metalice de la
Timișoara, condusă, mulți ani, de
acad. Dan Mateescu. Prin ceea ce a
realizat, s-a dovedit demn urmaș al
predecesorului său.

Cu un număr impresionant de
lucrări publicate, cu contribuții ști-
ințifice originale importante; coor-
donator de proiecte de cercetare de

nivel european; ca membru al mai
multor comitete științifice inter-
naționale; lector la cursuri avan -
sate, organizate la Centrul
Internațional de Studii Mecanice,
Udine, Italia; membru în comitete
editoriale internaționale; membru
în diferite comitete științifice și de
organizare a conferințelor inter-
naționale; raportor la diferite con-
ferințe științifice internaționale;
numeroase premii, distincții și citări
în biografii profesional-științifice;
prețuit în lumea științifică inter-
națională din domeniul său etc.
profesorul și omul de știință Dan
Dubină a adus onoare României,
înscriindu-se, încă de pe acum, în
istoria științei și tehnicii românești
în construcții.

Inventiv, cu capacități de analiză
dar și de sinteză, înclinat spre apro-
fundarea fenomenelor fizice și
transpunerea lor în relații matema -
tice, conștiincios, onest, cu iniția-
tivă, iubitor al binelui și
adevărului... cuvântul însoțit de
faptă.

...Profesor și om al virtuților
care luminează! q

(Din vol. Personalități românești
în construcții ‐ autor Hristache Popescu)

Există multe zone seismice în Europa. Odată cu tre-
cerea timpului, seismicitatea regională este mai bine
cunoscută, iar numărul de locuri în care cutremurul
este o acțiune ce trebuie luată în considerare în
proiectare crește. Desigur, există diferențe sub-
stanțiale în intensitatea cutremurului între regiuni, iar
îngrijorarea este mult mai mare în multe zone ale Ita -
liei, de exemplu, decât în   majoritatea locurilor din
Europa de Nord. Cu toate acestea, chiar și în Europa de
Nord, pentru structuri la care este nevoie de un nivel

mai ridicat de siguranță, cum ar fi instalațiile industri-
ale Seveso, spitalele și instalațiile de siguranță publică,
proiectarea seismică poate fi cea mai necesară condiție
de proiectare.

Proiectarea pentru cutremure are caracteristici
deosebite în comparație cu designul pentru încărcări
clasice, cum ar fi gravitația, vântul sau zăpada. Eveni-
mentul de referință pentru designul seismic “Ultimate
Limit State” este destul de rar pentru a permite o
deformare permanentă și daune structurale, atât timp

*
*     *

Prezentarea personalității reputatului specialist în domeniul construcțiilor, în special cele
metalice, ne oferă prilejul de a ne opri, în continuare, asupra unei lucrări deosebit de valoroase,
extrem de documentate, al cărei coautor este dl profesor Dan Dubină.

Este vorba despre:

Design of Steel Structures for Buildings in Seismic Areas
Autori: Raffaele Landolfo, Federico Mazzolani, Dan Dubină, Luís Simões da Silva, Mario D’Aniello

Iată „Cuvântul Înainte” al lucrării, al cărui autor este André Plumier – profesor onorific la
Universitatea din Liège.

Æ urmare din pagina 63
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cât viața oamenilor nu este în pericol. Aceasta
înseamnă că la ULS sunt permise deformări plastice,
astfel încât obiectivul de proiectare devine un meca -
nism plastic global. Pentru a fi sigur, aceasta din urmă
necesită multe precauții, pe proporții globale de struc-
turi și pe detalii locale. Conceptele seismice de design
sunt complet originale, în comparație cu designul
static. Desigur, proiectarea pentru un comportament
complet elastic, chiar și sub cel mai puternic cutremur,
rămâne posibilă dar, în afara zonelor cu seismicitate
scăzută, această opțiune este, în general, lăsată la o
parte, din cauza costurilor sale.

Această carte este dezvoltată cu o referință con-
stantă la Eurocode 8 sau EN 1998-1: 2004; urmează
organizarea acelui cod și oferă explicații detaliate în
sprijinul expresiei sale destul de „uscate”. Desigur,
există multe alte coduri de proiectare seismică, dar
trebuie subliniat faptul că, în zilele noastre, există o
gândire comună, puternică, asupra principiilor și regu -
lilor de aplicare în proiectarea seismică, astfel încât
cartea este, de asemenea, un suport pentru
înțelegerea codurilor altor continente.

Capitolul 1 explică principiile de proiectare seis-
mică și evoluția lor pe parcursul timpului, în special
sensul, scopurile și condițiile stabilite de proiectarea
capacităților structurilor și componentelor acestora,
aspect fundamental al designului seismic.

Capitolul 2 explică aspectele generale ale design -
ului seismic: acțiunile seismice, parametrii de proiec -
tare legați de forma clădirilor, modelele de analiză,
verificările de siguranță. Metodele de analiză sunt
explicate într-un mod exhaustiv: fundalul teoretic, jus-
tificările limitelor și factorilor introduși de cod, interesul
și dezavantajele fiecărei metode, câteodată împreună
cu unele trucuri, pentru a facilita modelarea și com-
binarea cazurilor de încărcare. 

Capitolul 3 se concentrează asupra dispozițiilor de
proiectare specifice construcțiilor din oțel: clasele de
ductilitate, cerințele privind structurile din oțel, tipo -
logiile structurale și condițiile de proiectare aferente
fiecăreia; este inclusă și o înțelegere originală asupra
designului pentru reparabilitate.

Capitolul 4 oferă o imagine de ansamblu asupra
celor mai bune practici de implementare a cerințelor și
regulilor de proiectare pentru detaliile ductile, în spe-
cial pentru racordurile care rezistă momentului (MRF),
cadrele răsucite concentric (CBF) și cadrele răsucite
excentric (EBF), precum și pentru alte componente
structurale, cum ar fi diafragmele.

Capitolul 5 descrie îndrumările furnizate pentru
proiectare asistată de testare, conform EN 1990 și
normele specifice pentru teste, un instrument necesar
pentru evaluarea caracteristicilor de performanță ale
tipologiilor și componentelor structurale în câmpul
plastic și în condiții ciclice / dinamice.

Capitolul 6 ilustrează și discută etapele de
proiectare și verificările cerute de EN 1998-1 pentru
momentul de rezistență al unei structuri multietajate.

Capitolele 7 și 8 fac același lucru pentru clădirile
cu CBF și EBF.

Capitolul 9 prezintă trei exemple foarte diferite de
clădiri reale ridicate în regiuni cu seismicitate ridicată:
o clădire înaltă, o hală industrială și un design folosind
izolarea bazei. Aceste exemple sunt complete, în sen-
sul că ele arată designul total, unde aspectele seismice
reprezintă doar o parte a problemei. Aceste exemple
sunt concrete, deoarece ilustrează dificultățile practice
ale lumii reale, cu materiale, execuție, poziționare...

Conceptele, procedurile de proiectare și detalierea
în proiectarea seismică pot părea complexe. Această
publicație explică contextul din spatele regulilor care
clarifică obiectivele acestora. Sunt prezentate detalii cu
privire la proiectarea diferitelor tipologii de clădiri, cu
referire la practica internațională și la rezultatele
cercetărilor recente. 

În cele din urmă, exemplele de proiectare și studiile
de caz reale descriu procesul de proiectare într-o
manieră logică, oferind sfaturi practice și utile.

Această carte va servi comunității de ingineri struc-
turiști pentru extinderea înțelegerii și aplicării regulilor
de proiectare seismică și, astfel, constituie un instru-
ment prețios pentru siguranța societăților noastre. 

Pentru că, sperăm, această carte v-a stârnit interesul, vă informăm, în final, că detalii despre
achiziționarea ei puteți obține de la Wilhelm Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische
Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin.
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Nume ................................................................................................................................
Adresa ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................

persoană fizică  q persoană juridică  q

Nume firmă .......................................................................... Cod fiscal ............................

Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat poștal (ordin de plată) 
nr. .....................................................................................................................................
în conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani.

RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1.

Vă rugăm să completați acest talon și să-l expediați,
împreună cu copia chitanței (ordinului) de plată a abonamentului,
prin fax la 031.405.53.83, prin e-mail la abonamente@revistaconstructiilor.eu
sau prin poștă la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Construcțiilor”,
050663 – Șos. Panduri nr. 94, Corp B (P+3), Et. 1, Cam. 23, Sector 5, București.

* Creșterile ulterioare ale prețului de vânzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.
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