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S-a stabilit, așadar, perioada desfășurării celor mai
importante manifestări expoziționale din domeniul
construcțiilor și instalațiilor.

Așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, perioada de
desfășurare este mutată, din ce în ce mai mult, spre
începutul anului. Ceea ce, per ansamblu, nu este
chiar un avantaj pentru expozanți și vizitatori. În
primul rând pentru că, abia ieșiți din iarnă, există
riscul ca, în acea perioadă, timpul să nu fie prea
favorabil pentru atragerea vizitatorilor. În al doilea
rând, unele societăți abia își reiau activitatea după
perioada de iarnă. Altele, însă, și nu puține, datorită
timpului favorabil, nici nu și-au întrerupt activitatea
pe parcursul iernii. Dacă, bineînțeles, au avut de
lucru, într-un an în care producția realizată de sec-
torul construcțiilor s-a situat în jurul a 9 miliarde de
euro. Pentru a avea un termen de comparație, tre-
buie să vă spunem că în anii de boom în acest sector,
producția a fost de 15,3 miliarde euro în 2008 și 11,7
miliarde euro în 2009.

Ne amintim, de altfel, cu nostalgie de acea peri -
oadă când cele trei expoziții erau organizate separat,
de obicei în luni consecutive, și fiecare dintre ele ocupa,
în totalitate, spațiile disponibile de la Romexpo.

Era perioada în care dacă nu te înscriai din vreme
pentru a fi prezent la manifestările expoziționale, în
ultima lună, înainte de desfășurarea acestora, nu mai
aveai nicio șansă să mai poți găsi vreun spațiu
disponibil. În acei ani, marii producători români de
materiale de construcții, ca de exemplu Lafarge,
Holcim, Baumit, CarpatCement, Adeplast, Isover,
Rigips și alții, nu lip seau niciodată de la confruntarea
cu beneficiarii produselor lor.

Sperăm că și în acest an, când se întrevede o
relansare a activității investiționale în România, vor fi
prezente, de asemenea, la Romexpo societăți impor-
tante pentru a-și face cunoscute noutățile.

În fond acesta este și principalul obiectiv pe care
și-l propun asemenea manifestări expoziționale.

În ceea ce ne privește, Revista Construcțiilor va
fi prezentă, ca în fiecare an, cu stand propriu sau
comun cu mass-media de specialitate.

Așa că, în final, chiar dacă societatea dumnea -
voastră nu va avea stand la cele trei expoziții, puteți
fi prezenți acolo prin intermediul revistei noastre.

Ionel Cristea

Construct Expo
Ambient Expo

Romtherm
ROMEXPO – 8-11 martie 2018
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De ce este nevoie de Casa Socială a Constructorilor

Casa Socială a Constructo-
rilor (CSC) a fost înființată și
își desfășoară activitatea în
baza unei legi organice a
statului român, Legea nr.
215/1997, asigurând o pro-
tecție socială reală salariaților
din sectoarele de construcții
și materiale de construcții, în
peri oada timpului nefavorabil. 

La 22 decembrie 2017
s-au împlinit 20 de ani de la
promulgarea legii, apărută în
Monitorul Oficial, Partea I-a,
nr. 372 din 22/12/1997, „legea

introducând sisteme noi, specifice economiei de piață,
în sensul că resursele financiare vor fi administrate de
comisii paritare formate între patroni și sindicate”, așa
cum se preciza în Nota de Fundamentare la lege.

Data de naștere a organizației a fost însă cea a
primei Adunări Generale a Reprezentanților societăților
înscrise la CSC, respectiv 14 iulie 1998, când a fost
adoptat și primul Statut al organizației, iar data de
1 octombrie 1998 a fost data când a început să și
funcționeze efectiv CSC, în acest an – 2018,
împlinindu-se 20 de ani de funcționare efectivă a Casei
Sociale a Constructorilor. 

La această dată, organizația noastră se găsește în
plină perioadă de protecție socială, fiind a 20-a iarnă
când, în intervalul 1 noiembrie – 31 martie, salariații
societăților de construcții și de producere a materi-
alelor de construcții beneficiază de o protecție socială
reală, de stabilitate și continuitate în activitate, de
toate drepturile de salariat, conform legii.

Este din ce în ce mai evident faptul că economia
românească în general și sectorul de construcții în spe-
cial se confruntă cu o scădere drastică a forței de
muncă calificate, atît cu pregătire medie, cât și supe-
rioară. 

În acest context, este important pentru firmele de
construcții să-și păstreze, să-și fidelizeze și să stabi-
lizeze forța de muncă calificată de care încă mai dis-
pun, 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 tempera-
turile scăzute dar și din cauza condițiilor meteo din
perioada de iarnă, condiții care perturbă activitatea
sectorului de construcții.

Păstrarea forței de muncă calificate, în
această perioadă, generează costuri și eforturi
importante, greu de susținut de majoritatea soci-
etăților de construcții, dacă nu sunt sprijinite
prin acțiuni de protecție socială, Legea nr.
215/1997 creând cadrul și sursele necesare pen-
tru susținerea acestui deziderat.

Funcționarea CSC a avut drept rezultat eliminarea
conflictelor sociale din construcții, a adus stabili-
tate forței de muncă calificate, implicit posibilitatea
reluării lucrărilor la termenele contractuale stabilite, cu
implicații directe în ceea ce privește calitatea lucrărilor
executate și asigurarea continuității 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 din
cauza condițiilor meteo.

După 1 ianuarie 2018, odată cu schimbările
petrecute în sistemul de salarizare, prin preluarea
majorității obligațiilor salariale de către angajați, prin
protecția socială acordată de CSC se alimen -
tează, în continuare, cu sume importante Bugetul
de Stat și Bugetul Asigurărilor și Fondurilor Spe-
ciale, se creează posibilitatea economisirii de fonduri
din Fondul de Șomaj, prin evitarea trimiterii în șomaj a
zeci de mii de salariați din activitatea de construcții.                  

În condițiile actuale, de scădere semnificativă a
forței de muncă calificate la nivelul sectorului de con-
strucții, protecția socială acordată de CSC unui număr
cât mai mare de salariați, prin aderarea de noi soci-
etăți, este o soluție viabilă, cu beneficii pentru toți
participanții care înțeleg să facă parte din această
organizație (societățile de construcții și cele pentru
producerea materialelor de construcții) și să-i susțină
activitatea (instituțiile statului care eliberează auto -
rizații de construire și efectuează recepția lucrărilor,
precum și beneficiarii de investiții care, conform legii,
sunt obligați să participe la constituirea fondului de
protecție socială a salariaților din construcții), de a
stabiliza și păstra forța de muncă calificată până
la reluarea lucrărilor, când condițiile atmosferice o permit.

Susținerea protecției sociale acordate prin CSC se
bazează, în principal, pe sursele definite de Legea nr.
215/1997 la art. 16, alin. (1) lit. a) - d), unde, la
lit. c), este definită o sursă importantă de susținere a
protecției sociale care se bazează pe contribuția bene-
ficiarilor de investiții, investitori sau proprietari,
indiferent de sursa de finanțare și de forma de propri-
etate, respectiv prelevarea și plata unei cote reprezen-
tând 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu
corespondent în devizul general.

Ovidiu Iliescu

Ovidiu ILIESCU - director general CSC

continuare în pagina 6È
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Existența unei inițiative legislative de abrogare a
lit. c), depusă de un deputat la finele anului 2017, fără
consultarea reprezentanților Casei Sociale a Construc-
torilor și fără a fi discutată cu aceștia, pentru a se
lămuri eventualele neînțelegeri și interpretări eronate
ale legii și ale actelor normative complementare, fără a
se analiza impactul pe care abrogarea lit. c) alin. (1)
din art. 16 al legii nr. 215/1997 îl poate avea asupra
funcționării CSC și implicit a activității de protecție
socială a zeci de mii de salariați din construcții, pune în
pericol însăși existența Casei Sociale a Constructorilor,
tocmai în anul aniversării a 20 de ani de funcționare.

Din iarna 1998-1999 și până la această dată, orga-
nizația noastră a acordat protecție socială unui număr
de peste 468.200 salariați, pentru care a consumat
fonduri de peste 374 milioane lei, din care au fost
virate obligații la Bugetul de Stat și Bugetul Asigură -
rilor și Fondurilor Speciale, de peste 169 milioane lei.

În cele ce urmează este prezentată o sinteză rele-
vantă a ceea ce ar însemna:

CONSECINȚELE ABROGĂRII lit. c), alin. (1),
art. 16 DIN LEGEA NR. 215/1997

1. Creșterea numărului de șomeri, adâncirea
crizei forței de muncă în construcții și creșterea
costurilor statului cu șomajul

• Pierzându-se una dintre sursele importante de
constituire a fondului de Protecție Socială a salariaților
din construcții, membrii CSC, firmele de construcții, nu
vor reuși să susțină, în continuare, Protecția Socială
doar cu forțe proprii. Așa cum se arată în expunerea de
motive inițială la Legea nr. 215/1997, „agenții eco-
nomici nu au posibilitatea de a plăti celor rămași la dis-
poziția lor procentul de 75% din salariul de bază” -
șomajul tehnic prevăzut, actualmente, de Codul muncii
la art. 53 alin (1).

• Abrogarea lit. c) de la alin. (1) al art. 16 din lege
ar desființa, practic, Legea nr. 215/1997 și beneficiile
create de ea pentru toți cei implicați (salariați, firme de
construcții, beneficiarii de investiții, Statul Român).
Însăși apariția legii este legată de sursa de finanțare
prevăzută la lit. c), în lipsa ei nefiind necesară o lege
specială pentru sursele de finanțare de la alin. (1) lit.
a) și b) fiind suficientă, la acea dată, Legea nr. 21/1924
privind asociațiile și fundațiile.

• Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj va fi diminuat
cu sumele echivalente indemnizațiilor de șomaj care
substituie protecția socială asigurată de CSC în
perioada timpului nefavorabil.

• Bugetul Asigurărilor și Fondurilor Speciale nu va
mai fi alimentat cu sume importante reprezentând
contribuțiile sociale aferente indemnizațiilor de Pro-
tecție Socială, în condițiile actuale de salarizare.

• Forța de muncă calificată se pierde pentru sector,
se destabilizează și migrează spre alte sectoare de
activitate sau pleacă din țară, adâncindu-se, astfel,
criza forței de muncă din sector.

2. Dispariția unui sistem de protecție socială,
recunoscut la nivel național și european ca
exemplu de bune practici în domeniu

• Imposibilitatea realizării scopului Legii nr.
215/1997 - protejarea unei categorii de salariați deza-
vantajați de caracterul specific al muncii lor, va fi
determinată de eliminarea cotei de 0,5%, ceea ce va
conduce la imposibilitatea constituirii fondului de pro-
tecție socială necesar.

• Ca șomeri, salariații din sector vor putea beneficia
doar de indemnizație de șomaj, în cuantum inferior
indemnizației de protecție socială, în baza unui stagiu
mult mai mare de cotizare.

• Va dispărea o formă de combatere a muncii la
negru în construcții, salariații din sector pierzând moti-
vația de a lucra cu forme legale, pentru a avea acces la
Protecție Socială.

• Va dispărea un model de autoreglementare secto-
rială a problemei protecției sociale, model care s-ar fi
putut aplica cu succes și în alte sectoare economice,
atât în România cât și în Europa Centrală și de Sud - Est.

• Va dispărea un exemplu de bune practici în dome-
niul protecției sociale recunoscut la nivel european,
atât prin obținerea statutului de membru observator al
AEIP – Asociația Europeană a Instituțiilor Paritare de
Protecție Socială, care însumează 38 de organizații din
27 de țări, cât și prin includerea în materialele tematice
ale ILO - Organizația Internațională a Muncii.

3. Accentuarea declinului sectorului de con-
strucții

• Multe societăți de construcții autohtone vor fi în peri-
col să-și înceteze activitatea, lipsite de suportul reprezen-
tat de CSC în perioada timpului nefavorabil desfășurării
lucrărilor de construcții: să piardă personalul calificat, să
nu poată relua la timp lucrările întrerupte, să intre în fali-
ment, cedând piața de construcții firmelor cu capital străin.

• Există pericolul să dispară unul dintre pilonii
parteneriatului social în construcții, o organizație unde,
pentru prima dată în România, au colaborat cu rezul-
tate bune partenerii sociali din activitatea de con-
strucții (patronatele și sindicatele).

• Există pericolul declanșării de conflicte sociale, pe
fondul instabilității generate de modificările legislative.

Asigurând o protecție socială reală, fiind o alterna-
tivă la șomaj și la pierderea forței de muncă calificate,
stabilizând forța de muncă a sectorului de activitate
construcții și de producere a materialelor de construcții,
Casa Socială a Constructorilor este deschisă pentru
orice colaborare și acțiuni care pot să conducă la
creșterea rolului și eficienței unei organizații care este
benefică salariaților, societăților de construcții, benefi-
ciarilor de investiții și nu în ultimul rând statului român.

Sperăm ca aniversarea a 20 de ani de existență a
CSC să coincidă cu continuarea în condiții cât mai bune
și mai eficiente, a activității unei organizații care
dorește să-și crească rolul în sectorul de activitate con-
strucții și producerea a materialelor de construcții, nu
prin abrogarea lit. c), alin. (1), art. 16 din legea nr.
215/1997, ci exclusiv prin îmbunătățirea conținutului
legii de înființare, în folosul tuturor jucătorilor implicați
în aceste activități. q

Æ urmare din pagina 4
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CONSTRUCȚIILE DE DRUMURI: OPTIMIZAREA COSTURILOR
ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII – MIT SAU REALITATE?

Stabilizare pământuri existente vs. înlocuire pământuri cu agregate

Deseori, în cadrul lucrărilor de terasamente, terenurile ce se doresc a fi folosite în umpluturi sau
ca straturi de fundație sunt clasificate drept „necorespunzătoare”, prezentând caracteristici
fizico-mecanice reduse, umidități mari, umflări mari. Pentru a evita un volum mare de lucrări,
respectiv costuri ridicate pentru înlocuirea lor cu pământuri corespunzătoare sau materiale
granulare (balast, piatră spartă), se recurge la îmbunătățirea - stabilizarea lor cu lianți hidraulici
(de regulă, diverse amestecuri pe bază de var, ciment și compuși hidraulici). Tratarea pămân-
turilor existente reduce de obicei costurile cu până la 50% în comparație cu metoda de înlocuire
cu agregate.

Tratarea și stabilizarea pământurilor in situ, cu gama de lianți minerali și hidraulici VIACALCO®,
reprezintă o soluție economică, dar și sustenabilă, stabilizarea fiind pe termen lung, prin
creșterea rezistenței la compresiune și la condițiile meteo de îngheț-dezgheț, scăzând,
totodată, gradul de umiditate și modificând structura pământului prin reducerea plas-
ticității.

Soluțiile ViaCalco® au dovedit: 
Ø Economii din faza de proiectare
Ø Timpi de execuție reduși cu 65%
Ø Reduceri de cost: aprox. 50 %

Studiu de caz: Excavarea pentru terasamente 

Presupuneri:
1. 300 m între excavare și zona de terasament
2. 20 km între șantier și zona de depozitare
3. 20 km între șantier și carieră
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Rezultat: Înainte & după tratament ViaCalco®

Soluțiile ecologice și economice de lianți hidraulici din gama ViaCalco® și-au dovedit eficacitatea
în aplicații de îmbunătățire și stabilizarea pământurilor coezive cu rezistența mecanică redusă, la
execuția paturilor de fundare, a umpluturilor din alcătuirea terasamentelor și a straturilor de
formă, în scopul:

Ø îmbunătățirii terenurilor cu rezistențe mecanice reduse
Ø stabilizării terasamentelor amenajate în taluz (ramblee și deblee)
Ø creșterii capacității portante a straturilor de formă pentru sistemele rutiere

ViaCalco®: Soluții dovedite – Execuție rapidă – Costuri reduse – Durabilitate

Pentru informații suplimentare vizitați pagina de web: www.carmeuse-constructii.ro

Contact:
SC Carmeuse Holding SRL
Str. Carierei Nr. 127A
500052 – Brașov, România
Tel: + 40 368 405 502
E-mail: office@carmeuse.ro



STRATUM® - Sistem din saltele geocelulare Tensar®

În situația în care trebuie îmbună-
tățită capacitatea portantă a tere-
nurilor slabe, metoda de excavare
și depozitare a pământului și apoi
înlocuirea acestuia cu material gra-
nular nu este, întotdeauna, cea mai
eficientă. În astfel de cazuri, Tensar®

vă poate oferi unul dintre cele mai
bune sisteme de creștere a capaci-
tății portante a terenurilor slabe.

Atunci când trebuie redusă tasarea
sau când trebuie mărită capacitatea
portantă a unei formațiuni relativ
slabe și cu grosime scăzută, sal-
teaua de geocelule Tensar® este
soluția ideală.

Saltelele tridimensionale, executate
din geogrile, sunt produse care se
prezintă sub forma unui ansamblu

de celule cu secțiune triunghiulară,
cu pereții din geogrile monoaxiale și
baza din geogrile triaxiale, umplute
cu material granular. Odată um -
plută cu material granular, salteaua
acți onează ca o platformă solidă,
care asigură terasamentelor o fun-
dație sta bilă, permițând o tasare
controlată. 

Avantaje practice ale saltelei
geocelulare din geogrilă:
• Asigură stabilitatea fundației;
• Atenuează tasările diferențiate ale

unui terasament executat pe
pământ slab;

• Nu necesită excavare și înlocuirea
pământului slab;

• Permite reducerea duratei de exe-
cuție și realizarea de economii de
cost.

Unul dintre proiectele la care
s-a folosit acest sistem este
autostrada A10, care va face
legătura între orașele Sebeș și
Turda, conectând autostrăzile A1 și
A3. Lângă Turda, la capătul de nord
al traseului, drumul trece prin apro-
pierea lacului Stejeriș. Zona din jurul
lacului este formată din pământuri
slabe și extrem de variabile (cu
capacități portante cuprinse între
8 kPa și 20 kPa), cu nivelul de apă
freatică ridicat, reprezentând o pro-
vocare semnificativă pentru con-
structor și proiectant.

Salteaua geocelulară, proiectată
conform cu BS8006-1:2010, are la
bază geogrila triaxială Tensar® TriAx®

TX150 și pereți celulari de 1 m
înălțime, realizați din geogrila
monoaxială Tensar® Stratum®. 

Ionel DAVIDESCU - Director Tehnic Materiale Geosintetice, Iridex Group Plastic

Îmbunătățirea capacității portante a terenului în zona lacului Stejeriș

TensarTech® Stratum®



Aproximativ pe o suprafață de
peste 15.000 mp, geocelulele exe-
cutate din geogrilă au fost umplute
cu material granular, pentru a crea
o fundație solidă care să ofere sta-
bilitate. Scopul utilizării a fost de a
atenua tasările diferențiate ale
terasamentului și a spori capacita-
tea portantă a pămân tului. În plus,
umplutura granulară a funcționat ca
strat de drenaj. Salteaua a fost
asamblată manual în șantier de o
echipă de 4-6 oameni care au insta-
lat între 500-1.000 mp/zi și umplerea
a fost realizată imediat, accelerând
viteza de execuție.

Salteaua geocelulară a creat un
strat rigid de fundare, permițând o
execuție rapidă, sigură și econo-
mică a terasamentului și asigurând
performanța pe termen lung.

Sistemul din saltea geocelulară
Tensar® - Stratum® a fost folosit
și la Centura Tecuci. Scopul pro-
iectului a fost de a reduce tasările
diferențiate pe termen scurt și lung,
precum și mișcările laterale și a
spori capacitatea portantă a pămân-
tului, permițând o execuție rapidă și
sigură.   

Centura ocolitoare a municipiului
Tecuci va descongestiona traficul
din interiorul orașului, oferind un
traseu alternativ vest-est pentru cei
care se deplasează pe drumurile
E581 și DN25. Execuția centurii
ocolitoare, în lungime de 7 km, a
început în 2016 și se dorește a fi
finalizată în 2018. O anumită porți une

din drumul de centură traversează
o zonă mlăștinoasă, caracterizată
de pământuri slabe și saturate.
Sistemul de fundare TensarTech®

Stratum® de la Tensar®, alcătuit din
sal tele geocelulare de 1 m înălțime,
a reprezentat soluția ideală. Acesta
a format un strat rigid de fundație
care acoperă în întregime o supra-
față de 10.000 de metri pătrați.

Sistemul de fundare Tensar® Stratum®,
alcătuit din saltele geocelulare,
reduce tasările și mișcările laterale
și conduce la creșterea capacității
portante a terenului, asigurând o
platformă sigură de lucru. În ace-
lași timp, sistemul scurtează durata
de execuție a terasamentului. q

Îmbunătățirea capacității portante a terenului la centura ocolitoare a municipiului Tecuci
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Mineral GreenTerramesh -
soluție inovativă de zid de sprijin

Este vorba despre Mineral GreenTerramesh System
(fig. 1) cunoscut și sub numele de Mac Mineral System.
Sistemul a fost dezvoltat pentru a asigura rapiditate în exe-
cuție, siguranța în exploatare, precum și costuri de realizare
și mentenanță reduse.

Mineral GreenTerramesh System combină avantajele
zidurilor de sprijin din gabioane cu cele ale zidu rilor de spri-
jin din pământ armat.

În general, costul sistemelor de gabioane este dictat de
costul pietrei, al transportului acesteia și al manoperei nece-
sare umplerii cutiilor. În principiu, umplerea cutiilor de
gabioane, și în mod special cele de la fața zidurilor, trebuie
să se facă manual (zidărie uscată). În realitate nu se proce-
dează întotdeauna așa punându-se în pericol calitatea și
estetica lucrărilor rezultate.

Așadar, pentru reducerea costurilor lucrărilor de gabioane
este, evident, necesară reducerea costurilor cu execuția
umpluturilor (material, transport și manoperă).

Iar cel mai simplu aceasta se poate realiza prin redu -
cerea la minimum a cantității de zidărie uscată.

Pornind de la această situație, MACCAFERRI a dezvoltat
și introdus pe piață o serie de sisteme care au condus la
reducerea treptată a cantității necesare de piatră, res pectiv
Terramesh System și GreenTerramesh System.

În cadrul GreenTerramesh System cantitatea de piatră a
fost redusă la zero, aceasta fiind înlocuită, la fațadă, de un
strat de sol vegetal de cca. 50 cm grosime, strat care asi -
gură stabilitatea fațadei prin înverzire. A rezultat un sistem
cu costuri foarte reduse de execuție. Acesta este un sistem
ideal în zonele cu un climat care permite dezvoltarea vege-
tației la fațadă, cu un minimum de mente nanță (ca și în
cazul unui simplu gazon, sistemul GreenTerramesh System
necesită mentenanță). În anumite cazuri monitorizate s-a
constatat că la punerea în operă a sistemului original fie nu
s-a utilizat sol vegetal corespunzător, fie nu s-au executat
lucrări de mentenanță a zonelor vegetalizate, fie s-a folosit

Ca urmare a experienței și investițiilor constante de-a lungul timpului în cercetare, firma MACCAFERRI a dez-
voltat și introdus pe piață, în mod susținut, noi sisteme și soluții de execuție a zidurilor de sprijin.

În articolele precedente au fost prezentate o parte dintre aceste sisteme, cu avantajele și, bineînțeles, cu
limitele lor.

În continuare, vom prezenta o soluție inovativă de zid de sprijin care combină avantajele sistemelor
precedente în forma actualizată și adaptată condițiilor particulare de lucru.

Fig. 1: Mineral Terramesh System (Mac Mineral System)

Foto 1: Mineral GreenTerramesh System

Foto 2: Așezarea pietrei pe parament Foto 3: Mineral GreenTerramesh System



în zone care nu permit dezvoltarea naturală a vegetației (de
exemplu în zone aride, în zone puternic poluate sau pe
pante foarte abrupte). În toate aceste cazuri, deși siguranța
zidului nu este pusă în pericol, pot exista situații în care
fațada nu „înverzește” afectând aspectul estetic și controlul
erozional la suprafață.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice a clienți-
lor săi dar și pentru a preveni apariția unor asemenea pro-
bleme în conditii particulare, MACCAFERRI a dezvoltat și
introdus pe piață versiunea Mineral GreenTerramesh Sys-
tem. Acest sistem adaptat și foarte performant are la bază
vechiul sistem GreenTerramesh System care, prin rigidiza-
rea fațadei cu ajutorul panourilor din plasă, face posibilă
înlocuirea solului vegetal cu un strat subțire de piatră. Folo-
sirea pietrei anulează, în totalitate, limitele utilizării solului
vegetal, respectiv posibilele erori în execuție (utilizarea la
fațadă a umpluturilor sterile) și reduce la minimum costurile
de mentenanță.

Punerea în operă a Mineral GreenTerramesh System este
foarte simplă și rapidă. Iată, în figura 2, o scurtă prezentare
grafică a modalității de punere în operă.

Mineral GreenTerramesh System îmbină avantajele
zidurilor de gabioane cu rapiditatea execuției solurilor
armate. Armarea solului se realizează cu ajutorul plasei de
ancoraj (cozii), executată din același tip de plasă dublu
răsucită, având diferite tipuri de protecție pentru asigurarea
durabilității, indiferent de agresivitatea mediului. În funcție
de necesitățile proiectului, plasa de ancoraj din sârmă poate
fi dublată/prelungită cu geogrile.

Lungimea plasei de ancoraj se determină prin calcul.
Producătorul sistemului, MACCAFERRI, pune la dispoziția
celor interesați softuri specializate pentru dimensionarea și
verificarea acestor tipuri de sisteme, precum și asistența
tehnică de specialitate, atât pentru proiectare, cât și pentru
punerea în operă. q Fig. 2: Modalitatea de punere în operă
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Ce vrem să facem cu construirea barajelor?
O întrebare numai retorică.

ROMÂNIA ȘI GRECIA DEVIN FRAȚI DE SUFERINȚĂ
ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Acest articol nu ia partea nimănui, iar conținutul
său încearcă să pună în lumină două situații paralele
ale unor țări din Uniunea Europeană, în contextul pon-
derii tot mai însemnate a organizațiilor care apără natura:
România și Grecia.

Probabil că începutul conștientizării noastre, cu
privire la necesitatea de a ne proteja într-o cât mai
mare măsură fragilul habitat, a fost dat de prima
fotografie a Pământului realizată de cosmonauții ame -
ricani din prima misiune pe Lună.

Un moment de cotitură pentru omenire și un
moment în care o parte a semenilor noștri a început să
se organizeze, înțelegând cât de mult rău suntem în
stare să facem gratuit în jurul nostru. În mod evident,
la începutul anilor ’70 nu exista conceptul de „dez-
voltare durabilă”, iar excesele nu au întârziat să apară.
Actuala Uniune Europeană, vechi-denumita Comuni-
tate Economică Europeană (sau „Piața Comună”), alcă-
tuită mai întâi din Belgia, Franța, Germania, Italia,
Luxemburg și Țările de Jos, începe să prindă viteză
odată cu nou-veniții din 1973: Danemarca, Irlanda și
Marea Britanie. În 1981, apoi 1985 și 1986 intră în
Club și Grecia, Portugalia și Spania. Timpul trece,
Uniunea se mărește, iar în 2013, al 28-lea stat com-
pletează constelația: Croația.

Uniunea începe, încă din anii ’70, să se adapteze
grupurilor de interese, inclusiv celor dedicate protecției
mediului, iar nou-intrații încep să se confrunte cu pro -
bleme în micșorarea decalajelor față de antemergători,
problemele energiei, alimentării cu apă a comunităților
și irigațiile fiind doar parte a acestora. Reglementările
UE devin tot mai stricte, pe măsură ce presiunea pu -
blică crește, iar nou-veniții se adaptează tot mai greu. 

Politicile energetice europene – fluctuante și depen-
dente de forța națiunilor ce le direcționează - baleiază
între domeniul termo, dezvoltat puternic în Germania
și Marea Britanie, hidro, susținut de francezi și italieni,
și nuclear – puternic impulsionat de Franța. România,
ca și Grecia, ajutate de relief și rețelele hidrografice,
încearcă și reușesc, în condiții dictatoriale (comunistă
în România și premergătoare celei „a coloneilor” în
Grecia), dezvoltări ale lucrărilor hidrotehnice.

Articolele precedente, publicate aici, stau mărturie
eforturilor făcute de România pentru valorificarea
potențialului hidroenergetic propriu. Din păcate însă,
necorelarea deciziilor autorităților statului din ultimii
ani a condus la o situație ieșită din comun: amenajarea
Jiului, executată în proporții cuprinse între 70% și 90%,
cu cheltuieli însumate de cca 155 milioane Euro, a fost
oprită de către instanța legală împuternicită să se pro-
nunțe. Mulți bani cheltuiți, o lucrare neterminată, pen-
tru care (în cel mai bun caz) se vor depune eforturi
susținute și de durată să se găsească o soluție sau
pentru care (în cel mai rău caz) se va decide aban-
donarea, înscriindu-se, astfel, în lungul șir de lucrări
hidrotehnice nefinalizate în România. Nu vinovații îi
căutăm. Nu ne-am propus așa ceva! Lipsa unei priviri
de perspectivă, lipsa unei analize de impact a deciziilor
însă doare: doare cheltuiala, doare concedierea oame-
nilor care au lucrat la obiectiv, doare peisajul aban-
donului, dor multe.

Grecia se dezvoltă chiar în condițiile unei dictaturi și
are nevoie de energie și apă pentru irigații și pentru
alimentarea comunităților sărace din zonele montane.
Râul Achelous, izvorând din Munții Pindului, desparte
provincia Aetolia de Acarnania. După un parcurs sinuos
de peste 220 km, se varsă în Marea Ionică, fiind unul
dintre marile râuri ale Greciei. În anii ’30 ai secolului
trecut, se pune pentru prima dată problema amenajării
răului în scopuri energetice și de alimentare cu apă.
După cel de-Al Doilea Război Mondial, se are în vedere
realizarea unei salbe de 5 baraje pe cursul râului. 

În anul 1962 debutează lucrările în amplasamentul
Mesochora: baraj din materiale locale, cu mască din
beton, având înălțimea de 150 m, lungime la corona-
ment 340 m, volumul de umplutură 5 milioane mc,
volumul proiectat al lacului fiind de 358 milioane mc
apă. O greșeală de proiectare nu mai permite
umplerea lacului, soluția găsită fiind amplasarea unei
centrale electrice de derivație cu o putere instalată de
160 MW, punerea în funcțiune fiind efectuată abia în
anul 1995.



În anul 1965 este dată în folosință amenajarea Kre-
masta (Kremaston), cel mai înalt baraj construit din
materiale locale în Europa: 165 m înălțime, 456 m
lungime la coronament, 8,1 milioane mc umpluturi,
barând un volum de 3.8 miliarde mc apă. 

Întregul lac este încins de o șosea aproape impeca-
bilă, care adăugă o perspectivă extraordinară asupra
lacului. Lucrările de artă ce o însoțesc întregesc în mod
armonios peisajul, podul Tatarnas fiind un exemplu: 3
deschideri, dintre care cea centrală are nu mai puțin de
196 m, podul „plonjând” practic în munte și dând de
lucru artificierilor pentru a-și continua calea.

Suprafața lacului la NNR este de peste 80 milioane
mp, aspectul fiind al unei mări împănate cu o mulțime
de insule și insulițe, colectând apele de pe o suprafață
de cca 3.800 kmp. Centrala aflată în vecinătatea bara-
jului are o putere instalată de 437,2 MW, generând
anual cca 850 GWh.

35 km mai în aval, o altă lucrare barează cursul
râului Achelous: Kastraki, construit din material locale,
cu o înălțime de 96 m și o lungime la coronament de
547 m, reține 785 milioane mc apă, pe care îi uzinează
în turbine de 320 MW, generând, în an mediu, 598 GWh.
Pus în funcțiune în anul 1969, drenează apele de pe o
suprafață de peste 4.100 kmp.

Barajul Sykia, cea mai controversată lucrare, având
o înălțime de proiectare de 170 m, corp din materiale
locale și o lungime la coronament de 397 m, ar trebui
să conțină un volum de umpluturi de 12.4 milioane mc
și să rețină un volum de apă de peste 500 milioane mc.
Construirea propriu-zisă a început în anul 1990, fiind
oprită în trei rânduri de intervenția justiției (1994,
2000 și 2005), reluată apoi după intervenția Parlamen-
tului elen, prin măsuri legislative contestate la rândul
lor de justiție, chiar în condițiile în care UE a respins
proiectul de la finanțare. În acest moment, execuția
lucrării este oprită temporar până la pronunțarea hotă -
rârii Curții Europene de Justiție. 

Cu toții avem nevoie de energie, fie și pentru că
aceasta asigură o independență reală. Dacă am putea
să o facem și cu cap, fără a genera războaie din care
toată lumea are de pierdut, poate că am avea mai mult
succes. Exemplul Greciei ar trebui să ne dea de gândit
cum gestionăm, în folosul oamenilor, divergența de
opinii între cei ce vor energie și cei ce vor un mediu cât
mai puțin afectat. q







w Revista Construcțiilor w ianuarie ‐ februarie 201818

Proiectarea și rolul său în construcții

Revista Construcțiilor: Pentru
început vă rugăm să faceți o
succintă prezentare a activi-
tății Ordinului.
Șerban Țigănaș: Ordinul

Arhitecților din România are o
vechime de aproape 17 ani. La
scara istoriei profesiei este un
timp scurt și totuși, lung, dacă ne
referim la România recentă. O
prezentare a Ordinului ar însem -
na o istorie care să cuprindă
eforturile depuse pentru ca el să
apară, geneza, construirea orga -
nizației de la zero, dezvoltarea
ei și modul în care funcționează,
pentru ca, mai aproape de pre-
zent, să vorbim despre cum se
reinventează și se transformă.
Nu o să fac aici o astfel de isto-
rie, dar o să spun, totuși, câteva
lucruri importante. Ordinul ges -
tionează dreptul de semnătură
al arhitecților, respectiv acordă
acest drept celor care întrunesc
condițiile stabilite de lege, sau îl
suspendă sau retrage, tot în
condițiile specificate. Ordinul
garantează, prin înregistrarea
proiectelor pentru autorizarea
lucrărilor de construire, că auto-
rii întrunesc condițiile cerute,
dar se și confruntă cu fenomene
nedorite de concurență neloială,
pe care le combate. Suntem

organizați în filiale, care au o
foarte mare autonomie locală,
uneori ducând la practici neo mo -
gene, dar încercăm să amelio-
răm inegalitățile de funcționare
ale organizației. La nivel cen-
tral, colaborăm cu ministerele și
instituțiile statului pentru crea -
rea cadrului legislativ și norma-
tiv, iar internațional suntem
foarte activi, mai ales din dorin -
ța de a ne racorda la practicile
avansate, de a învăța. Avem
proiecte prioritare, orientate
către educație fundamentală în
școli, către cultura arhitecturii în
mediul rural și prestigiul arhi-
tecturii din România judecat în
context regional. Funcționăm, pe
foarte multe planuri, prin parte-
neri și parteneriate. Suntem în
dialog cu universitățile care for-
mează arhitecți în țară, susți-
nem și organizăm concursuri de
arhitectură. Cel mai ușor pentru
a afla mai mult este să ne vizi-
tați site-ul: www.oar.archi. 

RC: În timpul comunismului
proiectarea era constrânsă
de o serie întreagă de reguli
stabilite de partid. În ultimii
28 de ani există mult mai
multă libertate și din acest
punct de vedere. Ce părere
aveți despre modul cum au

evoluat proiectarea și arhi-
tectura în România, în aceste
condiții? Practic, ce părere
are OAR despre modul cum
se construiește și se dezvoltă
localitățile în țara noastră?
Ș.Ț.: Vă spun opiniile mele

ca președinte. OAR nu are și nu
poate avea o părere comună,
identică a tuturor. Cei din diferi-
tele filiale pot percepe diferit
starea domeniului și așa o și
fac. Importante sunt fenome-
nele și modul cum ne raportăm
la ele. OAR poate avea politici,
manifeste și proiecte. România
e caracterizată de diferențe
destul de mari, istorice și nu
datorate ultimilor ani doar, între
regiuni, între urban și rural și
între diferitele zone. Diversita-
tea este cuvântul care arată,
cred, foarte bine diferența din-
tre ceea ce a fost pe vremea
clientului unic și ultimii 28 de
ani. Modul în care s-a realizat
proiectarea în perioada comu-
nistă nu a fost dictat de partid,
ci adoptat și impus de acesta.
Politica de investiții a aparținut
partidului și acesta a condus la
multe reușite, cum ar fi, de
exemplu, fenomenul litoralului
românesc din anii `60, arhitec-
tura industrială bună, chiar și

Suntem, oare, conștienți cât de importantă este proiectarea pentru reușita… sau
nereușita unei construcții? În România, probabil, încă nu!

Și totuși, designul, deci forma unei construcții, rezistența, deci structura sa, instala -
țiile, amenajările interioare și exterioare sunt concepute mai întâi de proiectanți iar con-
structorul, cu subantreprizele sale, le execută, apoi, după planurile acestora.

Așadar, nu greșim în niciun fel dacă afirmăm că proiectanții sunt cel puțin la fel de
importanți ca și constructorii în această activitate.

O asociație profesională deosebit de importantă pentru activitatea arhitecților și pro-
iectanților și, deci, în mod direct pentru calitatea construcțiilor este Ordinul Arhitecților
din România (OAR). Cum se reflectă activitatea Ordinului asupra sectorului construcțiilor
din țara noastră încercăm să aflăm în interviul cu domnul arhitect Șerban Țigănaș - preșe-
dintele Ordinului Arhitecților din România.
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restaurări și conservare de
patrimoniu, dar și dezastre
urbanistice și construcții abe-
rante ale perioadei de dictatură
totalitară. Cultura proiectării și
a construirii s-a transmis destul
de bine de la cei educați ante-
belic la noile generații și s-a
conservat în institutele de pro-
iectare. După schimbarea de
regim, majoritatea acestora au
explodat și dispărut, iar această
cultură nu a mai avut teren pro-
pice pentru a se transmite tine-
rilor. Cei care își fac acum
stagiatura în foarte multele
birouri de arhitectură, nu nea -
părat mici dar fără ambiții și
realizări, nu mai pot deprinde
profesia la fel ca în trecut. Peste
toate acestea s-a instalat tran-
ziția digitală, care a schimbat
mult modul de lucru și a apro-
piat generațiile, într-un fel.
Întrebați dacă este mai multă
libertate? Aș spune că da, dar e
proporțională cu libertatea de a
lua decizii proaste spre lipsa de
calitate, pe care și-au luat-o foarte
mulți. Libertatea suprapusă pe
incultură și vagă legalitate este
ucigătoare în arhitectură. Piața
românească nu a fost invadată
de arhitecți străini valoroși pen-
tru că pur și simplu la noi nu se
plătește, nici măcar rezonabil,
ceea ce trebuie să facă arhitec-
tul și toți ceilalți din proiectare.
Se lucrează foarte mult de dra-
gul de a lucra, pentru că arhi-
tectura este o profesie de
vocație și bucurie pentru mulți.
Ceilalți s-au adaptat coborând
ștacheta. Mai țineți minte: voi
vă faceți că plătiți... noi ne
facem că muncim. Societatea
românească nu mizează sufi-
cient pe arhitect, nu este destul
de pretențioasă, nu știe, în
general, să fie și să aprecieze,
face concesii care se transferă
arhitecturii. Clientul public este
cea mai mare problemă pentru
mine. Acesta nu este suficient
de calificat și grijuliu cu soarta
investițiilor publice. Mulți oameni
politici s-au trezit responsabili
de contractele din construcții,

pe care pur și simplu nu le pot
înțelege și nici gestiona corect.
Totuși, lucrurile evolează vizibil.
Toți putem vedea și simți, prin
propria activitate, asta. România
progresează, evident, dar nu
așa cum ne-am dori cei mai
mulți și mai ales, nu în ritmul
dorit. Ne lipsește viteza iar com-
bustibilul pentru acesta este
altul decât corupția, neprofesio-
nalismul, politicianismul și incultura.

RC: Ce schimbări a adus
intrarea în UE, în domeniul
proiectării și arhitecturii în
România?
Ș.Ț.: Ordinul însuși, deși s-a

născut în 2001, datorează foarte
mult condițiilor de preintegrare
impuse României de UE, la data
respectivă. O lege pentru profe-
sia de arhitect a fost determi-
nată de practicile din zona
evoluată a Europei. În domeniul
arhitecturii nu cred că integra-
rea europeană a produs minuni.
A contat, ca în toate domeniile
economiei și societății. Sunt țări
ca Serbia, de exemplu, cu arhi-
tectură bună, care nu este în
UE și a traversat și un război.
Cele mai importante fenomene
sunt legate, cred, de mobilita-
tea persoanelor și a afacerilor,
care au atras și construcții mai
bune. Nu e de neglijat accesul la
educație, la informații și poate
chiar și conștiința de aparte -
nență la o cultură europeană, care
a contat pentru unii clienți și
pentru unii arhitecți. Mai multe
modele din Uniune au produs
efecte, dar este foarte dificil de
apreciat care sunt schimbările
determinate de integrare și care
sunt rezultatul unor evoluții ce
s-ar fi petrecut oricum. Ceea ce
trebuie să spun ține de faptul
că, în mod cert, România nu
este în grupul țărilor care au
profitat cu adevărat de inte-
grare, având un traseu scurt
până la marea criză economică
începută în 2008 și fiind codașă
la absorbția de fonduri și, în
general, la conceperea de pro-
iecte. După mine, plătim un tri-
but mentalităților comuniste de

tipul noi muncim, nu gândim și
fapte, nu vorbe, adică mai puți -
ne studii și proiecte, dar acțiuni
proletare, gospodărești, hei-rup
și așa mai departe. Se pare că
românii sunt conservatori, lenți,
lipsiți de curaj și de părere că
ceea ce merge altundeva nu li
se aplică. Așa am simțit capaci-
tatea unui întreg sector al
construcțiilor împreună cu admi -
nistrația de care depinde. A tre-
buit, mai întâi, să fie foarte rău
ca să se schimbe ceva, să facă
alții ca să avem curajul să îi
imităm și, mai ales, m-a impre-
sionat modul în care, în Româ-
nia, același lucru poate fi privit
ca fiind excepțional sau complet
ratat, în funcție de cine apre-
ciază. M-aș opri din regretele că
nu suntem unde am fi putut fi
dacă eram altfel, concluzionând
că există o industrie globală a
construcțiilor care a cam luat
locul firmelor românești, dintre
care puține fac față pe piața glo-
bală. Pentru construcții aceas ta a
însemnat un progres, lucrăm cu
tot mai multe materiale și sis-
teme de calitate la nivel mondial,
în colaborări internaționale, dar
încă n-am depășit masivele ile-
galități din construcții, lucrul la
negru, devierile de la proiecte
sau chiar lucrările neautorizate.
Calde și reci, o integrare nece-
sară, benefică, incompletă și,
după mine, nesatisfăcătoare. 

RC: Într-o conferință recentă,
ați afirmat că există inegali-
tăți foarte mari între diferite
zone ale țării în privința aco-
peririi cu specialiști în dome-
niul arhitecturii. Cum considerați
că se poate rezolva această
problemă?
Ș.Ț.: Inegalitățile nu sunt

doar în privința acoperirii cu
specialiști ci și a calității proiec-
telor și construcțiilor în general.
Acolo unde se instalează solid o
cultură a construirii fără ambi ții,
superficiale, rămase în urmă
față de provocările contempo-
rane și chiar dominată de prac-
tici ilegale, devine foarte greu
să redresezi lucrurile. Dorin țele

continuare în pagina 20È
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și standardul de apreciere al
clienților, fie publici, fie privați,
sunt prea jos pentru a genera
progres. E starea aceea de
satisfacție că se întâmplă ceva,
că se realizează o investiție, la
care nu mai contează și cum se
realizează. Bine și așa... În
acest moment nu cred în capa-
citatea guvernamentală de a
face ceva important în acest
sens, deși o politică este foarte
importantă. Nutresc mai multă
speranță în administrațiile locale.
Dar asta înseamnă competiție și
adâncirea decalajelor între
zonele care vor deveni tot mai
SMART și cele neangajate în
cursă. Sunt mai multe feno-
mene de luat în considerare. În
Capitală, datorită dimensiunii
pieței construcțiilor de aici și
numărului foarte mare de arhi-
tecți și firme, se construiește,
de multe ori, foarte bine. Cele
mai multe lucrări premiate vin
de aici. Cu toate acestea, în
București se produc și cele mai
mari erori urbanistice, abuzuri
și speculații, deci orașul este
departe de a fi dominat de arhi-
tectură de calitate. Există, însă,
zone în care culturi și ambiții
locale dau roade mai bune. Cea
mai interesantă este, după
părerea mea, zona secuiască,
unde un comportament respon-
sabil față de patrimoniul etnic
duce la arhitectură foarte bună
și la dorința tinerilor proveniți
de aici să revină, să se inte-
greze și să contribuie la cultura
locală. Acest fenomen se pe -
trece în condițiile unor județe
evident sărace conform indica-
torilor economici. Nu același
lucru se petrece în Moldova,
unde există un anumit complex
de inferioritate, opus celor din
secuime, care blamează mereu
retardul economic, când de fapt
e vorba mai ales de ambiții cul-
turale. M-ați întrebat de soluții...
domeniul construcțiilor este atât
de încastrat în societate și viață
încât nu poate avea doar soluții
pentru sine. E nevoie de o anu-
mită ambiție, pe care am remar -
cat-o, spre exemplu, în ultimii

15 ani la Cluj, unde trăiesc. Aici,
după mai mult de o decadă de
dezastru administrativ, după o
anumită deschidere în anii
2000, lucrurile au luat o turnură
constantă, nu foarte rapidă, dar
vizibilă. La acest fenomen au
contribuit toate sectoarele
societății. Timișoara este într-o
poziție bună și are condiții să se
ridice, din nou, la rangul de oraș
orientat spre standardele euro-
pene, spre progres, dar mai are
probleme serioase cu adminis-
trația și cu clasa politică aflată
la cârmă. Brașovul, Oradea,
Baia Mare și poate și Sibiul, sunt
orașe care contează în cursa
pentru a se consacra ca poli
importanți și a fi percepuți și ca
atractivi. Cred că întotdeauna
vor exista diferențe de calitate a
vieții și a arhitecturii în diferitele
locuri din țară. Ceea ce este
important e ca oamenii să nu
coboare ștacheta, să nu facă
atât de multe compromisuri ca
acum, ca răspuns la situațiile
economice neînfloritoare. Pen-
tru asta e nevoie de persoane
foarte competente în adminis-
trații. Aș da și o soluție: arhi -
tecții șefi de județe, municipii și
orașe să devină, prin misiune,
lege și practică, mult mai impli-
cați și responsabili. Foarte multe
depind de ei. În concluzie, avem
nevoie de arhitecți șefi foarte
buni, capabili și implicați, care
să fie și susținuți în activitățile
lor. Din păcate, așa ceva nu
convine tuturor politicienilor
care devin primari sau consilieri
locali. 

RC: Cum răspunde învăță-
mântul din România necesi-
tăților acestui domeniu?
Ș.Ț.: Care învățământ? Sunt

tot mai mult de părerea că
învățământul universitar are o
misiune prea grea în a lucra cu
tinerii absolvenți ai învățămân-
tului preuniversitar, așa cum
este el în România. Pentru cei
mai mulți, universitatea rămâne
o luptă cu sechelele unei școli și
ale unui liceu care nu creează
mentalități și aptitudini, ci

defor mează, uneori definitiv,
tinerii într-o manieră necontem-
porană, retrogradă. Nu mă
bucur și nu mi-e ușor să spun
asta, dar trebuie să o fac după o
experiență de peste douăzeci de
ani de lucru cu studenții, care
mi-a relevat degradarea conti-
nuă a școlii românești. A apă-
rut, totuși, și o șansă pe care nu
o aveam acum zece ani. Este
vorba de mobilitatea studenților
în Europa și în lume și de recu-
noașterea diplomelor în Uniu -
nea Europeană. Învățământul
românesc produce cantitate.
Avem cifre de școlarizare mari,
pe de o parte necesare, dar pe
de alta insuficiente pentru a
produce specialiștii necesari în
construcții. Aș spune că numai
diploma universitară nu este
suficientă deloc și pentru oricine
urmează o cursă serioasă de
calificare și mai ales, de dezvol-
tare profesională continuă, care
i-ar oferi șansele să devină un
profesionist, nu doar capabil să
se integreze performant într-un
sistem, dar mai ales să se
implice în schimbarea acestuia.
Mai rămâne un aspect total de
neneglijat. Una dintre conse -
cințele mobilității, de care bene-
ficiază tinerii de acum, este
aceea că ei pot opta la a trăi și
lucra acolo unde calitatea vieții
este atractivă. Din păcate,
foarte multe localități din țară,
cele mai multe, nu întrunesc
aceste condiții și atunci nu pot
atrage sau reține tinerii profe-
sioniști. O astfel de situație nu
se poate schimba decât cu o
viziune adecvată a administra -
țiilor locale, curaj și eforturi pe
măsură. Dar atenție: cei mai
mulți tineri, mai ales studenți,
nu votează acolo unde studiază
sau lucrează, iar politicienii abili
știu asta și își calibrează oferta
electorală pentru cei cu buletin
local. 

RC: Sunteți mulțumiți de mo -
dul cum se desfășoară licita -
țiile pentru diferite lucrări în
România?

Æ urmare din pagina 19
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Ș.Ț.: Nu sunt mulțumit și nu
voi putea fi niciodată. Asta pen-
tru că licitațiile pentru proiecte
sau, mai rău, pentru executarea
lucrărilor la pachet cu proiecta-
rea, nu sunt modalitățile bune
pentru realizarea investițiilor
publice. Concursul de arhitec-
tură este formula echilibrată,
profesionistă, care implică selec -
tarea proiectelor pe bază de
calitate. Promovăm, din ce în ce
mai bine, concursul de arhitec-
tură cu ajutorul unor adminis-
trații locale vizionare, care au
înțeles avantajele unei aseme-
nea proceduri. Am progresat
foarte bine în 2017 și continuăm
să creăm și să consolidăm o cul-
tură a concursului de arhitec-
tură. Revenind la licitații, am
ocazia să atrag atenția că s-a
instalat în România o adevărată
practică a achizițiilor publice din
construcții, cu dedicație către
potențialii câștigători agreați de
organizatori. Se creează situații
de avantaje pentru cei care fac
studiile de fezabilitate atribuite
direct, se programează achiziții
în perioade de vacanțe și interes
scăzut din piață, cu publicitate
insuficientă, se judecă după cri-
terii discutabile, cu comisii de
asemenea discutabile. Aș putea
continua, dar nu e necesar pen-
tru că toți cunosc ceea ce se
întâmplă. Din păcate, cei care
beneficiază de aceste proceduri
nu pot fi cei care susțin politica
Ordinului orientată spre concur-
suri și suntem mai slabi în pro-
movarea ei. Am totuși, cum
spu neam, speranțe confirmate
de anumite autorități locale care
au dovedit că înțeleg și contri-
buie la ieșirea din această cap-
cană. De asemenea, nu ne
pierdem niciodată speranțele că
cei din structurile centrale vor
reuși să abordeze acest subiect
delicat așa cum se cuvine, în
beneficiul nu al actorilor din
piață ci al beneficiarilor lucrări-
lor publice. Suntem mereu des-
chiși la a contribui iar cei din
administrație trebuie să știe
acest lucru. 

RC: România dispune de un
patrimoniu arhitectural valo-
ros construit înainte de cel
de-al doilea Război Mondial:
castele, palate, conace etc.
Există în preocuparea OAR
acțiuni pentru păstrarea, res-
taurarea și valorificarea aces-
tui patrimoniu?
Ș.Ț.: OAR este interesat și

responsabil în condițiile propriei
misiuni care vizează faptul că
patrimoniul arhitectural este de
interes public. Bineînțeles că
suntem, constant, de la înfiin -
țare, preocupați și angrenați în
acțiuni și proiecte în acest sens.
Avem un trecut destul de recent
în care ne-am poziționat ferm
împotriva unor acțiuni distruc-
tive la adresa patrimoniului con-
struit, oriunde acesta a fost
periclitat, ignorat sau chiar ata-
cat de proiecte publice sau pri-
vate discutabile sau evident
dezechilibrate. Vă aduc aminte
de Roșia Montană, Hala Matache
din București și altele, în Sinaia,
Brașov, Baia Mare, Timișoara,
fără să intru în detalii sau să fiu
exhaustiv. Instrumentele noas-
tre sunt multiple, de la propu-
neri legislative, amendamente
sau chiar inițiative, propuneri de
clasare a unor construcții care
îndeplinesc condițiile dar nu au
căpătat acest statut, până la
manifeste, propuneri de exerci-
tare a dreptului de preemțiune
al statului pentru achiziția de
construcții de patrimoniu sau
chiar proteste, atunci când e
cazul. Suntem conștienți că
România, prin mai toate guver-
nele sale, a demonstrat, din
păcate, că are un patrimoniu pe
care nu poate să îl protejeze și
să-l gestioneze nici măcar satis-
făcător. Pentru aceasta e nevoie
de sincronizarea eforturilor din
societate, pentru a obține siner-
gie și eficiență, pentru a schim -
ba, de fapt, sistemul, mentalitățile
și practicile. Alocăm resurse
importante proiectelor cultu-
rale, studiilor și acțiunilor dedi-
cate patrimoniului arhitectural
din România și susținem pro-
iecte exemplare, cu mare vizibi-
litate, ca de exemplu restaurarea

casei natale a lui George Enescu,
un proiect inițiat de arhitectul
Șerban Sturdza și pus în prac-
tică de oameni de cultură,
voluntari și susținători exem-
plari. Ceea ce e important pen-
tru societate este să știe că, la
OAR, oricine are intenții bune
legate de patrimoniu va găsi
sprijin și promovare. 

RC: Ce alte preocupări are
OAR pentru perioada vii-
toare?
Ș.Ț.: Echipa Ordinului este

pe final de mandat. La mijlocul
anului 2018 urmează alegerile
pentru un termen de patru ani.
Ne dorim să predăm celor care
vor continua un Ordin mai bine
organizat, mai omogen și per-
formant, pregătit pentru ceea
ce va urma. Suntem conștienți
că România nu traversează o
perioadă înfloritoare pentru
construcții, pentru investiții în
general și pentru profesia noastră.
Cadrul legislativ din construcții
este îmbătrânit, neadaptat la
evoluțiile contemporane și mai
ales incoerent. Trebuie să fim
bine pregătiți pentru a continua
să contribuim la schimbările
necesare. Suntem activi pe trei
planuri importante: creația
legis lativă în care suntem impli-
cați, colaborarea foarte bună cu
celelalte organizații din sectorul
construcțiilor, începută și inten-
sificată în ultimii doi ani și
transformarea internă a organi-
zației pentru a deveni mult mai
performantă. La toate acestea
se adaugă o opțiune fermă spre
o comunicare activă și pene-
trantă, care să explice cât mai
bine ce dorim și ce facem și care
să contracareze starea de frus-
trare și nemulțumire care s-a
instalat în rândul arhitecților ca
dezamăgire față de situația
generală a României... Nu e
deloc ușor, suntem în epoca în
care cele mai multe energii se
canalizează spre nemulțumire
și nu spre construire și noi tre-
buie să atragem aceste energii
într-un proiect asumat. Sper să
reușim. q
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Securitatea la incendiu în România (III)

arh. Horia Mihai NICOLESCU

Și cum orice început de ani este startul unor noi
speranțe, să vedem la ce am putea spera în acest an:

1. Să sperăm că se va împlini viziunea optimistă
din răspunsurile primite la chestionarul nostru (asta ca
să nu spun că, acum și aici, sunt mai multe condiții să
se împlinească viziunea pesimistă…) iar noi, românii,
avem în folclorul nostru multimilenar o grămadă de
ziceri bazate (și validate în timp!) pe experiența de
viață din această parte a lumii, gen:

• Nu se poate mai rău! – spune pesimistul. Ba se
poate! - îi răspunde optimistul.

• Ce este un pesimist? Un optimist bine informat! ș.a.
Astăzi vă prezentăm alte răspunsuri la chestionarul

nostru, primite din partea unor persoane „cu greutate”
pe domeniul lor de activitate – președintele ASIC -
dl arh. drd. ing. Onuțu LOHENGRIN – ca și din partea
unei persoane cu mulți ani de practică ISU în spate –
dl ing. Laurențiu ISTRATE, șef departament dezvoltare
tehnică al ASI. Răspunsurile lor sunt extrem de intere-
sante și completează o imagine „de dincolo de oglindă”
a actualei legislații PSI de la noi.

2. Să sperăm că învățăturile de la Grenfell Tower
se vor materializa în noi prevederi legislative mai bune,
aplicate în toată lumea, în toată Europa și... la noi
(desigur, cu întârzierile și ajustările de rigoare cu care
ne-am obișnuit deja!). Cred cu tărie (și asta trebuie
înțeles de toată lumea implicată) că o securitate la
incendiu eficientă și reală nu rezultă automat din
obținerea unei autorizații ISU de funcționare! Ea este
rezultatul efortului comun, al tuturor, de a construi o
cultură de masă de securitate la incendiu, eficace și
aplicabilă de toți, mereu și peste tot!

Și ca să și glumim (amar însă!) să vă arăt o nouă
ispravă a celebrului nostru Dorel: la Muzeul Național de
Artă din București, în sala numită Sufrageria regală,
niște Dorel-i au agățat cu sârmă, de capetele de sprin-
kler, niște traverse (posibil metalice) prin care trece o
instalație electrică, ce alimentează câteva proiec-
toare!!! Priviți la fotografia alăturată (făcută în noiem-
brie 2017) și minunați-vă de „soluțiile tehnice” pe care

le găsește Dorel?!? Nu-i așa că
este de necrezut? Ce zic despre
asta pompierii angajați la Muzeu?
(Mulțumim colegului FED care
este ochiul vigilent al lumii care
ne înconjoară).

Cât timp mai există asemenea „soluții”, pe care
nimeni nu le sancționează drastic, o să mai avem parte
de încă multe evenimente nedorite, față de care
autoritățile responsabile se vor mira candid (ca de obi-
cei): Noi nu am știut de asta!

3. Să sperăm că – mai bine mai târziu decât nicio-
dată - autoritățile din România vor părăsi interesele
meschine (personale sau de grup) și vor înțelege
comandamentul momentului – acela de a urmări
numai binele cetățenilor, precum și recuperarea
întârzierilor domeniului securității la incendiu de la noi!
Asta presupune, în primul rând, acceptarea ideii că
este nevoie urgentă de o nouă distribuție a
responsabilităților în domeniul securității la
incendiu în România – subiect pe care îl reamintim și
îl reluăm mereu și mereu, în această secțiune (doar,
doar o intra în mințile cui trebuie....).

Pentru a întări această afirmație, vă prezint unele
extrase din Raportul nr. 22 din 2017 al CTIF (Interna-
tional Association of Fire & Rescue Services) privind
statistica mondială a incendiilor. Sper ca ele să vă
incite curiozitatea, iar cei interesați în lectura întregului
material îl pot găsi la următoarea adresă de internet:
http://www.ctif.org/sites/default/files/ctif_report22_
world_fire_statistics_2017.pdf. 

Concluziile acestei lecturi nu fac decât să potențeze
răspunsurile la chestionarul nostru!

Horia Mihai Nicolescu

La început de an (chiar dacă este deja februarie!) se cuvine să urăm tuturor
cititorilor noștri (atât celor care sunt cât și celor care nu sunt de acord cu
conținutul acestei secțiuni a REVISTEI CONSTRUCȚIILOR) LA MULȚI ANI! Să ne
dea Dumnezeu tuturor sănătate și un an liniștit - în care să putem să ne vedem
liniștiți de treabă (și Doamne! câtă treabă este de făcut în țara asta!).



4. Să sperăm că aceia dintre noi care se situează
deja de pe acum la nivel profesional mondial (și sunt
destui, Slavă Domnului!) ar putea fi „locomotivele”
acestui parcurs. Este nevoie doar ca statul nostru să le
recunoască valoarea și să le ofere în România poziții
corespunzătoare capacității lor! De asemenea, mai
este nevoie și că ei să-și înfrângă reticența de a ieși „în
lumina reflectoarelor” și de a subordona binele propriu
binelui țării care i-a format și educat, binelui semenilor
lor de același neam, care nu au fost binecuvântați de
Dumnezeu cu aceleași haruri, care nu au avut în viață
șansa lor (sau pe care nu au sesizat-o la timp) și care
au rămas tot în poziția umilă în care s-au născut!

5. Să sperăm și că o altă nouă rubrică, pe care
intenționăm să o introducem începând cu numărul
viitor – COMENTARII DE LA CITITORI –, va avea și
ea succes. Suntem convinși că este extrem de impor-
tant să prezentăm în revistă și ecoul evenimentelor
recente în rândurile specialiștilor noștri din domeniul
securității la incendiu – de asemenea unele momente
cruciale de „remember” din timpul luptei cu focul, pe
care au dus-o oamenii din cele mai vechi timpuri,
momente care au avut un impact major asupra dome-
niului și l-au adus în structura pe care o cunoaștem azi. 

6. În sfârșit, capitolul la care se pot face mari
greșeli ce pot să conducă la incendii catastrofale (vezi

Armenească, Maternitatea Giulești și clubul Colectiv la
noi sau Grenfell Tower la alții!?!) este punerea
incorectă în operă a unor soluții și materiale noi. Seria
de „Ghiduri de bună execuție” pe care o inaugurăm
azi sper să reprezinte contribuția noastră la această
idee și să le fie de un real ajutor celor ce lucrează în
execuție și montaj. Mulțumim, pe această cale, cole -
gului nostru ing. col(r) Laurențiu ISTRATE, cel care și-a
asumat coordonarea aceastei rubrici. Astăzi facem o
prezentare generală a problemei, urmând ca, din
numerele viitoare, să prezentăm „Ghiduri de bună exe-
cuție” orientate. Să sperăm că spațiul acestei rubrici
va fi foarte disputat, deoarece există multe firme pro-
ducătoare de renume care nu urmăresc doar profitul și
nu sunt indiferente la modul de implementare în
România a soluțiilor aduse de ele (știut fiind că
punerea în operă poate potența valoarea unui echipa-
ment sau material nou sau – dimpotrivă – poate să o
strice iremediabil pe o piață!).

Așadar, cu aceste gânduri în minte, să pășim în Noul
An 2018 cu curaj - știind că rezultatele finale depind și
de fiecare dintre noi, de modul cum ne îndeplinim
sarcinile și cum rezolvăm problemele (multe și grele)
care ne vor apărea în față! Tuturor acelora care vor fi
de acord cu cele de mai sus, să le urăm încă o dată:

CURAJ și SUCCES în 2018!
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Siguranța în caz de incendiu,
mereu în atenția Saint-Gobain Rigips!
Încă de la primele proiecte, la care
a participat în calitate de furnizor
de produse și soluții tehnice, Saint-
Gobain Rigips România a avut o
poziție tranșantă în favoarea
respectării legii, a normelor și nor-
mativelor, iar colaborările cu
diverși antreprenori și proiectanți
s-au făcut numai în baza unor
asemenea principii. 
Pe piața materialelor de construcții
din România orientarea clientului
către cel mai mic preț, în detrimen-
tul calității produsului, a devenit,
din păcate, o obișnuință. Realizarea
investițiilor cu materiale nespecifi-
cate în proiecte, aplicarea de soluții
neagrementate, necertificate, aduc
daune grave nu doar securității
clădirilor, cât mai ales locuitorilor
acestora, in timp ce folosirea pe
scară largă, pe șantiere, a perso -
nalului necalificat, necunoscător al
tehnologiilor moderne de con-
strucții și al normelor de montaj /
execuție, afectează grav calitatea
construcțiilor. 

Fiecare dintre cerințele fundamen-
tale ale Legii 10/1995 privind cali-
tatea construcțiilor, armonizată cu
Directiva Europeană nr. 89/106 și

reactualizată prin prevederile Regu-
lamentului 305/2011 și toate la un
loc, fără o anume ierarhie a impor-
tanței lor, conduc la execuția unor
clădiri sigure, confortabile, care
protejează mediul și permit con-
trolul calității lor pe întreaga durată
de existență.

Siguranța în caz de incendiu, a
doua în această listă de cerințe
esențiale, reprezintă o preocupare
constantă a companiei Saint-Gobain
Rigips, care pune la dispoziția cli -
enților săi o gamă variată de pro-
duse incombustibile pentru pereți
și tavane, precum și sisteme
capabile să reziste la acțiunea
focului până la 4 ore: pereți de
compartimentare neportanți rezis-
tenți la foc, pereți pentru ghene de
instalații sau pentru lifturi, tubula-
turi de ventilație sau de evacuare
gaze fierbinți, protecții de structuri
metalice la foc, plafoane fixe sau
demontabile etc. 

Materialele produse și comerciali zate
de Saint-Gobain Rigips România
sunt destinate tuturor tipurilor de
spații: clădiri rezidențiale, clădiri

comerciale, spații de birouri, spi-
tale, instituții de învățământ, spații
industriale, teatre, mall-uri etc.
Compania promovează pe piața
românească produse și soluții ino-
vatoare, testate conform cerințelor
europene, care permit obținerea
unor performanțe speciale. Con-
form Regulamentului privind Agre-
mentul Tehnic pentru produse,
procedee și echipamente noi în
construcții, aprobat cu Hotărârea
Guvernului nr. 766/1997, nu pot
forma obiectul unor agremente
tehnice simple descrieri sau chiar
documentații tehnice ale unor pro-
duse, fără a fi însoțite de rezultate
și dovezi obiective ale realizării fi -
zice, testării și experimentării lor,
prin care să se demonstreze înde -
plinirea cerințelor specificate.

Testate la foc în conformitate cu
normele europene, adoptate și în
România, soluțiile tehnice aduc cu
ele certitudinea calității și a sigu-
ranței în exploatare prevăzute de
lege, grație unei metode unice de
testare. Clasificarea aplicată tes -
telor dă, în final, valoarea cu care
se poate opera mai departe atât în
proiectare, cât și în execuție, cu
condiția ca, în procesul de execuție,
să se respecte integral recoman -
dările producătorului și ale testelor
oficiale. 

Saint-Gobain Rigips România este
recunoscută ca furnizor de sisteme
complete și nu doar de simple pro-
duse, pentru că acestea pot
răspunde diverselor solicitări la
care este supusă construcția (foc,
izolare termică, confort acustic,
igienă, seism, dimensiune estetică
etc.). Altfel spus, performanța ce
trebuie atinsă este dată de sis-
tem în întregul său și nu (doar)
de produsele care intră în com-
ponența lui. 



Sistemele nu reprezintă module
prefabricate finite, ci un concept
care este specificat în proiectele de
arhitectură și aplicat/construit pe
șantiere din diferite materiale de
construcții, asamblate între ele
conform cu anumite raporturi de
proporționalitate, în baza unor con-
sumuri tehnice agreate de com-
panie și având la bază un standard,
o normă de proiectare și/sau de
execuție. Alcătuirea sistemului și
raportul de proporționalitate dintre
produse se pot modifica în funcție
de performanțele la care acesta tre-
buie să răspundă. Soluția tehnică
ce corespunde unui anume sistem
va fi preluată de către arhitect,
adaptată proiectului, urmând a fi
pusă în operă doar cu acordul be -
neficiarului.

Sistemele de montaj uscat sau
umed marca Rigips®, care au la
bază panourile din gips-carton sau
produse din ipsos, intră în categoria
așa-numitelor „elemente nestruc-
turale” sau, în anumite cazuri, a
finisajelor. În amenajările interioare
ale construcțiilor rezidențiale sau
non-rezidențiale din întreaga lume,
folosirea, ca protecții pasive la foc,
a sistemelor din panouri de gips-
carton (de tipul plafoanelor false, a
pereților de compartimentare nepor -
tanți, a pereților pentru ghene de
instalații sau pentru caja liftului, a
tubulaturilor de ventilație sau de
evacuare a gazelor fierbinți, a pro-
tecțiilor structurilor metalice) este
foarte răspândită, eficientă și deja
prezentă de peste o sută de ani.

Cum se testează pereții înalți
rezistenți la foc? 

Pereții de protecție la incendiu se
testează, în general, pe cuptoare de
3 m înălțime, fie pentru că acestea
sunt cel mai des întâlnite, fie pentru
că așa a prevăzut norma de testare
(SR EN 1364-/2015), fie din motive
de costuri mari ale testelor. În prin-
cipiu, soluția testată pozitiv poate
primi, din partea laboratorului
respectiv, o extensie de max. 1 (un)
metru față de înălțimea testată, în
cazul în care se respectă condițiile
testării, iar perioada mini mă obliga-
torie de rezistență la foc este
depășită. 

În cazul descris mai înainte, caz ce
reprezintă, din păcate, majoritatea
covârșitoare a sistemelor testate,
rezultă sisteme de pereți rezistenți
la foc, pentru o anumită perioadă
de timp, de max. 4 m înălțime.

O soluție testată pentru o rezis-
tență la foc de 3 ore, la o
înălțime de 3 metri, NU se com-
portă la fel și la înălțimi mai
mari, de 6, 7, 8 sau 9 m! Indica-
tivul EI 180, adică rezistența la foc
de 3 ore, este afectat de creșterea
înălțimii, fie deoarece apar fisuri
prin care trec gazele fierbinți sau
focul și peretele nu mai asigură
componenta E (etanșeitate/integri-
tate), fie nu mai rezistă termic și
atunci nu mai îndeplinește condiția I
(izolare termică). Se pot găsi, din

proiectare, măsuri constructive
pentru ridicarea înălțimii peretelui,
dar, din păcate, uneori datele testu-
lui sunt extrapolate și se extinde
înălțimea testată, lucru neprevăzut
în nicio normă europeană sau locală,
dar admis uneori de investitori.

Saint-Gobain Rigips România și-a
asumat responsabilitatea pe care o
are față de clienții din România și
de aceea, promovează și propune
partenerilor săi, de fiecare dată,
numai pereți testați în laboratoare
notificate european, care au
înălțimea cuptorului de testare de
6,0 m și respectiv 7,0 m.

Informații suplimentare pe
www.rigips.ro
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Comentarii în urma incendiului
de la Grenfell Tower în domeniul asigurării etanșeității

compartimentării anti-incendiu 
Efectele rezultate în urma tra gicului incendiu de la

Grenfell Tower au declanșat conștientizarea faptului că
este nevoie de o schimbare profundă în industria sigu-
ranței la foc. În prezent, în acest domeniu s-a ajuns la
situația în care există prea multe grupuri de presiune,
care își impun propriile lor politici independente (certifi-
carea ce dictează asupra mentenanței, în loc ca mente-
nanța - din considerente de siguranță - să dicteze
certificarea rezultată, consecințele legate de asigurare,
suportate de proprietarul investiției, venitul din service al
contractorului ș.a.).

Respectarea reglementărilor la nivelul minim național
nu este suficientă, existând nevoia de a depăși aceste
standarde în zonele cu siguranță critică și proprietăți cu
valoa re ridicată. Aici trebuie luate măsuri speciale, astfel
încât oamenii să fie în siguranță în raport cu peri-
colul real de incendiu din clădire. 

La noi mai trebuie adăugat și aspectul impus al stan-
dardizării SSI, în totală contradicție cu realitatea, care
spune că dezvoltarea fiecarui incendiu este unică și
irepetabilă, cerând – în consecință, pentru eficiență –
măsuri persona lizate de siguranță (NA). 

Dacă vi s-ar pune întrebarea: 
Ai intra într-o clădire dacă - în timp ce intri - ți s-ar

spune că, în eventualitatea unui incendiu, există pro -
babi litatea ca sistemul anti-incendiu să nu îl poată
stinge, deoarece răspândirea focului nu poate fi limitată?
răspunsul ar fi, evident: NU!

Oamenii se așteaptă, pe bună dreptate, ca, în even-
tualitatea unui incendiu, sistemele de protecție din
clădire să aibă capacitatea ope rațională completă pentru
a îndeplini exact această funcție – protecția oamenilor
aflați în clădire! Iar această gândire nu poate fi un joc de
noroc, pentru că viețile oamenilor depind tocmai de
acest aspect! Siguranța la foc, în ex ploatarea unei
clădiri, depinde de mentenanță iar în cazul clădirilor
moderne, este de așteptat să existe și o mentenanță
modernă cores punzătoare – astfel încât aceste clădiri să
aibă integritatea asigurată în orice moment.

Unul dintre aspectele fundamentale ale asigurării
unei siguranțe la foc corespunzătoare în exploatare este
asigurarea integrității compartimentărilor și, implicit, a
etanșării (sigilării) penetrațiilor din compartimentările cu
rol de rezistență la foc.

Pentru informarea cititorilor noștri, trebuie să spunem
că - în eventualitatea incendiului - o gaură de grosimea
unui creion, între două compartimente de incendiu cu
dimensiunile 6 m x 6 m x 3 m, este suficientă pentru ca,
în doar 4 minute, fumul să treacă din compartimentul
incendiat în celălalt, la un nivel în care o persoană să nu
își mai poată vedea mâna din cauza fumului! Vă imagi-
nați acum că, dacă acest compartiment ar fi o cale de
evacuare de incendiu, o simplă „gaură de grosimea unui
creion”, nesigilată corect, în pereții acestuia ar putea
reprezenta o amenințare severă la adresa vieții per-
soanelor care nu s-ar mai putea evacua pe acolo!

Astfel devine evident motivul pentru care mentenanța
integrității acestor compartimente este esen țială pentru
îmbunătățirea siguranței vieții umane.

Compartimentarea volumelor este folosită pentru
prevenirea extinderii flăcărilor și fumului, prin inter-
mediul subdivizării clădirilor și asigurării unor mijloace
adecvate de evacuare. Subdivizarea clădirilor în compar-
timente poate limita răspândirea incendiului. Una dintre
principalele preocupări ale unei mentenanțe corecte este
verificarea integrității compartimentărilor, care ia deseori
forma unui audit aplicat pereților, podelelor, tavanelor și
penetrațiilor din acestea. Din acest motiv, apare respon-
sabilitatea beneficiarului de a verifica penetrațiile din
punct de vedere al întreținerii, stării, eti chetelor de
instalare etc., în cadrul unui program complet de mente-
nanță.

Legislația britanică impune și ea compartimentarea în
vederea men ținerii siguranței persoanelor, ale căror vieți
depind de integritatea sa. 

Documentul Aprobat B, Siguranță la foc, Volumul 2,
secțiunea „Clădiri, altele decât locuințe” menționează
următoarele la punctul 8.0: fiecare perete al compar-
timentului trebuie să for meze o barieră la foc com-
pletă între compartimentele pe care le separă, iar la
punctul 8.35: orice gol de scară sau alt gol vertical,
care trece direct dintr-un compartiment în altul,
trebuie închis într-un gol protejat, pentru a
întârzia sau preveni extinderea focului între com-
partimente. 

Cu toate acestea, în ciuda efortului legislației de a
susține implementarea compartimentării și inte gritatea
camerelor, ultima revi zie a Documentului de mai sus a
fost în 2006 (cu 12 ani în urmă), iar următoarea revizie e
planificată a se încheia în 2022 (care ar reprezenta o dis-
tanță de 17 ani de la acel mo ment), rezultând faptul că
importanța care ar trebui acordată acestui aspect este
deseori ignorată.

Dacă ne gândim, însă, că și la noi revizia Normativu-
lui P-118 trenează din 1999 (19 ani!), putem să nu ne
considerăm atât de „rămași în urma” statelor dezvoltate,
la acest capitol!!! 

Ca reacție la tragedia de la Grenfell Tower, Președin-
tele Consiliului (Stephen Cowan) a spus că „Incendiul din
Kensington a evidențiat un lucru cert – simpla atingere
a nivelului minim de siguranță la foc nu este sufi-
cientă. Reglementările sunt, în mod clar, insufi-
cient de cuprin zătoare, astfel că vom depăși aceste
cerințe.”.

Despre GT se va mai scrie mult și multă vreme! Important este, însă, ce se va întâmpla cu titlu de
consecință, respectiv ce modificări se vor opera în legislația de specialitate și în mentalul colectiv, după
acest eveniment regretabil. Iar în acest perimetru vreau să mutăm discuția noastră din acest număr,
centrând-o pe următoarele subiecte.

Eveniment: Grenfell Tower (GT) (III)
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Din nou, revenim prin a spune că, la noi, obținerea
autorizației ISU de securitate la incendiu (care nu
reprezintă decât simpla atingere a nivelului minim
național de siguranță la foc) nu garantează și o si guranță
la foc reală și eficientă în exploatare! Aceasta se obține
doar printr-un riguros program de mentenanță a
întregului sistem de materiale și echipamente puse
în operă, fără a se uita și factorul primordial: edu-
cația oamenilor pentru evitarea erorilor umane!

Trebuie acceptat că, odată cu învechirea clădirilor sau
schimbarea destinațiilor spațiilor din interior, pot apărea
și deteriorări ale etanșeității penetrațiilor iar riscul la
care sunt supuse persoanele din clădire crește. Probleme
legate de calitatea pereților de compartimentare pot fi
generate chiar de unele lucrări de mentenanță minore și
renovări. Antreprenorii care execută aceste lucrări pot,
ocazional, să deterioreze integritatea compartimentării
la nivel de pereți, podele sau tavane dacă nu cunosc fap-
tul că incinta este un compartiment de incendiu. În con-
secință, în urma efectuării unor reparații, se consi deră o
„bună practică” verificarea rezistenței la foc a pereților,
pode lelor, a tavanelor și a stării de etanșeitate a pene-
trațiilor și, dacă este necesar, refacerea acestora. 

Dacă această „bună practică” este ignorată (așa cum
se întâmplă frecvent) și are loc un incendiu, întregul con-
cept de siguranță la foc al clădirii poate fi alterat (ex: sis-
temul de stingere pe bază de gaz să nu poată ține sub
control atât flăcările, cât și riscul de extindere a focului
bazat pe compartimentarea ineficientă, înfumarea spa -
țiilor devine de necontrolat etc.).

Actualmente există metoda capabilă să rezolve pro blema
verificării rapide și ușoare a compartimentării, prin uti-
lizarea unei teh nologii non-invazive cu ultrasunete.
Aparatul este un generator portabil de ultrasunete plasat
în interiorul compartimentului de in cendiu și un receptor
manual plasat în exterior, pentru a detecta trecerea sem-
nalului prin ne-etanșeitățile din interiorul barierelor.
Aparatul poate localiza precis locurile cu scurgeri, pentru
a fi sigilate, dar poate și depista ne-etanșeități de
0,06 mm cu o toleranță de +/- 0,02 mm. 

(prelucrare selectivă
comentată după IFC )

DE CE și CUM se fac, în schimb,
modificările legislative la noi? 

Confruntați cu o „criză” în domeniu (cum se pot
obține într-un termen dat toate autorizațiile de securi-
tate la incendiu necesare în România?), factorii de
decizie au sacrificat, din nou, siguranța la foc a obiec-
tivelor, în fața criteriului politic. După Colectiv, publicul a
cerut măsuri radicale de reorganizare a domeniului (a
căzut chiar și Guvernul!), măsuri care să mă rească
gradul de siguranță la foc al clădirilor. Întrucât o analiză
profundă și exhaustivă a cauzelor acestui incendiu (ca și
ale tuturor celorlalte, de altfel) nu s-a făcut niciodată
(din motive de menajare a diverselor centre de putere
implicate) s-a recurs atunci la încercarea de a da măcar
pu blicului senzația de satisfacție, în care fiecare centru
și-a clamat în public realizările sale sectoriale, în baza
aceleiași organizări greșite a domeniului, care nu per-
mite o eficiență de ansamblu. S-a aplicat sistemul „pom-
pieristic” în baza principiului: „Decât mult și fără rost,
mai bine puțin și prost!!” (aici fiind vorba despre crite riile
de exigență ale domeniului care trebuie respectate în
practică). Practic, s-a coborât nivelul de exigență în SSI
de la expert la verificator – ceea ce, după părerea mea,
este o viziune complet greșită a rolului SSI, care trebuie
să stabilească conceptul optim de SI pentru fiecare caz
în parte! Un verificator urmărește doar respectarea le -
gislației naționale și conformarea la aceasta a soluțiilor
propuse în SSI, pe când un expert poate interpreta
normele, astfel încât să obțină un concept de securitate
la incendiu mai eficient – chiar dacă prețul este transgre-
sarea unor prevederi ineficiente în cazul în speță (ceea

ce un verificator nu își poate permite!). În fapt, s-a redus
flexibilitatea eficienței conceptului de SI (care a ajuns la
completarea unui șablon tip) de dragul posibilității de
raportare a îndeplinirii unei sarcini la timp. Efectul se va
vedea, însă, începând de peste câțiva ani, când se va
înmulți numărul de incendii grave, în ciuda faptului că
IGSU va putea raporta acum obținerea unui număr
maxim de autorizații de funcționare, într-un timp record! 

Tot la acest capitol, mai putem înregistra și com-
pletarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împo triva
incendiilor, cu instituirea obli gației beneficiarilor investi -
țiilor în construcții și amenajări de a am plasa panouri de
înștiințare, până la obținerea autorizației de securitate la
incendiu, precum și după obți nerea acestei autorizații.
Lăsând la o parte dezbaterile hilare privind dimensiunea
literelor acestor pano uri, întrebarea care se pune este
următoarea: cui prodest? (cui folosește?). Își închipuie
oare legislatorii că oamenii nu vor mai intra în spațiile din
clădirile publice unde au treabă și care „funcționează fără
autorizația de securitate la incen diu”? Ce se va întâmpla
atunci cu Clădirea Parlamentului României (Casa Poporu-
lui) - ca să dau exemplul cel mai celebru dar care a fost
omisă (conștient sau nu?) din această completare. Dacă
cumva „aleșii poporului” conștientizează, astfel, riscul la
care se expun și nu mai intră în ea? Poate aceasta ar fi
soluția de a evita pe viitor puzderia de legi controversate
care se anunță?!?

Și atunci „cui prodest?” Nu cum va responsabililor
statului care trebuie să asigure cetățenilor securitatea la
incendiu în clădirile publice? Și care, acum, în caz de
incendii ce se vor solda cu victime, se vor „spăla pe
mâini” cu răspunsul: Noi v-am informat, a fost decizia și
riscurile aferente asumate conștient de voi!

În loc de CONCLUZII
Nu voi obosi să repet mereu că Autorizația ISU de

funcționare pentru un imobil nu reprezintă nicio garanție
că în acel imobil nu vor avea loc incendii (chiar devasta-
toare) în viitor, atâta timp cât:

• Nu se formează cultura educațională de protecție la
incendiu întregului personal, care să responsabilizeze
toți factorii implicați în acest subiect;

• Nu se realizează o mentenanță eficientă și reală,
aplicată tuturor sistemelor care contribuie la valoarea
conceptului de MSI (managementul securității la
incen diu) al acelei clădiri.

În prezent, această autorizație nu este altceva decât
o respectare a unui nivel minim național al măsurilor de
securitate la incendiu și o perfectă acoperire și fuga de
responsabilitate pentru cei care trebuie să asigure pre-
venirea incendiilor în fiecare obiectiv. 

Cheia problemei rezidă într-o politică de MSI,
eficientă și reală, care ar trebui să aibă loc în
fiecare unitate. Și trebuie menționat aici că, în urmă nu
cu mulți ani, codul COR al ocupațiilor din România
conținea pozițiile de:

• Manager de Securitate la Incendiu (MSI) – cod
COR 123906 (apărut în MO 46 / 18.01.2006) și

• Specialist coordonator de Securitate la
Incendiu (SCSI) – cod COR 315103 (apărut în MO 234
/ 13.03.2006)

Câțiva ani, s-au format (mai profesional sau nu, în
funcție de formatorii acceptați pentru această ocupație)
câteva generații de specialiști – care trebuiau să repre -
zinte specialistul din fiecare unitate însărcinat cu apli-
carea unui program eficient și real de MSI, respectând
legislația națională și adaptat permanent condițiilor
locale din unitate, aflate în continuă mișcare. Din păcate,
factorii de decizie din IGSU nu au înțeles importanța
acestor ocupații – care erau tocmai complementul per-
fect ce le lipsea în politica de prevenire – și le-au desfi-
ințat pur și simplu abuziv! Iar rezultatele au început să
se vadă în numărul și amploarea incendiilor care au
început să aibă loc! q
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Menținerea siguranței persoanelor reprezintă prioritatea noastră

Limitarea incendiului
Cu peste 80 de ani de experiență în
domeniul sistemelor de alarmă la
incendiu, oferim produse pentru toate
aplicațiile. Seria de detectoare auto-
mate include și variante multi-criteriu și
cu montare încastrată, care asigură o
detecție aproape invizibilă. Adăugăm la
aceste produse panouri de control
foarte flexibile, accesibile pentru utiliza-
tor, precum panoul modular de detecție
a incendiilor seria 5000 pentru coor-
donarea alarmelor de incendiu și a altor
mesaje legate de evenimente. Designul
unic al panoului vă oferă protecție per-
fect adaptată. Declanșatoarele manuale,
sirenele, stroboscoapele și modulele de
interfață completează soluția.

Transmiterea mesajului
Evacuarea unui număr mare de per-
soane, răspândite pe un ampla sament
larg, necesită personal local instruit și
un sistem EVAC (comunicare de alarme
vocale în situații de urgență) cu sigu-
ranță intrinsecă. Bosch oferă o gamă
largă de produse EVAC foarte robuste,
destinate locațiilor de toate dimen -
siunile, pentru evacuări mai rapide, mai
eficiente și mai sigure.

Siguranță, securitate și eficiență
Întreținerea preventivă reprezintă cheia
pentru eliminarea alarmelor false cos -
tisitoare și pentru asigurarea detectării
la timp a incendiilor. Remote Connect,
Remote Maintenance și Remote Alert
permit tehnicienilor să fie mai eficienți
în cazul apelurilor de service, prin diag-
nosticarea de la distanță, economisind
costuri și salvând bunuri și vieți.

Sistem de detecție
a incendiilor: fiabil,
flexibil și specific
clienților
Fiabil - Bosch vă oferă un portofoliu
larg de produse și sisteme certificate EN
pentru detectare și avertizare precisă și
fiabilă în caz de incendiu. Soluțiile noas-
tre asigură informații precise, care
salvează vieți. De aceea, în momente
critice puteți conta pe noi.

Flexibil - Bosch vă oferă oportunitatea
de a vă configura propriul sistem în con-
formitate cu nevoile dvs. specifice, pe
baza principiului mo dularității. Sistemul
se adaptează la natura și dimensiunea
aplicației unității dvs., deci vi se asigură
flexi bilitate în deciziile de achiziționare.

Specific clienților - Bosch vă oferă suita
unică de kituri de dezvoltare software
(SDK), cea care conține toate instru-
mentele pentru proiec tarea sistemelor
specifice clientului, de gestionare a
sigu ranței la incendii și modificări de
software.

Observați-l înainte
să se răspândească
Pentru siguranță și securitate supli-
mentare în medii sensibile, aveți nevoie
uneori de mai multe perechi de ochi.
Cea mai nouă tehnologie asigură detec -
ția timpurie, chiar și atunci când condi -
țiile nu sunt ideale.

Mai rapid și mai exact:
Noul sistem de detecție a incen diilor de
la Bosch, bazat pe imagini video,
reprezintă o nouă generație în ceea ce
privește capacitățile de detecție a
amenințărilor. Utilizând un model unic
de detecție fizică, testat științific, teh -
nologia Bosch detectează incendiile și

perturbările, estimează comportamen-
tul pentru a reduce alarmele false și
mărește timpul de reacție, ajutân du-vă
să eliminați amenințările înainte să se
răspândească.

AVIOTEC IP starlight 8000 este alegerea
perfectă pentru facilitățile folosite în
indus trie, transporturi, depozite și furni-
zori de utilități, precum energia, pentru
a minimiza timpul de detecție cu rate
reduse ale alarmelor false.

Îmbunătățirea răspunsului din lanțul de
salvare, prin detecția rapidă și conștien-
tizarea situației, protejează viețile și
mini mizează pagubele.

În proiectarea tuturor produselor sale, Bosch este preocupată nu numai de siguranța vieții utilizatorilor, ci și de
salvarea rapidă și eficientă a vieților acestora.
În acest sens, un răspuns rapid din partea sistemului de detectare a incendiilor este crucial pentru alertarea
serviciilor specializate și obținerea ajutorului. De asemenea, deoarece toate produsele noastre se pot combina,
este posibilă construirea unei soluții complete dintr-o singură sursă.



Superior în fiecare
element al sistemului
Bosch are o gamă extinsă de produse
adresabile și convenționale în domeniile
detectării incendiilor, al alarmelor vocale
și gestionării ris cu rilor. Aceste produse
vă permit să realizați un concept per-
sonalizat și cuprinzător pentru aproape
orice proiect, fără a neglija estetica,
stan dardele sau cerințele de piață.

Nu toate incendiile sunt la fel
Din momentul izbucnirii unui incen diu,
în mediul înconjurător apar unele
schimbări. În condițiile ambientale
aces te schimbări poartă numele de
„semnături ale incendiului” și se mani-
festă sub formă de fum, căldură, lumină
și gaz. În consecință, veți avea nevoie
de un sistem de detectare în conformi-
tate cu situația dvs. specifică. Acesta
este motivul pentru care oferim o gamă
largă de detectoare automate pentru
diferite sensibilități și tipuri de incendii.
Echipat cu eSmog, teh nologia cu rază
dublă și cu procesarea inteligentă a
semnalelor (ISP), AVENAR detector
4000 recunoaște incendiile mai rapid ca
niciodată și minimizează apariția alar -
melor false, pentru cele mai ridicate
niveluri de protecție și fiabilitate în
fiecare mediu. Tehnologia magistralei
LSNi de la Bosch poate fi folosită pentru
a conecta AVENAR detector 4000, îm -
preună cu toate celelalte periferice pen-
tru incendiu.

Soluții care
depășesc așteptările
Peste tot în lume, soluțiile de securitate
Bosch depășesc așteptările clienților.
Experiența și cunoștințele integratorilor
noștri de sisteme și calitatea tehnologiei
noastre conferă siguranță chiar și celor
mai complexe medii.

Teatrul Bolșoi, Rusia
Teatrul Bolșoi este principalul teatru
național al Rusiei, păstrător al tradițiilor
culturii muzicale și al artei interpretative
rusești. 

Competența tehnică Bosch a contribuit
la clasificarea teatrului Bolșoi ca fiind
una dintre clădirile de teatru cel mai
bine echipate, din punct de vedere
tehnic, din lume.

Aeroportul Antalya, Turcia
Acest aeroport modern a fost echipat cu
3.500 detectoare automate de incendiu,
conectate la șase panouri modulare
pentru detecția incendiului. 

Sistemul de detecție a incendiilor creează
o interfață cu sistemele de sunet com-
plet digitale PRAESIDEO, pentru adre -
sare publică și pentru evacuare de
urgență. Sistemul poate trimite alerte
către toate clădirile terminalului, pentru
a oferi instrucțiuni precise și țintite în
caz de urgență.

Centrul Serdika, Bulgaria
Serdika este unul dintre cele mai mari
centre comerciale din Bulgaria. 

Bosch a instalat aici o tehnologie de
sigu ranță integrată, care a asigurat, în mod
fiabil, cel mai bun nivel de protecție pen-
tru angajați, clienți și proprie tăți, prin
monitorizarea zonelor critice, precum
substațiile și puțurile de ventilație. q
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INTRODUCERE ÎN PROBLEMĂ
Progresul tehnologic în domeniul construcțiilor, apariția

de noi materiale și tehnologii au impus o evoluție rapidă a
exigențelor referitoare la admiterea pe piață a materiale-
lor de construcție, implicit a certificărilor de produse pentru
construcții. În acest domeniu există o politică europeană
bine definită – nu vom insista asupra acestui aspect, ci
asupra aspectelor legate de modul de supraveghere a
punerii în operă a acestor materiale.

La nivel european nu există o politică unitară, cel puțin
din punct de vedere al legislației. Autoritățile de reglemen-
tare și supraveghere au abordări destul de diferite. În
România, implicarea autorităților este insuficient de clară.
Două ministere (MDRAP și MAI) prin struc turi din compo-
nența lor (Inspectoratul de Stat în Construcții și respectiv,
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) au atri-
buții în supravegherea calității punerii în operă a materiale-
lor de construcție. În mod firesc, vom insista în prezenta
luare de poziție asupra situației din domeniul apărării
împotriva incendiior. O particularitate a situației din România
este exercitarea autorității statului atât în verificarea cali-
tății punerii în operă a materialelor de construcții, cu rol în
apărarea împotriva incendiilor, cât și a dreptului de a fi
executate lucrările din domeniul apărării împotriva incen-
diilor(!?!).

În acest sens, considerăm relevant OMAI 87/2010, cu
modificările ulterioare (din OMAI 112/2014) pentru apro-
barea Metodologiei de autorizare a persoanelor ce efec-
tuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.
În acest ordin sunt precizate un număr de activități care
pot fi executate numai de persoane (fizice sau juridice)
autorizate de IGSU, prin intermediul Centrului Național
pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă (CNSI PC),
și anume:

a) proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare,
alarmare și alertare în caz de incendiu;

b) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor
de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;

c) proiectarea sistemelor și in stalațiilor de limitare și
stingere a incendiilor;

d) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor
de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care
conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

e) termoprotecție cu vopsele termospumante;
f) termoprotecție cu produse de torcretare;
g) ignifugarea materialelor com bustibile;
h) întreținerea instalațiilor speciale din compunerea auto -

specialelor destinate apărării împotriva incendiilor;
i) verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor

de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze
fluorurate cu efect de seră;

j) proiectarea sistemelor și insta lațiilor de ventilare
pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția
celor de tip natural - organizat;

k) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor
de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți.

Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor, altele decât cele
prevăzute la aliniatul anterior, se face prin metodologii
specifice, aprobate în condițiile legii.

Sunt precizate și cerințe referitoare la codurile CAEN
(Clasificarea activităților din economia națională) pe care
trebuie să le aibă prevăzute persoanele juridice pentru a fi
acceptate în procesul de autorizare de către CNSI-PC. 

Sunt, de asemenea, precizate cerințele referitoare la
calificarea personalului (codurile COR – pentru unele cali-
ficări există și standarde operaționale) și condițiile tehnice
(liste de dotare minimale) pe care trebuie să le asigure fir-
mele men ționate mai sus, pentru a fi eligibile pentru auto-
rizare în domeniile men ționate. 

Aparent totul este în ordine, calitatea punerii în operă
fiind perfect controlată. O examinare mai atentă duce,
însă, la niște concluzii mai puțin optimiste:

• Unele domenii sunt tratate cu mai multă atenție – de
exemplu pentru instalații de stingere, instalații de de -
tecție, semnalizare și alarmare la incendiu și sisteme de
evacuare a fumului și gazelor (altele decât cele cu tiraj
natural organizat) sunt necesare autorizări separate pen-
tru proiectare și pentru instalare și întreținere. 

• Pentru domenii ca termopro tecția cu vopsele termo -
spumante sau cu produse de torcretare se reglementează
numai punerea în operă, nivelul de pregătire fiind de mun-
citori calificați și asociați (studii medii). În condițiile în care
proiectele nu conțin toate informațiile necesare, nivelul de
competență minim impus nu asigură o corectă punere în
operă a produselor respective. 

Nota redacției: Situațiile acestea sunt extrem de
numeroase în România și, pe parcursul anilor, ASI și
Școala PROMETEU au depus o activitate intensă de identi-
ficare și sesizare a acestor cazuri la IGSU și Inspecția în
construcții (în vederea remedierii lor) precum și de instru -
ire corectă a tuturor celor implicați în acest tip de lucrări
(de la proiectanți până la aplicatori), cu participarea
reprezentanților firmelor producătoare (trebuie spus că în
majoritatea țărilor avansate, lucrările de termoprotecție
impun și certificarea aplicatorilor de către producătorul
materialelor). 

• Unele domenii importante în ceea ce privește securita-
tea la incendiu (elemente de separare la foc neportante –
de exemplu sistemele de pereți din plăci pe sisteme de
susținere metalice, placarea structurilor cu plăci rezistente
la foc, etanșarea golurilor de trecere prin pereți rezistenți la
foc etc.), nu sunt incluse în lista de lucrări în domeniul apă-
rării împotriva incendiilor, deși considerăm că ar fi necesar. 

• Ordinul citat nu are o abordare clară cu privire la
necesitatea și eventual, rolul autorizării personalului firme-
lor autorizate, de către firmele producătoare de echipamente
și materiale specifice folosite la lucrările în dome niul apă-
rării împotriva incendiilor.

• Excluderea sistemelor de ventilare pentru evacuarea
fumului și gazelor fierbinți cu tiraj natural organizat de la
obligativitatea de autorizare a proiectării (cel puțin pentru
clădiri foarte mari) este o eroare – simpla corelare a
suprafeței aerodinamice cu aria pardoselii încăperii în care
este asigurată ventilarea natural organizată nu asigură,
întotdeauna, rezultatele așteptate, fiind necesar a fi luați
în calcul mult mai mulți parametri. 

Prezentarea slăbiciunilor sistemului actual se dorește a
fi argumentul pentru propunerile de soluții de îmbună-
tățire (nu prin măsuri administrative) ce vor fi prezentate
în numerele următoare ale revistei. 

ing. Laurențiu ISTRATE -
Departament dezvoltare tehnică ASI

Securitatea la incendiu - Ghiduri de bună execuție (I)
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Cum protejăm, eficient și ușor, clădirile
de pericolul incendiilor

Primul nivel de protecție – detecția
rapidă CerberusTM PRO

CerberusTM PRO este un sistem
anti-incendiu care excelează prin
detecție rapidă și fiabilă, semnalizare
sonoră și control, protejând astfel
oamenii și bunurile. 

CerberusTM PRO oferă patru vari -
ante constructive de centrale anti-
incendiu, potrivite pentru orice fel de
aplicații, indiferent de mărimea și
gradul de complexitate al acesteia și
poate fi folosit atât în mod indepen -
dent cât și conectat în rețele, utili -
zând tehnologia LAN. Centralele sunt
ușor de utilizat și prezintă avantajul
gestionării de la distanță, facilitând
astfel mentenanța sistemelor fără a
mai fi necesară deplasarea echipei
tehnice în locația respectivă.

CerberusTM PRO asigură, de ase-
menea, caracteristici unice de sigu-
ranță ale sistemului. Fiecare detector
de incendiu și fiecare dispozitiv peri-
feric aferent are încorporat un izolator
la scurt-circuit, astfel încât circuitele
deschise pot fi localizate în mod facil.
Toate aceste aspecte fac ca centrala
de incendiu să fie ușor de operat și
se asigură acționarea în siguranță și
corectă în cazul unui eveniment.

În afara centralelor antiincendiu,
gama CerberusTM PRO oferă de ase-
menea un terminal de incendiu care
poate fi conectat la rețea. El oglindește
display-ul și funcțiile centralelor

antiincendiu. Acesta poate fi, de
asemenea, folosit ca terminal de
funcționare adițional, suplimentar
centralelor anti-incendiu – de exem-
plu într-o cameră de monitorizare a
securității sau zona de recepție a
unei clădiri. Aceasta permite o reac-
tivare mai rapidă în caz de alarmă,
deoarece persoana responsabilă nu
trebuie să se deplaseze până la cen-
trală. Terminalul antiincendiu conec-
tabil în rețea poate fi folosit ca un
terminal operațional în stand by. În
cazul în care o centrală nu va funcționa,
terminalul va prelua funcția acesteia.

Detectoarele de incendiu

Familia de detectoare inteligente
CerberusTM PRO răspunde tuturor
cerințelor, de la camere curate la
medii dificile. De asemenea, pun la
dispoziție o soluție pentru detecția
de CO, independent de incendiu.
Detectoarele inteligente cu tehnolo-
gie ASA (ASA - Analiză Semnal
Avansată) reacționează mai eficient
dato rită celor nouă seturi de para-
metri selectabili, ceea ce face ca
detectoarele să fie imune la feno-
mene înșelătoare, astfel prevenin -
du-se costurile și întârzierile cauzate
de alarmele false. Aceasta înseamnă
că, în cazul unui incendiu adevărat,
detectoarele cu tehnologie ASA reac -
ționează mai eficient.

Sistem de detecție wireless

Sistemul de detecție a incendiului
SWING (Siemens Wireless Next
Generation) oferă un nivel ridicat
de fiabilitate și flexibilitate, fiind în
același timp unica soluție de detecție
incendiu wireless. Swing combină o
rețea wireless sigură cu tehnolo-
gia ASA patentată (Advanced Sig-
nal Analysis) pentru a se asigura de
o detecție optimă la incendiu.
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În zonele cu fenomene înșelătoare,
detectoarele ASA sunt alegerea ide-
ală deoarece asigură detecția și
previn alarmele false. Mulțumită teh-
nologiei lor inteligente analizează rapid
principalele caracteristici ale unui
potențial incendiu: existența particu -
lelor de fum, căldura excesivă și
dioxidul de carbon.

În rețeaua de tip mesh, fiecare
dispozitiv wireless comunică cu dis-
pozitivele adiacente, ceea ce înseam -
nă că cel puțin două căi redundante
sunt disponibile în orice moment
pentru a transmite informații. Pentru
a crește siguranța, fiecare dispozitiv
are două benzi de frecvență cu
canale multiple.

În cazul unei tulburări, rețeaua se
„repară” singură schimbând canalele
sau benzile de frecvență și prin
transmiterea informației mai departe
printr-un dispozitiv adiacent. Aceasta
asigură că toate informațiile disponi-
bile ajung în interfață și în cele din
urmă în centrala anti-incendiu.

Astfel, detectoarele cu tehnologie
ASA sunt prima alegere pentru apli-
cațiile sofisticate în medii curate,
moderne sau dificile, cum ar fi holuri
cu scopuri multiple, bucătăriile canti-
nelor, centre de date și facilități de
producție  industrială.

Cerberus DMS

De ce ați avea nevoie de un
produs software în plus față de
un sistem de detecție incendiu
de calitate înaltă?

Platforma de management Cer-
berus DMS prezintă un singur punct
de intrare pentru utilizatori de a
opera, monitoriza și optimiza sis-
temele de siguranță la incendiu și de

securitate sau o combinație a aces-
tora. Migrarea de la MM8000, pre-
cursorul acestuia, se face cu ușurință.

Cerberus DMS este o arhitectură
flexibilă care permite scalabilitate de
la sisteme mici și mijlocii la mari și
complexe. Platforma oferă distribuții
personalizabile și specifice pieței.
Cerberus DMS poate fi instalat pe un
singur computer, cu funcționalitate
completă a serverului și a clientului.
În plus, clienții instalați, Web și Win-
dows App pot fi adăugați și pe hard-
ware separat. Interfețele web oferă
clientului o flexibilitate sporită pen-
tru funcționarea și viitoarele exten-
sii, de exemplu aplicații mobile pentru
tablete și telefoane inteligente.

De ce avem nevoie de un astfel
de software?

• Pentru a susține o mai rapidă și
precisă luare a deciziilor într-o situ-
ație de urgență.

• Pentru a-și îndepli obiectivele
cu mai puține resurse și training-uri
mai simple pentru situațiile în care
personalul se schimbă frecvent.

• Pentru a crește fiabilitatea site-
ului.

Fie că aveți nevoie de o aplicație
simplă pentru gestionarea sistemului
de incendiu sau de o aplicație avan -
sată pentru un sit industrial com-
plex, Cerberus DMS vă sprijină în a
proteja clădirea dumneavoastră într-un
mod mai inteligent, mai eficient și
mai flexibil.

Managementul siguranței dumnea -
voastră la incendiu și managementul
sistemelelor de securitate nu trebuie
să fie complicate. 

Cerberus DMS este o stație de
management personalizabilă care
face ca protecția clădirii să fie mai
inteligentă, mai ușoară și mai flexi-
bilă. Acesta vă oferă puterea de a
răspunde evenimentelor care implică
siguranța vieții și evenimentelor
legate de securitate rapid și fiabil.
Fluxurile de lucru integrate și armo-
nizate garantează o privire de
ansamblu rapidă și concentrată în
timpul evenimentelor și rezistență la
eroarea de funcționare a sistemelor
de siguranță și securitate conectate.

Bazat pe tehnologia de vârf de la
Siemens, Cerberus DMS se adre -
sează nevoilor imediate ale sistemu-
lui dumneavoastră și adăpostește,
de asemenea, extinderi viitoare, prin
integrarea disciplinelor multiple cum
ar fi siguranța la foc și securitate cu
controlul accesului, detecția la efracție
și supravegherea video. q

Conectivitate

Cerberus DMS poate integra și comunica cu o gamă largă de familii
de produse și sisteme, precum:

Siguranța la incendiu

• Algorex
• CerberusTM PRO

Securitate

• Milestone XProtect Expert/Corporate
• SiPass integrated
• SPC Intrusion

Pentru mai multe informații despre produsele și sistemele
Siemens Building Technologies,

vă rugăm să accesați pagina de internet: siemens.ro/bt
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Ce se mai întâmplă în domeniul nostru din
zona europeană?

1. Asociația Europeană pentru Protecție Pasivă
la Incendiu respinge propunerile de a relaxa
Reglementarea Produselor pentru Construcții

Asociația Europeană pentru Protecție Pasivă la
Incendiu (AEPPI) a emis o declarație prin care ia poziție
în ceea ce privește susținerea Reglementării Produselor
pentru Construcții (RPC), afirmând că aceasta a elimi-
nat restricții aplicate comerțului, furnizând, în același
timp, o garanție a calității și standardizării produselor
comercializate pe piața UE.

Declarația a fost emisă ca replică la un Workshop
pentru Platformă Tehnică legat de RPC susținut pe 21
iunie. Organizat de Directoratul General pentru Piața
Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, work-
shopul, intitulat Coexistența Sistemelor Statelor UE
pentru Marketing, a dezbătut câteva propuneri de
mare amploare în privința RPC și a utilizării sale.

S-au discutat câteva opțiuni, printre care crearea
posibilității de a adăuga caracteristici suplimentare la
standardele armonizate ale produselor (hEN); permi-
siunea acordată Statelor Membre să reglementeze în
afara structurii armonizate și să stabilească cerințe
fără folosirea conținutului standardelor hEN, cât și per-
miterea fluxului de informații în afara utilizării limbaju-
lui tehnic comun al RPC.

Exprimând îngrijorări că unele dintre aceste propu-
neri ar putea conduce la o abrogare totală a RPC,
AEPPI (Asociația Europeană pentru Protecția Pasivă la
Incendiu), declară: „AEPPI crede cu convingere că DPC
și RPC au contribuit la eliminarea restricțiilor impuse
comerțului în Europa. Drept consecință, atât abrogarea
RPC, cât și relaxarea cerințelor sale, nu sunt sprijinite
în industria protecției pasive la foc. AEPPI susține o
armonizare progresivă către o zonă de comerț liber /
zona de liber-schimb prin intermediul RPC, care
folosește un limbaj tehnic comun și armonizarea carac-
teristicilor de performanță a siguranței. (…) Suntem
conștienți de dificultățile întâlnite în implementarea
RPC, însă propunem să continuăm rezolvarea pro -
blemelor la momentul apariției lor, în loc să implemen-
tăm o abordare care ar pune în pericol toate realizările
pozitive și progresele pe care le-am făcut de când RPC
a intrat în vigoare în 2013.

(…) Sectorul industriei de protecție pasivă la incen-
diu a investit semnificativ în certificarea CE, atât prin
Standardele Europene ale Produselor (hEN), cât și prin
Documentele Europene de Evaluare (DEE), iar orice
acțiune care ar încuraja sau chiar adoptă caracteristici
naționale, impunând noi restricții asupra comerțului,
ne-ar trimite înapoi la situația în care ne aflam acum
câteva decenii, în epoca pre-DPC/RPC. Aceasta ar pune
în pericol statutul economic și ar face industria noastră
europeană mai puțin competitivă și inovativă. 

Considerăm că orice abrogare sau relaxare a
cerințelor RPC ar conduce din nou la restricții
comerciale în interiorul UE și drept consecință, ar
trebui respinsă.”

Pentru mai multe informații despre AEPPI, accesați
www.eapfp.com; tel.: +44 (0)1420 471616; e-mail:
admin@eapfp.com.

2. EURALARM, asociația profesională europeană
din industria protecției anti-incendiu și a secu-
rității, are acum o secțiune dedicată stingerii
incendiilor – deschisă primirii de noi membri. 

EURALARM își extinde activitățile către stingerea
incendiilor, oferind noi oportunități membrilor săi și
întregii industrii de protecție anti-incendiu, de a
acționa, în mod unitar, la nivel european. Organizată
sub forma unei asociații-umbrelă, EURALARM cuprin-
dea deja o Secțiune pentru alarmele electronice de
incendiu, o Secțiune dedicată securității electronice,
precum și a treia pentru serviciile aferente protecției la
foc și securității. Actualmente, este posibilă solicitarea
calității de membru în cadrul Secțiunii de Stingere a
EURALARM, atât pentru membri noi, cât și pentru
membri EURALARM activi.

Noua Secțiune de Stingere urmărește să reprezinte
companii și asociații naționale active în domenii tehno-
logice cum ar fi: sisteme de stingere pe bază de apă
(cu sprinklere, cu ceață de apă), stingătoare portabile
de incendiu, instalații fixe de stingere, agenți de com-
batere a incendiilor și tehnologii active noi și în curs de
dezvoltare destinate stingerii sau limitării incendiilor.

Noii înscriși vor avea, pentru prima dată, o șansă
reală de a-și face auzită vocea la Bruxelles, unde încă
nu s-a înființat o asociație care să acopere acest sector
de activitate. Momentul ales de EURALARM pentru
extinderea către domeniul stingerii incendiilor este
crucial, întrucât acum debutează discuții la nivel euro-
pean pe tema reînnoirii Reglementării Produselor din
Construcții (sau RPC) - vezi Nota anterioară -, precum
și un dialog la nivelul întregii industrii de profil asupra
cerințelor legate de protecția la foc și o posibilă legis -
lație facilitată de nou-lansata Platformă de Schimb din
Industria Protecției la Foc (PSIPF) a Comisiei Europene,
un forum anual de politici, în cadrul căruia EURALARM
a prezentat un document în care detalia poziția adoptată.

RPC este o Echipă de legislatori care a ajutat la
standardizarea metodelor de testare și a asigurat
acceptarea pe scară largă, la nivel european, a rezulta-
telor testelor efectuate asupra produselor electronice
de protecție anti-incendiu. Din nefericire, această
legis lație acoperă, fără un efect benefic, o gamă foarte
largă de produse cu caracteristici foarte diferite. Acolo
unde logica RPC se poate aplica foarte ușor pentru
unele materiale de construcții, poziția EURALARM
menționează că aceasta are un impact negativ asupra
standardizării produselor de detecție și alarmare la
incendiu.

Rubrica în care vă prezentăm, ca de obicei, noutăți din domeniul
Securității la Incendiu.
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O reprezentare unificată a domeniului protecției
active la incendiu la Bruxelles ar întări poziția unei
industrii care avea de mai mult timp nevoie de o vizi -
une comună în problema RPC. Aceasta îi va permite să
fie un partener mai puternic pentru Comisia și Parla-
mentul European, în chestiuni legate de inițiative
actuale și viitoare din domeniul securității la incendiu
din Europa. Eforturile combinate din interiorul indus-
triei de profil vor face, cu siguranță, posibilă găsirea
unor soluții orientate spre piață în problematica stan-
dardizării cauzate de RPC.

În ce privește Platforma de Schimb din Industria
Protecției la Foc, dialogul dintre reprezentanții indus-
triei și factorii de decizie ai politicii UE, din cadrul
primei întâlniri a Platformei de la Bruxelles, a explorat
problemele-cheie din domeniul securității la incendiu
din Europa în privința clădirilor ce găzduiesc mai multe
locuințe, în urma tragediei de la Grenfell. Beneficiul
unei mai ample reprezentări în cadrul industriei de pro-
tecție la foc permite ca EURALARM să expună mai clar
nevoile acesteia, împreună cu o viziune cuprinzătoare.

În plus, noua Secțiune va deschide un forum în care
membrii EURALARM să poată discuta și prioritiza
subiectele lor specifice, care până acum nu erau
incluse în activitățile asociației de susținere a acestora
la nivelul UE, cum ar fi REACH și Directivele pentru
Echipamente sub Presiune, sau Reglementarea F-Gas.

Companiile și asociațiile care doresc să devină
membre ale Secțiunii vor beneficia de o reducere spe-
cială pe perioada primului an de apartenență la

aceasta. Membrii actuali ai EURALARM vor beneficia,
de asemenea, de o reducere suplimentară aplicată a
cotizațiilor aferente Secțiunii lor, atunci când devin
membri ai Secțiunii de Stingere.

Pentru mai multe informații: Press office EURALARM,
E-mail: pressoffice@euralarm.org.

3. ECEUFIRE (East-Central European Fire Pro-
tection Cooperation) 

ECEUFIRE a fost înființată în 4 octombrie 2007, ca
un organism care să furnizeze informații specifice
membrilor fiecărei Asociații naționale, ca de exemplu:
oportunități de afaceri în regiunea respectivă, facilita-
rea noilor relații între membri, informări reciproce
asupra reglementărilor naționale și europene de Secu-
ritate la incendiu etc. ASI (Asociația pentru Securitate
la Incendiu) reprezintă, cu drepturi depline, România
în ECEUFIRE încă din 2010.

Recent, ECEUFIRE (al cărui președinte actual este
dl. Janos ZELLEI – din partea TSZVSZ din Ungaria) și-a
informat membrii asupra intențiilor de fuziune ale
ECEUFIRE cu organizația europeană EURALARM.
Recent, EURALARM și-a creat și o a 4-a binecunoscută
direcție (care îi lipsea până în prezent) referitoare la
protecțiile pasive – vezi Notele anterioare. În con-
secință, ARTS din România (care este deja membră
EURALARM) și-a anunțat intenția de a se restructura în
mod similar. Vă vom ține la curent cu toate acțiunile
care vor avea loc în acest scop. q
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A. SITUAȚIA ACTUALĂ DIN
ROMÂNIA (CE AR TREBUI FĂCUT
ACUM LA NOI?)

Unde sesizați disfuncționa -
litățile majore actuale ale
domeniului securității la
incen diu în România ?
Onuțu LOHENGRIN: Dificul-

tățile majore ale domeniului sunt
generate, în mare parte, de către
autoritățile statului (ISU/IGSU,
MDRAP, ISC, Guvern) dar și de
restul părților implicate (beneficiari,
unii proiectanți, verificatori etc.).

Consider că principala problemă
care duce la întârzierea sau dificul-
tatea obținerii avizelor/autorizațiilor
de securitate la incendiu este
modul în care sunt scrise norma-
tivele, STAS-urile, legile, OMAI-
urile și HG-urile; de cele mai multe
ori acestea sunt concepute de către
persoane din afara domeniului ori
de către persoane care nu au
proiectat efectiv în construcții, arhi-
tectură sau instalații (acestea
reprezentând specialitățile care
determină – majoritar – securitatea
la foc clădirilor).

O altă problemă gravă este
modul de abordare, în cadrul
ISU/IGSU, prin care pompierii se
consideră unici răspunzători asupra
documentațiilor de securitate la
incendiu în construcții, trecând ade-
sea peste soluțiile specialiștilor
atestați și respingând documenta -
țiile (din cauza interpretării greșite
a frazelor scrise ambiguu în legis-
lație). Aici trebuie spus că situația
se datorează, în mare parte, și fap-
tului că guvernanții cer reprezen-
tanților ISU/IGSU să fie, în același
timp, și arhitecți, și ingineri, și veri-
ficatori, și experți tehnici, și avo-
cați, și etc. etc. (mai exact un
singur om trebuie să se pronunțe
pe toate aceste specialități, acțiune

total nefirească, aproape suprana-
turală, imorală sau chiar cu tentă
ilegală!).

Alte probleme sunt cauzate de
persoanele care proiectează la
standarde inferioare, așa-zișii con-
sultanți sau proiectanți „ieftini”,
neautorizați și care – din dorința de
a fi sub cota pieței – își bat joc de
documentații și de meseria de arhi-
tect sau inginer. Totodată, aceste
persoane apelează la verificatori
total neimplicați (din cauza aglo -
merării de lucrări sau chiar, mai
grav, din cauza necunoașterii în
amănunt a domeniului securității la
incendiu) sau la verificatori / experți
care nu au reușit să țină pasul cu
desele modificări ale legislației. Să
nu uităm „A.G.-urile” (falșii antre-
prenori generali) care de cele mai
multe ori – neștiind despre ce este
vorba – reușesc să distrugă relația
beneficiar - proiectanți - autorități
(și mă refer aici, în special, la A.G.-
urile cu un singur angajat și cu
sediul într-un apartament!).

Și, în cele din urmă, nu trebuie
uitați cei mai mulți dintre benefi-
ciari – români sau străini – care au
rolul lor important în ”mersul româ-
nesc al lucrurilor” și contribuie activ
la direcția greșită spre care ne
îndreptăm – prin faptul că stau
extrem de prost cu bunul simț,
urmărind numai înșelătoriile, „țepele”
și evitarea 100% a legislației!!

Laurențiu ISTRATE: Cerințele
normative naționale (P118-99) sunt
bazate pe valori istorice ale para-
metrilor al căror nivel nu este justi-
ficat prin argumente tehnice, ci prin
referire la edițiile anterioare ale
normativului, eventual ridicate la
un nivel superior, fără a se argu-
menta necesitatea măririi exigenței
sau chiar menținerea nivelului
actual. Întrucât piața românească
este puțin însemnată față de cea
europeană, mulți producători nu

consideră convenabilă producerea
conform specificațiilor românești,
ceea ce generează probleme mari
constructorilor români – nu există
ofertă (de exemplu: nu mai există
industrie românească pentru ele-
mente de etanșare, care să se
implice în producție pe specific
național), în consecință trebuie
recurs la soluții ocolitoare scumpe
și a căror acceptere este dificilă și
adesea incertă.

Cerințele normative naționale
(P118/2) sunt calibrate pe cazul cel
mai rău – de exemplu performan -
țele și dimensionarea la instalațiile
de stingere cu spumă sunt impuse
pentru cazul hidrocarburilor.
Această abordare duce la o supradi-
mensionare a instalațiilor (pe cos-
turile investitorilor!), inutile însă
pentru substanțe lichide com-
bustibile cu punct de inflamabilitate
mult mai ridicat.

Prevederile normative sunt axate
pe cerințe pe care tebuie să le
rezolve (finanțeze) investitorii; deși
autoritățile locale sunt (teoretic)
extrem de interesate în bunul mers
al industriei în zona lor de respon -
sabilitate (de pe urma căreia
încasează impozite locale, impact
social și locuri de muncă etc.) nu
sunt „deranjate” cu prevederea
obligativității de a asigura rețele de
apă pentru instalații de stingere,
terenuri optim amplasate pentru
construirea de stații de pompieri etc. 

Autoritățile mai degrabă descu-
rajează valorificarea experienței
specialiștilor (experți etc.) în faza
de început a proiectelor – și se
ajunge, astfel, ca la solicitarea
autorizării (când finanțarea este
practic închisă) să se constate că
mai sunt necesare modificări, com-
pletări etc. - a căror finanțare de la
începutul proiectului nu ar fi avut
un impact semnificativ.

Securitatea la incendiu - încotro? (III)

Răspund la chestionar, de această dată, dl arh. drd. ing. Onuțu LOHENGRIN - președinte ASIC -
Asociația pentru Securitatea la Incendiu a Construcțiilor, membru în Comitetul Tehnic Național de
Standardizare ASRO/CT217 (Securitate la incendiu în construcții) și dl ing. Laurențiu ISTRATE - Șef
Departament dezvoltare tehnică ASI.
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Operatorii pe piața construcțiilor
sunt divizați: unii acceptă cerințele
(pe care le consideră, însă, exce-
sive) în repetate rânduri, alții caută
să le by-passeze în destule cazuri.
Nu sunt constituite asociații profe-
sionale pe variate domenii, care să
examineze comparativ normele
naționale și cele echivalente din
Europa, să identifice un nivel justifi-
cat tehnic al cerințelor pe care să îl
propună apoi a fi inclus în norma-
tive; mediul de afaceri se complace
în a aștepta ca autoritatea să emită
normative bune, fără a se constitui
în partener activ în procesul de
redactare a acestora. Simpla trimi -
tere de amendamente puctuale la
proiectele aflate în dezbatere pu -
blică constituie o acțiune reactivă.
Având în vedere că principalul
beneficiar al unei optimizări a
cerințelor este mediul de afaceri,
această abordare este perdantă.

Securitatea la incendiu nu se
limitează la finalizarea unei con-
strucții și emiterea unei autorizații
– trebuie să constituie o preocupare
pe toată durata de folosire a unei
construcții. Practic, prin eliminarea
evalurii de risc la incendiu, utiliza-
torii nu mai au acces la o informație
clară referitoare la starea de fapt a
nivelului de securitate la incendiu la
un moment dat. În alte domenii,
evaluările de risc profesional, de
securitate etc. efectuate de orga -
nisme independente sunt obliga-
torii. Atunci, este greu de înțeles de
ce, pentru IGSU, evaluarea riscului
de incendiu (alta decât cea din faza
de proiectare) este considerată
inutilă!!!

Modul de supravegere a pieței
punerii în operă a diferitelor mate-
riale de construcții este neomogen
și defectuos. La majoritate sesi -
zărilor făcute, referitor la lucrări de
termoprotecție, acțiunea s-a limitat
la verificarea unor hârtii completate
mai mult sau mai puțin corespunză-
tor și acelea pe baza satisfacției
clienților (care habar nu au de exi-
gențele operațiunilor implicate!).
Nu a fost demonstrată existența
unei proceduri și a dotării necesare
pentru o verificare profesională.

Nivelul de recunoaștere a proce-
durilor și fișelor tehnice ale pro-
ducătorilor este sub cel necesar.

Ce ar trebui făcut acum pen-
tru remedierea situației și
alinierea României la trendul
mondial?
O.L.: Enumăr, în cele ce urmează,

câteva puncte de vedere pentru o
posibilă îmbunătățire a situației:

1. Abordarea, cu o mai mare
seriozitate, a proiectelor din partea
tuturor specialiștilor implicați în
domeniul securității la incendiu, și
mă refer aici la cei autorizați, care
contractează mult mai multe lucrări
față de cât pot soluționa corect din
pdv tehnic - situație care generează
documentații superficiale. Soluția
ar fi creșterea prețurilor (și nu
scăderea calității din cauza lăcomiei
de a acapara cât mai mult din piața
specifică) precum și încercarea
eliminării impostorilor din piață
(aceasta fiind apanajul organelor
profesional abilitate).

2. O mai largă deschidere către
tinerii specialiști! MDRAP ar trebui
să dea o șansă mai mare și specia -
liștilor mai tineri la susținerea exa-
menului de verificator, prin două
măsuri:

• vechimea ar trebui scăzută la
5 ani de la 8 și 

• testul să se susțină inclusiv în
scris (interviul actual este necon-
cludent, generând un conflict de
interese, atâta timp cât examina-
torii sunt, la rândul lor, și verifica-
tori în piață!).

3. Diminuarea competențelor
ISU/IGSU, care ar trebui să se
rezume numai la a verifica dacă
documentația este completă și dacă
s-au aplicat toate ștampilele nece-
sare, lăsând specialiștii adevărați
să-și facă treaba (aceștia răspun-
zând conform legilor).

4. La modificarea normativelor,
legilor, STAS-urilor, etc, trebuie să
participe activ toate părțile impli-
cate, mai ales proiectanții și verifi-
catorii activi.

5. Trebuie relaxată legislația
referitoare la încadrarea clădirilor la
aviz sau autorizație de securitate
(H571/2016). Exemplu: în cazul
depozitelor categorie C sub 1.000 mp
am ajuns să dublăm valoarea

clădirii prin echiparea cu instalații
cu rol la incendiu!

Ar trebui să modificăm urgent:
• limita densității sarcinii termice

de la 105 Mj/mp la 840 Mj/mp
pentru categoria C (risc mare de
incendiu) și 

• suprafața de la 600 mp la cel
puțin 1.000 mp,
pentru evitarea sufocării micilor inves -
titori, cărora li se retează avân tul
pe piața europeană unde devin
necompetitivi (având în vedere că
acolo se montează sprinklere la
construcții cu risc mare de incendiu
numai de la 1.000 mp sau chiar de
la 2.000 mp).

6. Seriozitatea abordării proble-
mei securității la incendiu trebuie
crescută în România, astfel încât
Beneficiarii - atât străini cât și
români - să-și schimbe mentali-
tatea, în sensul că aceștia ar trebui
să înțeleagă să acorde o mai mare
parte din bugetul de investiții
tuturor aspectelor securității la
incendiu (proiectării, execuției,
mentenanței etc.).

7. Referitor la ISC, recomand
stabilirea unor criterii mai exigente
în vederea autorizării reprezen-
tanților calității în construcții de
către acest for; în prezent, mulți
dintre cei autorizați neștiind să
redacteze nici măcar un proces ver-
bal de lucrări ascunse.

8. Referitor la ISU, este nece-
sară creșterea numărului de spe-
cialiști din cadrul instituției. În
prezent, pe zona București - Ilfov,
sunt maximum 8-10 funcționari la
avize/autorizații, aceștia acordând
aprox. 3.000 de avize/autorizații pe
an. La un calcul simplu, vor mai fi
necesari aprox 50-60 de ani pentru
autorizarea tuturor construcțiilor
prevăzute în HG 571/2016 și sta-
bilirea unor termene (amenzi) mai
realiste, conform situației exis-
tente.

Nota redacției: Aici ar trebui
luată serios în considerație și redis-
tribuirea responsabilităților din
domeniul securității la incendiu
(conform unei propuneri mai vechi
a ASI) prin trecerea domeniului
autorizării la primării – IGSU/ISU
rămânând doar cu aspectele legate

continuare în pagina 40È
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de securitatea la incendiu a clă -
dirilor în perioada de exploatare –
așa cum se întâmplă în toate
statele civilizate din lume!!

În plus, ar trebui conștientizat și
eliminat conflictul de interese, acolo
unde acesta încă mai există! În
prezent, mai există unele situații în
care ISU - prin acordarea deselor
răspunsuri negative (uneori vădit
răuvoitoare) unora - favorizează
firmele foștilor sau actualilor lor
colegi.

L.I.: Mediul de afaceri ar trebui
să abordeze diferit implicarea în
procesul de stabilire a cerințelor de
securitate la incendiu, prin asigu-
rarea informației necesare referi-
toare la cerințele normative
europene și prin finanțarea de
studii comparative, care să justifice
stabilirea nivelului cerințelor cât
mai aproape de cel optim.

Autoritățile ar trebui să sprijine
activ implicarea asociațiilor profe-
sionale în procesul de redactare a
normativelor, precum și apariția
unor organisme notificate pentru
testarea produselor de construcție
(inclusiv printr-o legislație favora-
bilă privind sponsorizarea transpa-
rentă a acestora de către mediul de
afaceri, măcar pentru o perioadă de
5-10 ani, până la consolidarea lor
finaciară). 

Asociațiile profesionale și mediul
universitar ar trebui să preia activi-
tatea de autorizare a experților și
verificatorilor ca și acelea de
redactare a programelor de pre -
gătire a acestora în vederea omo -
genizării cunoștințelor necesare
susținerii aplicației de autorizare. 

Unde vedeți dumneavoastră
raportul actual dintre stat /
domeniul privat al securității
la incendiu peste 10 ani? Dar
după 20?
O.L.: Este clar că trebuie să se

schimbe multe lucruri. Sunt convins
că noua generație - „noul val” - deși
format dintr-un număr mic de spe-
cialiști implicați, va aduce schimbări
majore de mentalitate în acest
domeniu important! Cred că peste
10 ani ne vom apropia mult de
„VEST”.

L.I.: Acum: Stat autoritar,
imprecis în cerințe și mod de
supraveghere a calității; Industrie
de construcții dezbinată, dezorgani-
zată, incapabilă (și nedoritoare) de
a conștientiza necesitatea orga-
nizării în vederea promovării intere-
sului comun; Mediu de afaceri
corect, cerințe de calitate și perfor-
manță justificate (implicare activă,
energică în definirea cerințelor),
supraveghere a pieței, cu adevărat,
de terță parte; în general, opor-
tunismul este mai puternic
decât corectitudinea.

Peste 10 ani: Statul neschim-
bat; Industrie implicată în absor -
birea de informații referitoare la
cerințele normative „din vecini” și
adoptarea unor soluții naționale
rezonabile; Constituirea de organi-
zații naționale private, de terță
parte, implicate în stabilirea unui
nivel de cerințe, rezonabile pentru
piața națională.

Peste 20 ani: Statul rămas cu
atribute de reglementare / supra -
veghere la nivelul cerințelor europene
– nu activ în redactare ci receptiv la
propunerile industriei și organis-
melor de terță parte; Industrie
implicată în cercetare - dezvoltare
și în finanțarea organismelor de
terță parte, cu rol de asigurare a
securității la incendiu; Imaginea
impecabilă, care oferă garanția ca -
lității și corectitudinii mai impor-
tantă decât diferențele minore de
preț.

B. PERSPECTIVA GLOBALĂ
DE VIITOR

Va mai exista aceeași struc-
tură a cerinței de securitate
la incendiu în următorii 10
ani? Dar în 25 ?
O.L.: Pe viitor se vor schimba

multe lucruri; până la urmă statul
va trebui să relaxeze condițiile de
autorizare (cel puțin ale construc -
țiilor până în 2.000 mp). Înțelegând
că altfel va afecta grav economia,
acest lucru fiind dublat și de
maturizarea și europenizarea bene-
ficiarilor care vor deveni mult mai
înțelepți, aplicând benevol măsurile
din normative, fără amenințarea cu
penalități/amenzi absurde.

L.I.: Peste 10 ani – numai
schimbări cosmetice, nimic de sub-
stanță: schimbările inițiate acum
zece ani sunt extinderi ale celor
prezente – realitatea le va eroda
rapid și va duce la înlocuirea lor –
asta va mai dura cel puțin 10 ani.

Peste 25 ani – schimbări sub-
stanțiale, abordare diferită a con-
ceptului de securitate și a modului
de obținere a nivelului impus.

Cum va evolua cererea de
piață ,  având în  vedere
dezvol tarea tehnologică a
societății în general?
O.L.: Piața se va normaliza,

proiectanții vor fi apreciați, cererea
se va mări considerabil, calitatea va
crește și prin evoluția tehnologică a
societății dar și prin aportul adevă -
raților specialiști, mediul de afaceri,
în general, se va consolida.

L.I.: Cererea va fi axată pe cali-
tate și performanță maximă la nive-
lul cerințelor și secundar la preț
(dar totuși important); oferta cea
mai performantă tehnic (față de
cerințele proiectului) va câștiga, în
ciuda prețului – nu vor mai fi accep-
tate compromisuri, „scurtături” față
de cerințele normative.

Se vor putea adapta firmele
românești la noile cerințe ale
pieței? Care va fi prețul?
O.L.: Vor rezista numai aceia

care pun suflet în ceea ce fac, cei
care își dedică viața pentru a con-
strui ceva durabil. 

Estimez că la maturizarea pieței
se vor adapta maximum 30% din
totalul firmelor de proiectare/ exe-
cuție. În special beneficiarii vor fi
atrași de firme mari, cu lucrări vechi
în portofoliu. Bineînțeles că, prin
seriozitate și prețuri competitive, și
unele firme mici vor avea succes.

L.I: Cu mare greutate. Vor
supraviețui doar firmele cu o bună
înțelegere a cerințelor referitoare la
calitate și implicate în mecanisme
private de supraveghere a calității
și corectitudinii în domeniul Secu-
rității la Incendiu. q

Æ urmare din pagina 39
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Set nou de Contracte FIDIC
emise la începutul lunii decembrie 2017

CARE SUNT PRINCIPALELE MODIFICĂRI?
av. dr. Daniel MOREANU

De exemplu, rolul Inginerului în
cadrul FIDIC „roșu” și „galben” a
suferit o modificare de esență,
maniera „neutră” în care acesta
este chemat să răspundă având
drept obiectiv susținerea părților în
a ajunge la o înțelegere amiabilă a
eventualelor divergențe. Neînțele -
gerile dintre părțile contractuale pot
privi, în esență, trei (3) categorii de
pretenții („claims”): sume supli-
mentare de plată, extinderea ter-
menului de execuție sau alte
aspecte contractuale.

Noile Contracte FIDIC stabilesc
că, în ipoteza existenței unor pre-
tenții („claims”), părțile au obligația
de a notifica Inginerul (sau pe
cealaltă parte, în cazul FIDIC „argin-
tiu”) în termen de maximum 28 de
zile de la data la care partea în
cauză a cunoscut sau ar fi trebuit să
cunoască evenimentul care a dat
naștere pretenției, sub sancțiunea
decăderii. Din punct de vedere pro-
cedural, etapele soluționării unor
pretenții au devenit mai struc-
turate, reținând că, până la data la
care pretenția poate fi dedusă spre
soluționare Comisiilor de Adjude-
care / Evitare a Disputelor (în
engleză „DAABs”), este necesară
parcurgerea unor etape succesive
care pot dura până la 9 luni (i.e.,
maxim 266 de zile).

Tot ca noutate a noilor Contracte
FIDIC, este de menționat că DAABs

trebuie să fie stabilite încă de la
data semnării contractului, acestea
dobândind, astfel, un caracter per-
manent, spre deosebire de carac-
terul ad-hoc al FIDIC ediția 1999.
Stabilirea unor Comisii de Adjude-
care / Evitare a Disputelor cu carac-
ter permanent are ca obiectiv
declarat soluționarea pretențiilor și
evitarea transformării acestora în
litigii („disputes”). 

Un alt exemplu de amendament
adus noilor contracte FIDIC face
referire la clauzele alternative care
cunosc modificări semnificative,
determinate de practica ultimelor
două decenii de utilizare a acestor
standarde. Posibilitatea introducerii
unor termene intermediare („mile-
stones”) sau clauze de limitare a
răspunderii pentru daune indirecte,
constituie dispoziții rezultate din
practică, ce își găsesc acum locul în
cadrul clauzelor alternative.

Este util de menționat că, după
cum se precizează și în cadrul reco-
mandărilor emise de FIDIC, amen-
darea Condi ț i i lor  Genera le
(„General Conditions”), prin interme -
diul Condițiilor Particulare („Particu-
lar / Special Conditions”), operațiune
absolut necesară pentru adaptarea
contractului standard la specificita-
tea proiectului și a sistemului de
drept în care se aplică, trebuie rea-
lizată de o manieră echilibrată și
rezonabilă.

De fapt, experiența practică ne
învață că un contract dezechilibrat
în mod flagrant ajunge să nu își
îndeplinească scopul inerent (anume
acela de a ghida părțile în cadrul
executării practice a proiectului),
nici măcar pentru partea în favoa -
rea căreia acesta este dezechilibrat.

Stabilirea limitelor rezonabile și
echitabile în care Contractele FIDIC
pot fi amendate presupune o
cunoaștere detaliată atât a specifi-
cului standardului acestui contract,
cât și a proiectului și sistemului de
drept național. Folosirea neprofe-
sionistă a Contractelor FIDIC poate
avea consecințe negative majore.

Pentru persoanele interesate de
subiect, o analiză detaliată va fi
întreprinsă în cadrul „Conferinței
privind Noile Contracte FIDIC”
care va fi organizată la începutul
anului 2018.

Mai multe detalii sunt accesi-
bile pe www.moreanulaw.com q

După folosirea în practică timp de peste 18 ani a Contractelor-standard FIDIC „roșu”, „galben”
și „argintiu”, Federația Internațională a Inginerilor-Consultanți (FIDIC) a decis că este momentul
să publice o ediție actualizată a acestor contracte folosite pe plan internațional în domeniul con-
strucțiilor.

După cum a menționat însăși FIDIC, emiterea noului set de 3 contracte-standard constituie un
moment definitoriu pentru piața construcțiilor la nivel global. 

În acest articol vom prezenta unele dintre principalele amendamente aduse de noua ediție a
Contractelor FIDIC.

Daniel MOREANU este avocat și doctor în drept.
Pentru mai multe detalii, a se vedea: www.moreanulaw.com 

av. dr. Daniel MOREANU
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Proiectul „The Tides” din strada Wioślarska din
Varșovia este una dintre investițiile despre care
se spune că redau Vistula orașului. Amplasată
chiar pe malul acesteia, clădirea modernă a fost
echipată cu sistemele din aluminiu ALUPROF.

Atât amplasarea, cât și designul deosebit de bine
adaptat și totodată nemaiîntâlnit, transformă această
clădire într-una dintre cele mai deosebite investiții din
Varșovia. Interiorul clădirii cuprinde peste 13.000 mp
de spații moderne de birouri și 10 apartamente de lux.
Sistemele din aluminiu folosite la execuția clădirii
aflate în inima Vistulei au fost furnizate de firma
ALUPROF SA, producător de top din Europa de sisteme
arhitecturale. Soluțiile aplicate permit construirea a
numeroase tipuri de ferestre și uși, în funcție de sfera
utilizării și a cerințelor detaliate referitoare la funcțio-
nalitate, estetică, izolare termică, rezistență la efracție,
etanșeitate la fum sau rezistență la foc.
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Rezistență și izolare termică

Sistemul de ferestre și uși MB 86 reprezintă prima din-
tre soluțiile folosite la construirea The Tides. Structura
profilelor sale oferă 3 variante de execuție, în funcție
de cerințele de economisire a energiei termice: ST, SI
și AERO. Acesta este primul sistem de ferestre și uși de
aluminiu din lume în care a fost utilizat aerogelul - un
material cu nivel perfect de izolare termică. Printre
avantajele sistemului MB-86 se numără și rezistența
ridicată a profilelor, care permite executarea structuri-
lor cu dimensiuni și greutăți mari.

Izolare și etanșeitate

Următorul sistem folosit este MB-86 US. Acesta ajută
la executarea diverselor tipuri de ferestre, uși de bal-
con, vestibuluri, vitrine și construcții spațiale, caracte-
rizate de o foarte bună izolare termică și fonică,
precum și de etanșeitate ridicată la apă și aer. O trăsă-
tură specifică a structurii este aspectul său: profilul
cercevelei este ascuns în spatele tocului, iar supra-
fețele geamurilor montate în câmpurile deschise și
fixe sunt așezate într-un singur plan. Datorită acestui
fapt, camerele deschise și fixe arată identic privite din
exterior.

Fațada cortină

Sistemul MB-SR50N EFEKT ajută, însă, la executarea
pereților ușori de protecție de tip suspendat și de
umplere, precum și a acoperișurilor, luminatoarelor și a
altor structuri. Este o fațadă care, datorită folosirii sis-
temului special de fixare a geamurilor pe montanți și
traverse, privită din exterior oferă o imagine uniformă
de perete neted din sticlă, împărțit de fante verticale și
orizontale cu o lățime de 2 centimetri. Fantele dintre
câmpurile de sticlă ale fațadei sunt umplute cu un liant
special din silicon, care asigură o etanșeitate ridicată a
structurii și mărește proprietățile de izolare. Fațadele
fabricate cu sistemul MB-SR50N EFEKT au parametrii
utilitari perfecți. Folosirea lor permite obținerea nu
numai a aspectului dorit pentru fațada respectivă, ci și
a unui nivel foarte ridicat de izolare termică, care, din
considerentul trendului mondial de limitare a absorbției
de energie a clădirilor, este unul dintre principalele cri-
terii de evaluare a pereților de protecție contemporani.
Gama largă de sisteme de profile din aluminiu ALUPROF
este dezvoltată sistematic, pentru a putea răspunde
cât mai bine nevoilor arhitecturii contemporane și
îndeplinirii cerințelor normelor și prevederilor din ce în
ce mai exigente. Acest aspect se vede perfect în
exemplul unor astfel de realizări, precum The Tides din
capitala Poloniei.
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Arhitectură fără limite… (XVIII)

ONE WORLD
TRADE CENTER -
New York, SUA

După atacurile teroriste
din 11 septembrie 2001, care
s-au soldat cu dărâmarea
celor două blocuri-turn World
Trade Center, americanii au
construit, pe același amplasa-
ment, șapte clădiri, fiecare
purtând numele fostelor clă -
diri WTC.

Cea mai înaltă dintre ele
este One World Trade Center -
botezată inițial Freedom Tower
– având o înălțime de 541,3 m
și 104 etaje.

De fapt, chiar pe locul în
care au fost construite cele
două turnuri gemene s-a
amplasat un monument con-
ceput în me mo ria victimelor
care au murit la 11 septem-
brie 2011 în urma ata curilor
teroriste.

One World Trade Center
s-a construit între 2006 și
2014. Designul inovator al
turnului aparține Skidmore și
Owings and Merrill LLP, arhi-
tect David Childs.

Forma sa ascuțită simboli-
zează renașterea poporului
american după evenimentul
tragic din 2001.

În ceea ce privește struc-
tura sa din oțel și beton, con-
cepută de WSP Group și
Schlaich Bergermann und
Partner, specialiștii afirmă că
turnul este, practic, indes-
tructibil, neputând fi nimicit,
așa cum s-a întâmplat cu cele
două turnuri World Trade
Center.

Din punct de vedere al
destinației, cele mai multe
nivele sunt amenajate pentru
biro uri, însă de la etajul 91 în
sus, spațiile sunt ocupate de
echipamente și diverse insta-
lații.

La nivelul 386,5 m se află
un punct de observație.

Continuăm să vă prezentăm blocuri-turn a căror formă nu se înscrie în cea obișnuită de cilindru,
cub sau paralelipiped.

ONE WORLD TRADE CENTER ‐ New York, SUA

ONE WORLD TRADE CENTER ‐ New York, SUA



w Revista Construcțiilor w ianuarie ‐ februarie 2018 45

MARINA BAY SANDS -
Singapore
Este unul dintre cele mai

spectaculoase complexuri
multifuncționale din lume,
comparabil, poate, doar cu
cele din Las Vegas. Nu
întâmplător dezvoltatorul
pro iectului este societatea
Las Vegas Sands iar stați-
unea integrată Marina Bay
Sands este comparată cu
MGM City Center.

Inițial, Las Vegas Sands
s-a angajat să investească în
proiect 3,85 miliarde dolari,
fără a include costul stabilit
de 1,2 miliarde dolari pentru
situl propriu-zis de 560.000
mp.

Costurile escaladate ale
materialelor (ciment, oțel
ș.a.) la care s-a adăugat și lipsa forței de muncă necesare au făcut ca, în final, suma investită să se ridice la
peste 6 miliarde dolari.

Las Vegas Sands consideră că, în aceste condiții, Marina Bay Sands este unul dintre cele mai provocatoare
proiecte de construcții din lume și, cu siguranță, cea mai scumpă stațiune integrată construită vreodată.

Pentru recuperarea investiției se așteaptă ca, anual, cazinoul să genereze un profit de un miliard de dolari.
Pentru economia Singapore, Marina Bay Sands e proiectată să contribuie cu 2,7 miliarde dolari anual, respec-

tiv 0,8% din Produsul Intern Brut, generând 10.000 de locuri de muncă în complex și alte 20.000 în activități
auxiliare.

Stațiunea integrată Marina Bay Sands este proiectată de arhitectul israelian Moshe Safdie. Complexul
cuprinde 3 blocuri turn cu 55 de etaje fiecare, cu destinație de hotel, cu un total de 2.561 de spații de cazare; la
baza turnurilor, în fața lor, se află un centru de conferințe și expoziții de 120.000 mp, două teatre cu 1.650 de
locuri și respectiv 2.155 de locuri și un cazinou - cel mai mare din lume - cu 1.000 de mese de joc și 1.500 de
slot machines.

Alături de acestea, în aceeași zonă, se află muzeul Art Science, de forma unui lotus, cu o suprafață de
190.000 mp.

În partea de sus, deasupra turnurilor, la 191 de metri de la sol, se află Sky Park - cea mai mare platformă din
lume, cu o lungime de 340 m, care depășește turnul din nord cu o secțiune în consolă de 67 m.

Sky Park - care oferă o imagine panoramică deasupra golfului – cuprinde: grădini cu sute de copaci și plante,
restaurante, cluburi de noapte, o pistă pen-
tru jogging, o punte de observație, precum
și o piscină – de asemenea, cea mai mare
din lume - cu o lungime de 150 m. Piscina
este foarte interesantă și prin faptul că mar-
ginea sa nu este vizibilă. În aceste condiții
pare că apa curge peste marginea care nu
se vede, creând imaginea că piscina este
infinită. De fapt, apa din piscină curge într-un
bazin, din care este repompată în piscină.

Din punct de vedere constructiv, cele 3
turnuri au o secțiune mai mare la bază,
secțiune care se îngustează spre vârf.
Fiecare turn are două picioare asimetrice,
cu un picior estic curbat față de celălalt,
creând o provocare tehnică în construcția
sa.

Ingineria structurală a proiectului a fost
asigurată de societățile Arup și Parsons
Brinckerhoff.

MARINA BAY SANDS ‐ Singapore

MARINA BAY SANDS ‐ Singapore (piscina)

continuare în pagina 46È
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În ceea ce privește platforma Sky Park, aceasta a fost prefabricată la sol și asamblată în partea de sus a turnurilor.
Sub bazinele principale există 4 articulații de mișcare, concepute pentru a absorbi mișcarea naturală a turnu-

rilor, fiecare articulație având o gamă unică de mișcare. Intervalul total de mișcare este de 500 mm. În plus, tur-
nurile sunt supuse, în timp, și așezării pe pământ, astfel încât inginerii au prevăzut piciorușe jack personalizate,
pentru a permite ajustarea în peste 500 de puncte sub piscină. Acest sistem de ajustare este important, în primul
rând pentru a asigura ca “marginea infinită” a bazinului să funcționeze corect.

Nu putem încheia fără a remarca faptul că Marina Bay Sands mai are si peste 93.000 mp de spații comerciale,
cu peste 300 de magazine în care sunt prezente cele mai renumite mărci din lume.

Mai există, de asemenea, două pavilioane din cristal - unul dintre ele găzduind două cluburi de noapte.
În fața complexului se prezintă în fiecare seară un spectacol de lumini și apă, cel mai modern din Asia de Sud

Est, spectacol produs de Laser Vision.

SHANGHAI WORLD
FINANCIAL CENTER – Shanghai, China

Este un zgârie-nori cu înălțimea de
492 m amplasat în centrul financiar din
Shanghai.

Cele 101 etaje ale sale au o funcțio -
nalitate multiplă: la parter există un
mall cu spații comerciale iar la etaje
sunt spații de birouri, săli de conferințe,
punți de observație, iar între etajele 79
și 93 un hotel, Park Hyatt Shanghai.

Ca design, clădirea concepută de
Kohn Pedersen Fox (structura, Leslie E.
Robertson Associates) seamănă cu un
deschizător de sticle, amănunt care nu a
fost ignorat de cei ce o administrează.
Aceștia comercializează, la magazinul de
cadouri aflat pe puntea de observație a
clădirii, deschizătoare de sticle care
imită, în miniatură, imaginea Shanghai
World Financial Center.

MAHANAKHON –
Bangkok, Thailanda

Construirea clădirii a început în 20 iunie 2011 și s-a finalizat în aprilie 2016.
Turnul a fost proiectat de arhitectul german Ole Scheeren. Designul său are forma unei prisme, cu volume

cuboide tăiate pe părțile laterale, creând un aspect pixelat al clădirii. 
MahaNakhon are 10.000 mp de

spații comerciale, 209 aparta-
mente, printre cele mai scumpe
din Thailanda (între 1,2 și 14 mili -
oane dolari); de asemenea, un
hotel de tip boutique - Bangkok
Edition cu 150 de camere, hotel
operat de Ritz Carlton care face
parte din grupul Marriot Interna-
tional.

Practic, cu cei 314 mp ai săi și
77 de etaje, MahaNakhon este cea
mai înaltă clădire din Thailanda.

Datorită volumelor cuboide care
se desprind de pe pereții săi, clădirea
are și o serie de terase ce găzdu -
iesc nume roase facilități comerciale
și de divertisment și oferă o pano-
ramă spectaculoasă asupra orașului.
În partea de sus a clădirii, la 310 m
deasupra pământului, funcționează
un Sky Bar cu trei etaje și un restau-
rant în aer liber.

SHANGHAI WORLD FINANCIAL CENTER – Shanghai, China

MAHANAKHON – Bangkok, Thailanda

Æ urmare din pagina 45
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Prefabricate inovatoare 
din materiale reciclabile, pentru construcții
SC PIETRE EDIL SRL, societate care activează în domeniul arhitecturii, proiectării, ingineriei și dezvoltării de

soluții în domeniul eficientizării consumului de energie, dezvoltă împreună cu Consiliul Național de Cercetare
Padova - „CNR”, și alți 8 Parteneri din Europa, soluții inovatoare pentru punerea pe piață a unor panouri geo-
polimerice, prefabricate destinate industriei construcțiilor.  Prin utilizarea ca materie primă a deșeurilor provenite
din demolări (lemn, sticlă, cauciuc, vată minerală), panourile urmăresc reducerea consumului de energie al con-
struțiilor și minimizează impactul negativ asupra mediului.

Noul produs este studiat cu susținerea programului Orizont 2020 al Uniunii Europene, prin proiectul cu titlul
„InnoWEE - Componente prefabricate inovatoare care includ diferite deșeuri materiale rezultate din construcții
și demolări ce reduc consumul de energie al clădirii, minimizând impactul asupra mediului”, în valoare de
3,36 millioane euro. 

Obiectivul proiectului InnoWEE constă în punerea pe piață a panourilor geopolimerice, prefabricate, cu o
performanță ridicată, pentru fațade eco-izolatoare externe (panouri de fațadă ventilate) și pentru sistemul
radiant de interior, eco-friendly (panouri monolit) cu un impact redus asupra mediului, consum redus de energie,
emisii scăzute de CO2 și performanță termică ridicată.

Descrierea, pe scurt, a proiectului: 
• Recuperarea, demontarea, selecția și tratarea deșeurilor provenite din demolări; 
• Dezvoltatea unor panouri geopolimerice, prefabricate (izolante și radiante) cu o performanță energetică

ridicată;
• Fabricarea unui produs care să fie eficient ca preț, consum energetic, competitiv, robust, de încredere, cu o

întreținere redusă și impact pozitiv de mediu; 
• Crearea unor soluții practice și sustenabile pentru clădiri, ușor de integrat în design-ul acestora. 

Rezultatele proiectului până în prezent:
• Au fost selectate și identificate tipologiile de deșeuri din construcții, care urmează a fi amestecate cu

materiale de geopolimer;
• Au fost identificate standardele și reglementările europene cu impact pentru noul produs; 
• Au fost determinate și încă sunt în analiză costurile în vederea realizării noului produs.

Informații generale:
Numărul proiectului: 723916
Valoarea proiectului: 3,36 millioane €
Luna de început: octombrie 2016
Durata proiectului: 4 ani

Website proiect InnoWEE: www.innowee.eu
CONTACT:
General Manager Arch. Leonardo Rossi (archleonardorossi@yahoo.it) - SC PIETRE EDIL SRL (Strada Slănic nr. 2,

București, Romania), website: www.pietre-edil.ro

Coordonator proiect:
Dr. Adriana Bernardi (a.bernardi@isac.cnr.it) - Consiliul Național de Cercetare Padova, Corso Stati Uniti 4,

35127 Padova (Italy).

„Acest proiect a primit finanțare de la programul de cercetare‐inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene,
în conformitate cu acordul de finan țare nr. 723916.

Acest articol a fost realizat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul programului de cercetare și inovare
Orizont 2020. Conținutul acestui articol nu reflectă neapărat poziția Comisiei. Articolul reflectă numai opi‐
niile autorului, iar Comisia Europeană nu este răspunzătoare pentru nicio utilizare a informațiilor
conținute în acesta.”
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EURO QUALITY TEST  
EXPERTIZE - CONSULTANȚĂ - TESTE LABORATOR CONSTRUCȚII

Domeniul de activitate al SC EURO QUALITY
TEST este cel care se referă la agremente și
expertize, activități de inginerie și consultanță
tehnică legate de acestea, necesare în domeniul
construcțiilor.

Serviciile furnizate de societatea noastră cuprind
următoarele prestații de care poate beneficia orice
firmă din construcții pentru eficientizarea activității
sale:

1. Expertizare, Consultanță (Inginerie, Proiectare,
Dirigenție de șantier, Monitorizări) și Testări in situ con-
strucții și căi de comunicații – Drumuri, Căi Ferate,
Poduri, Lucrări de artă, Construcții civile și industriale.

2. Consultanță tehnică în vederea Certificării con-
formității produselor și materialelor de construcții.

3. Laborator încercări construcții grad II autorizat ISC
pe domeniile: 

• GTF (Geotehnică și teren de fundare);
• MBM (Materiale pentru Betoane și Mortare); 
• BBABP (Beton, Beton Armat, Beton Precomprimat);
• AR (Armături de Rezistență din oțel beton, sârmă

sau plase sudate);
• ANCFD (Agregate naturale pentru lucrări de CF și

Drumuri);
• MD (Materiale pentru drumuri);
• D (Drumuri);
• HITIF (Hidroizolații, izolații termice și izolații fon-

ice);
• VNCEC (Verificări nedistructive și ale comportării

în exploatare a construcțiilor).
4. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice

și Impact de mediu, Foraje pentru apă, foraje de
observație nivel hidrostatic și epuismente pentru con-
strucții și căi de comunicații.

5. Cadastru și Topografie – Cadastru, Intabulare,
Planuri Topografice de detaliu, GPS, Consultanță, Asis-
tență, Execuție, Monitorizare topografică.

6. Arhitectură și Proiectare – Documentații tehnice
în vederea realizării de Planuri urbanistice - PUG
(General), PUZ (Zonal), PUD (Detaliu), Certificat
Urbanism (CU), Autorizare de Construire (DTAC),
Proiectare (PTh+DDE).

7. Subtraversări prin foraj dirijat de căi de comuni-
cații - drumuri și căi ferate.

Eficiența prestației noastre este garantată de

faptul că firma are în componența ei un personal

competent / recunoscut / atestat / autorizat de:

• ISC – Șef laborator și Șefi Profile;

• MLPAT (MLPTL): - Diriginți/Inspectori de Șantier,

AQ, CQ, Verificatori de proiecte și Experți Tehnici pe

domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D;

• ANCPI - Experți clasa I Cadastru / Cartografie /

Geodezie;

• MTI-AFER – Responsabili SC.

În acest sens, este bine de știut că EURO

QUALITY TEST SRL are documentat, implementat

și certificat un Sistem de management integrat,

conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 -

Calitate, 14001:2005 - Mediu și OHSAS

18001:2008 - Sănătate și Securitate Ocupațio -

nală, iar pentru Laboratorul de încercări conform SR

EN ISO/CEI 17025:2005.

Prestigiul societății noastre este strâns legat

și de faptul că EURO QUALITY TEST SRL este

membră a asociațiilor profesionale:

• CNCisC - Comisia Națională Comportarea in Situ

a Construcțiilor;

• APDP - Asociația Profesională de Drumuri și

Poduri din România;

• SRGF – Societatea Română de Geotehnică și Fun-

dații;

• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica

Solului și Inginerie Geotehnică;

• AICPS – Asociația Inginerilor Constructori

Proiectanți de Structuri;

• RNLC - Rețeaua Națională a Laboratoarelor din

Construcții;

• EuroGeoSurvey - Societatea Europeană a

Inginerilor Geologi. q

Echipa EURO QUALITY TEST
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SALT COM – la dispoziția dumneavoastră!

AVANTAJELE HALELOR METALICE AUTOPORTANTE
EXECUTATE DE SALT COM

Sunt ieftine și ușor de executat. Sunt reciclabile și lesne
de ventilat și răcit pe timpul verii. Pot avea numeroase uti-
lizări practice, de la hale de producție în industrie, depozite de
cereale în agricultură, până la garaje și hangare de orice
dimensiuni pentru avioane sau bărci cu motor.

Halele metalice autoportante (semirotunde), sunt execu-
tate printr-o tehnologie de laminare (profilare) la rece a tablei
din oțel cu diferite grosimi, protejată împotriva coro ziunii
(prin galvanizare, aluzincare sau vopsire în câmp electro-
static), și având următoarele caracteristici și avantaje față de
construcțiile realizate cu tehnologii clasice (cu structura de
rezistență din profile metalice, cărămidă, beton sau lemn):

• nu există structură de rezistență pentru susținerea
acoperișului (stâlpi și ferme), prin urmare asigură ma -
ximum de spațiu util, raportat la suprafața construită;

• deschideri foarte mari, de peste 25 metri, înălțimea
acoperișului de max. 15 metri, lungimi nelimitate;

• costuri și durate de execuție mici în raport cu construcți-
ile clasice;

• ușor adaptabile la cerințele clientului;
• soluții de realizare multiple, în funcție de cerințele clien-

tului: cu fundații și zidărie înaltă, fără zidărie, ampla sate pe
platforme din beton sau numai pe fundații perimetrale, neizo-
late sau izolate, cu căi de acces multiple.
HALE METALICE AUTOPORTANTE (SEMIROTUNDE)

PUSE ÎN OPERĂ DE SALT COM
• Hală 1.000 mp – Miracom, loc. Căzănești, jud. Ialomița;
• Hală 1.000 mp – A&S Internațional 2000 SRL, loc. Fetești,

jud. Ialomița;
• Două hale x 1.000 mp/buc. – Agrozootehnica Pietroiu SA,

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

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
ALTE LUCRĂRI MAI IMPORTANTE:

• Reabilitare dig local de apărare – comunele Alexeni și
Căzănești, județul Ialomița;

• Amenajare trecere bac-gabară peste brațul Borcea –
comuna Bordușani, județul Ialomița;

• Reabilitare dig local de apărare – comuna Căzănești,
județul Ialomița;

• Extindere canalizare strada Libertății și strada Cuza Vodă
– oraș Amara, județul Ialomița;

• Construcție ciupercărie – Alpha Land, comuna Ciulnița,
județul Ialomița;

• Documentații fază PAD pentru 25 de stații și 3 depozite
deținute de Petrom în județele Ialomița, Brăila, Călărași și Tul-
cea;

• Reabilitare Cămin Cultural – comunele Spiru Haret și
Berteștii de Jos, județul Brăila;

• Reabilitare pod peste râul Călmățui și construcție podețe
– comuna Spiru Haret, județul Brăila;

• Execuție hală pentru depozitare cereale, 420 mp, ben-
eficiar Florimar, loc. Ograda;

• Construcție sediu Transelectrica București – municipiul
Slobozia;

• Modernizare Centru Logistic Agrimatco – București,
comuna Grivița, județul Ialomița;

• Refacere hală metalică cu acoperiș autoportant – cu
suprafața totală construită de 460 mp pentru Agrodamar, loc.
Ograda, jud. Ialomița;

• Execuție showroom cu suprafața de 800 mp pentru soci-
etatea Hamei Exim, loc. Slobozia, jud. Ialomița;

• Case unifamiliale, case de vacanță, spații comerciale,
hale de producție în județele Ialomița și Brăila. q

SALT COM Slobozia este o firmă specializată în lucrări diverse de proiectare și construcții montaj: construcții
și modernizări sedii pentru instituții publice, spații de depozitare pentru agenți economici, lucrări de apărare
împotriva inundațiilor , sisteme de irigații, construcții de locuințe etc.

Societatea dispune de personal tehnic, economic și administrativ calificat și responsabili tehnici autorizați
care asigură respectarea condițiilor de calitate, în conformitate cu prescripțiile tehnice și sistemul referențial de
calitate. SALT COM deține sistem de management al calității: ISO 9001, ISO 14001 și ISO OHSAS 18001.

Din 2009, SALT COM produce hale metalice cu structură autoportantă (semirotunde) care sunt recomandate
pentru aplicațiile ce necesită suprafețe foarte mari, fiind ideale în special pentru centre mari de depozitare sau
de producție, oferind 100% spațiu interior util.
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Specialiștii de ocazie

dr. ing. Victor POPA - Președinte CNCisC, membru titular ASTR

Circulam, cândva, cu autoturismul între două orașe
importante din țară și am văzut, la un moment dat, o
plăcuță care indica drumul spre o localitate unde trăia
și activa un bun prieten, fost coleg de liceu. Pentru că
aveam ceva timp la dispoziție, m-am gândit că aș
putea devia puțin din drumul meu pentru a-l vizita pe
acest prieten, pe care nu-l văzusem de foarte mult timp.

Așa se face că am îndreptat mașina către drumul cu
pricina și nu după mult timp am întâlnit un biciclist
călătorind în același sens cu mine. Am redus viteza
mașinii pentru a fi în ritm cu biciclistul și l-am întrebat
cam cât este până la localitatea unde doream să ajung.
„Nu este prea departe, doar doi kilometri”, mi-a
răspuns biciclistul, ceea ce m-a făcut să mă bucur de
inițiativa luată.

După un timp, în care am parcurs mai mult de doi
kilometri, se întrevedeau în zare semne de localitate:
grupuri de copaci, hornuri și acoperișuri de case, chiar
și o turlă de biserică. Mi-am spus că aceasta trebuie să
fie comuna căutată și nu-i nimic că au fost mai mult de
doi kilometri, dar e bine că m-am hotărât să-mi văd
prietenul și o să-i fac o surpriză plăcută.

Ajuns la plăcuța de intrare în sat, am constatat, cu
surprindere, că era denumirea altei localități. Am între-
bat din nou cam cât este până la locul căutat. „Doi kilo-
metri”, mi s-a răspuns din nou. M-am gândit că va fi cu
siguranță localitatea următoare, așa că am pornit
hotărât înainte, am străbătut vreo 2-3 kilometri cât
avea drumul prin această locație, am ieșit la câmp și
după alți 4-5 kilometri am întâlnit o cu totul altă
comună. Am întrebat și aici dacă acela era drumul
corect și am fost încredințat că da, primind invariabil
răspunsul: mai sunt doi kilometri. Cert este că am par-
curs mai mult de 20 de kilometri, spunându-mi-se, de
fiecare dată, că mai sunt doi kilometri.

Am aflat mai târziu că românul nostru, cunoaște
sau nu, are totdeauna răspunsul în buzunar și aproape
niciodată nu recunoaște că nu știe.

În istorioara povestită a fost
vorba de o apreciere eronată pe
care o fac unele persoane și nu a
fost ceva deosebit de grav. Mai
complicate devin lucrurile atunci
când îți spui părerea și încă cu
destulă convingere, asupra unor
probleme de specialitate, deși nu
ai pregătirea și expertiza în
dome niul respectiv.

Ascultam, nu demult, la tele-
vizor, cum că ar urma să înceapă
lucrările de execuție la pasajul
de la Domnești peste centura
rutieră și feroviară a municipiului București. Cunoscând
situația din zonă, am fost bucuros să aflu această
veste care trenează de foarte multă vreme. Aproape
totdeauna când se dau pe posturile media asemenea
știri, apar imediat și comentariile cârcotașilor. Fiind
întrebat un cetățean de pe stradă (nu cunosc ce ocu-
pație avea) ce părere are în legătură cu această infor-
mație, și-a exprimat imediat opinia asupra proiectului,
afirmând, cu multă convingere, că soluția dată pentru
realizarea acestei lucrări este o prostie, deoarece costă
foarte mult, iar cu banii alocați acestei investiții s-ar
putea executa trei pasaje mai simple peste aceste cen-
turi, fară complicațiile care sunt prevăzute în proiectul
aprobat. Pentru a-ți exprima o părere competentă
într-o problemă de anumită specialitate, ar trebui, mai
întâi, să ai pregătirea necesară în domeniul respectiv și
apoi să cunoști bine proiectul asupra căruia să fii în
măsură să-ți expui o asemenea opinie. Apoi, opiniile
competente se fac într-un cadru organizat și nu pe
stradă, în fața unei camere de luat vederi.

Întâmplător sunt în temă cu această lucrare și îi
cam cunosc pe cei care ar fi în măsură să-și exprime o
părere avizată despre această problemă. Nu comentez
costul investiției, pe care nu îl cunosc și care ar putea fi
mai mare sau poate chiar mai mic decât cel corect. La
sistemul de licitații, pe baza prețului minim și a unui
studiu de fezabilitate cu cantități, este practic imposibil
să poți stabili un preț real. Sunt, însă, în măsură să fac
comentarii asupra soluței.

Intersecția denivelată corectă a două căi rutiere
trebuie să asigure circulația fluentă pe toate direcțiile
și în toate sensurile, adică să aibă bretelele de legătură
necesare îndeplinirii acestei condiții. În acest caz,
există soluția clasică de intersecție de tip „treflă” sau
„trifoi cu patru foi” (fig. 1).  

În cazurile în care un drum intersectează o altă cale
rutieră, lângă care este amplasată, în paralel, o cale
ferată sau o linie de tramvai, lucrurile se complică și nu
mai poate fi aplicată soluția clasică de tip treflă.

O soluție potrivită pentru acest tip de intersecție
este aceea cu „sens giratoriu superior” pentru traficul
rutier, traficul pe calea ferată și pe drumul paralel adia-
cent rămânând în poziția inițială, „la sol”. Sensul gira-
toriu superior asigură fluența atât a traficului rutier cât
și feroviar în intersecție - deziderat imperios ce trebuie
îndeplinit în toate aceste cazuri. O asemenea soluție

dr. ing. Victor Popa

Fig. 1: Intersecție rutieră tip „treflă” (foto internet)
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de intersecție, cu sens giratoriu superior, a fost proiec-
tată, licitată și chiar adjudecată pentru drumurile
județene care traversează calea ferată și șoseaua de
centură a municipiului București, la Cernica, Berceni și
sper că și la Domnești (fig. 2).

Această soluție este, într-adevăr, mai complicată,
dar asigură traficul fluent în aceste zone dificile, unde
se produc adesea blocaje de circulație și cozi inter-
minabile de vehicule.

Din păcate, la niciuna dintre intersecțiile mențio -
nate proiectate, licitate și adjudecate nu a început, cu
adevărat, execuția, ci doar simulări de a da „startul”,
pentru a crea impresia că există preocupare față de
aceste lucrări și a da naștere la comentarii ale „specia -
liștilor de ocazie”.

O soluție simplă de traversare directă, propusă de
interlocutor, care nu rezolvă corect problema pentru
care se impune, ar însemna fonduri financiare cheltuite
inutil.

Soluția cu „sens giratoriu superior” ar putea rezolva
mulțumitor fluența traficului și în cazurile intersecțiilor
din Capitală și marile orașe, dintre străzile pe care cir-
culă și tramvaie. În aceste cazuri, strada pe care cir-
culă și tramvaie ar trebui sa rămână în poziția inițială,
respectiv la sol. În niciun caz sensurile giratorii, combi-
nate cu semaforizare, nu rezolvă fluent circulația în
intersecții. În cazuri mai complicate de intersecții, din
Capitală și marile orașe, în care debușează mai multe
străzi, dintre care unele cu trafic combinat (feroviar și
rutier), fluența traficului se poate rezolva doar prin
intersecții etajate, cu trei sau chiar mai multe niveluri.

Revenind la specialiștii de ocazie, trebuie spus că
este mai grav când asemenea oameni sunt implicați în
a rezolva diverse probleme. În acest caz nu mă refer la
micii meseriași, care se oferă să execute lucrări pentru
care nu au niciun fel de calificare, ci doar o anumită
îndemânare și dorința de a câștiga niște bani. Aici aș
da exemplul cel mai practicat al preparării și turnării
betonului. Toată lumea știe că dacă amesteci apă cu
agregate și ciment obții beton. Nimic mai simplu, se
crede. Numai că betoanele preparate și turnate de
acești meseriași se degradează în timpul cel mai scurt,
uneori chiar la primul îngheț-dezgheț. Problema betoa-
nelor este o adevărată știință. Trebuie să cunoști ce
calitate de beton este necesară pentru un anumit tip
de element și la ce fel de factori externi este supus, în
ce proporții trebuie să amesteci elementele compo-
nente, cât timp și cum, ce aditivi și în ce proporții se
pot folosi pentru obținerea proprietăților necesare, în
ce condiții atmosferice se poate face turnarea betonu-
lui și cum se compactează corect, cum se tratează
betonul după turnare etc.

Mult mai grav stau lucrurile atunci când oameni fără
expertiza corespunzătoare se angajează în activități
specializate și de înalt profesionalism. Nu mă refer aici
la acei doctori care dau diagnostice greșite și prescriu
tratamente și medicamente nepotrivite sau la alte pro-
fesii care nu sunt din domeniul meu de activitate. Mă
refer la domeniul în care am activat, și anume la con-
structori și construcții.

Am întâlnit, în decursul activității mele, lucrări de
proiectare sau construcții executate cu o calitate
îndoielnică sau chiar execrabilă, efectuate de oameni
care fie că nu aveau expertiza necesară, fie că nu stă-
pâneau cunoștințele corespunzătoare. După anul 1990,
în degringolada generală care se crease, eram stupe-
fiat de calitatea execuției și mai ales a concepției unor

construcții, care urmau să adăpostească oameni sau să
folosească desfășurării diverselor activități ale acestora.

După ce lucrurile s-au mai așezat, a început să se
repună oarecare ordine și în acest domeniu: au apărut
noi norme de proiectare, execuție și control, au apărut
noi organisme de urmărire și control și s-au reorgani-
zat, după principii noi, cele existente, a început să se
pună un accent mai serios pe calitate. Din păcate,
legis lația nu a avut o susținere convingătoare a acestor
îmbunătățiri, nu a încurajat profesionalismul, cinstea și
corectitudinea. Așa se face că au fost falimentate firme
serioase de proiectare, cercetatare și execuție, care nu
se formează ușor, supraviețuind, în general, firme fără
pretenții de dezvoltare dar și fără capacitatea de a
rezolva onorabil sarcinile la care se angajează, lăsând
loc imposturii și diletantismului. Mai trebuie acționat,
încă, cu seriozitate pentru rezolvarea corectă a proble-
melor enunțate, pentru a beneficia de construcții sigu -
re, funcționale, durabile, de bună calitate.

Am scris aceste rânduri din dorința sinceră de a da
un impuls pentru a se acționa mai intensiv în vederea
eradicării imposturii, diletantismului și necinstei, con-
comitent cu încurajarea profesionalismului și îmbu nă -
țirii calității într-unul dintre domeniile economice care
pot aduce progrese, propășire și bunăstare în viața și
activitatea oamenilor. q

Fig. 2: Pasaj denivelat cu sens giratoriu superior:
a) vedere plană; b) modelare pe calculator
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Aprobarea pentru construirea
unui cazinou la Vatra Dornei a fost
obținută de primarul Vasile Deac de
la împăratul Austriei, Franz Joseph.

Terenul pe care s-a construit
Cazinoul era acoperit de păduri care
au fost defrișate. O parte din banii
necesari au fost strânși prin chetă

publică, la care a contribuit însuși
Franz Joseph, iar o altă parte au
fost împrumutați de la o Bancă din
Viena.

Proiectul a fost conceput de
arhitectul vienez Peter Paul Braug.
Lucrările au început în 1896 și s-au
încheiat în 1898.

Cazinoul a fost construit în stil
eclectic cu unele note ale Renașterii
germane.

Arhitectonic, clădirea seamănă
cu Cazinoul din Baden. În interior
erau montate 3 policandre din
cristal de Murano, la început cu
lumânări apoi cu becuri.

În Cazinou se aflau: o sală de
teatru, o bibliotecă, un restaurant,
o cofetărie și spații de utilitate
publică.

Printre cei care au trecut pragul
Cazinoului din Vatra Dornei au fost
împăratul Franz Joseph, arhiducele
Franz Ferdinand dar și personalități
românești, precum Lucian Blaga,
Nicolae Iorga, generalul Gheorghe
Argeșeanu, Nicolae Crainic, A. I.
Cuza, generalul Ion Antonescu,
Gheorghe Gheorghiu Dej ș.a.

Oare de câtă impotență… sau nepăsare trebuie să dea dovadă autoritățile unui stat, începând de la cele cen-
trale, până la cele locale, dar și numeroasele instituții plătite de la Bugetul de Stat, ca să asiste indiferente la
degradarea unora dintre cele mai frumoase clădiri ale țării, monumente arhitectonice de o deosebită valoare, ce
fac parte din Patrimoniul nostru național!

În iunie 2017, de pildă, vă prezentam situația Cazinoului din Constanța – o clădire reprezentativă pentru arhi-
tectura românească, simbol al orașului de la malul mării, care se află acum într-o stare avansată de degradare.

În 2015, Guvernul a alocat 9,5 milioane euro pentru reabilitarea Cazinoului. Sub egida Companiei Naționale
de Investiții s-a organizat o licitație, la care au participat 5 asocieri de firme. După licitație s-a stabilit o asociere
câștigătoare. Au trecut de atunci 2 ani și jumătate. Credeți că au început lucrările de restaurare a clădirii Cazi-
noului? Nici vorbă!

De atunci, lupta se duce doar prin tribunale. Cu contestații după contestații. Și atunci cum să nu te întrebi: cât
oare suntem de neputincioși ca să nu putem rezolva o asemenea problemă care ține doar de legislație?

Repet mereu acest lucru. Și alte țări din Uniunea Europeană au probleme cu stabilirea câștigătorilor în urma
licitațiilor, numai că au găsit și soluții pentru rezolvarea lor.

Iată, Comisarul european Corina Crețu ne spunea că Polonia a adoptat în Parlament o lege care prevede ca
toate contestațiile de la o lucrare să se finalizeze în maximum 6 luni. La noi, iată, au trecut 2 ani și jumătate și
continuă lupta prin tribunale. Oare de ce nu suntem în stare să găsim și să adoptăm o soluție? De ce?

Dar, iată că, în timp ce scriam acest comentariu, aflăm că și coaliția de la guvernare „s-a trezit”. Au constatat
și dânșii că este o problemă cu Legea achizițiilor publice. Au constatat și dânșii că procesul de licitație, urmat de
contestații după contestații, durează în România mai mult decât lucrările propriu-zise, o situație care împiedică în
foarte multe cazuri desfășurarea investițiilor în țara noastră.

Și constatând acest lucru, coaliția de la guvernare a hotărât să înființeze o Comisie care să analizeze Legea
achizițiilor publice și să rezolve aceste probleme.

Să vedem cum le vor rezolva?! Le vor rezolva cu adevărat sau vom asista, ca în multe alte situații, la un
paleativ care practic nu va rezolva nimic?!

Dar, iată, în continuare, situația altui Cazinou reprezentativ pentru arhitectura românească, aflat, de aseme-
nea, într-o stare de avansată degradare.

MONUMENTE CARE PLÂNG… (VII)

Cazinoul din Vatra Dornei
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După unirea Bucovinei cu Româ-
nia, în 1918, terenul pe care se afla
Cazinoul a intrat în reconstituirea
Fondului Bisericesc al Bucovinei, în
contul reparațiilor de război pe care
Austria a fost obligată să le plă-
tească României.

Începând din anul 1936 au fost
executate o serie de lucrări de
modificare funcțională a clădirii. A
fost modificată scena sălii de spec-
tacole iar în spatele Cazinoului s-a
amenajat o terasă cu vedere spre
Parcul Balnear.

În timpul celui de-Al Doilea Răz-
boi Mondial, clădirea Cazinoului a
fost folosită de armatele germane
în scopuri militare. În dimineața
zilei de 29 septembrie 1944, în tim-
pul retragerii din Vatra Dornei a
ultimelor unități militare, clădirea
Cazinoului și spațiile interioare au
suferit distrugeri importante.

Începând cu primăvara anului
1945 au fost executate o serie de
lucrări de reparații și renovare.

După instaurarea regimului
comu nist în România, Cazinoul a
fost naționalizat și transformat în
Club muncitoresc al stațiunii bal -
neare. În clădire se desfășurau șe -
dințe de partid sau sindicale și se
organizau Campionatele Naționale
de Șah.

În 1986 au început lucrări ample
de renovare a clădirii și de remode-
lare a spațiului din vecinătate.
Lucrările trebuiau finalizate în 3 ani.
S-a refăcut, însă, doar structura de
rezistență a clădirii.

În 1989 șantierul era în plină
activitate. În doar 3 luni, după Revo -
luție, s-au furat: candelabre, cristaluri,
marmură, căzile din cupru ș.a.

Din lipsă de fonduri, lucrările au
fost sistate. Mai ales că a urmat o
adevărată cavalcadă a schimbării
proprietarilor.

După 1990 Cazinoul a aparținut
societății „Dorna Turism SA”. Apoi,
prin Hotărâre de Guvern a fost
transferat în administrarea Consili-
ului Local. Ministerul Culturii și Cul-
telor a alocat fonduri pentru
reabilitarea clădirii iar autoritățile
locale au cheltuit sume importante
pentru tablă și subzidire. 

În 1998, la inițiativa primarului
Ioan Moraru, Consiliul Local al
municipiului a decis înființarea
„Fundației Cazinoul Vatra Dornei”,
cu scopul de a strânge fonduri pen-
tru restaurarea și consolidarea
Cazinoului.

În ianuarie 2003, Arhiepiscopia
Sucevei și Rădăuților, în calitate de
administrator al Fondului Bisericesc

Ortodox Român din Bucovina, a
revendicat Cazinoul. Prin Hotărârea
de Guvern din 14 octombrie 2004,
elaborată în urma analizării cererii
de către Comisia Specială de Retro-
cedare a unor bunuri imobile care
au aparținut cultelor religioase din
România, clădirea Cazinoului, clădi-
rea Secției de Boli Infecțioase și un
alt imobil aflat la baza dealului Runc
au fost retrocedate Arhiepiscopiei
Sucevei și Rădăuților.

La momentul retrocedării clădi-
rea Cazinoului era o ruină iar preo-
tul Mihai Valica, cel care slujește la
Biserica Sf. Treime din Vatra
Dornei, amenință autoritățile Statu-
lui cu darea în judecată pentru că
au permis degradarea clădirii.

Am reprodus din Wikipedia
povestea Cazinoului din Vatra
Dornei pentru a vă face și dum-
neavoastră o imagine despre „bala-
mucul” care a domnit în ultimii 28
de ani în administrarea acestei țări
și în sistemul de retrocedare a
bunurilor, fără îndoială unic între
fostele țări comuniste. Vorba
proverbului „Ca la noi, la nimeni!”

Ce va face Arhiepiscopia Sucevei
și Rădăuților în clădirea Cazinoului,
este greu de spus.

În final, aflăm din presa locală
că „Primul Cazinou din România, o
ruină în continuă degradare, ar
putea fi restaurat cu fonduri euro-
pene, printr-un proiect de 4,9
milioane de euro”.

Hai să o vedem și pe asta!

Ionel Cristea
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Personalități românești în construcții – Emil PRAGER
(1888 – 1985)

ing. Nicolae Șt. NOICA, profesor asociat UTCB

După terminarea cursurilor șco lii primare din
cartierul Golescu și ale liceului „Gh. Lazăr” se înscrie, în
anul 1907, la examenul sever de intrare în anul
preparator al Școlii de Poduri și Șosele din București.
Temeinic pregătit, reușește la concurs, fiind primit ca
bursier al școlii. Termină cu distincție, la 12 iulie 1912,
cursurile unei serii (de numai 11 ingineri) dintre care
mulți vor deveni, ulterior, nume remarcabile în con-
strucții: Ion A. Beleș, Henri Teodoru, Aurel loanovici.
Completarea cunoștințelor de la cursuri era făcută
printr-o activitate practică la sfârșitul fiecărui an de
studiu.

Emil Prager își începe activitatea de inginer con-
structor în anul 1912, atunci când este numit la
Direcția generală a porturilor și căilor de comunicație
pe apă din Ministerul Lucrărilor Publice, unde, în cadrul
serviciului central, participă la elabo rarea studiilor pen-
tru o serie de lucrări la portul Constanța. 

În anul 1915 este detașat la Direcția generală a
Munițiilor. Adresa prin care i se aducea la cunoștință
această detașare era semnată de Anghel Saligny.

Spirit întreprinzător, Emil Prager înființează în anul
1921 un birou de studii, expertize și proiecte pentru
lucrări din beton armat - primul birou tehnic de acest
gen din țara noastră. După patru ani, în 1925, biroul
tehnic s-a transformat într-o antrepriză de construcții
care i-a purtat numele si care realiza nu numai
proiecte, dar executa și numeroase lucrări de stat și
parti culare.

Din impresionanta și vasta listă de lucrări
realizate amintim:

CONSTRUCȚII DE CĂI FERATE:
• linia ferată Ploiești – Vornic – Târgoviște, în lun -

gime de 55 km, cu podurile și terasamentele aferente;
• lotul l din linia ferată Bumbești - Livezeni, cu 2

poduri peste Jiu în lungime de 2.000 m, tunele, ziduri
de sprijin etc.

DRUMURI MODERNE PEN -
TRU MINISTERUL LUCRĂRILOR
PUBLICE:

• șoseaua Brătulești – Periș
- Scroviștea, 15 km din beton
vibrat (1937);

• intrarea la lacul Snagov
5,5 km, asfalt turnat;

• șoseaua națională Ploiești
- Văleni cu asfalt cilindrat;

• modernizarea șoselei
Focșani - Bacău, sistem trata-
ment superficial (1938);

• șoseaua națională Buzău
– Ulmeni - Vintileanca, cu asfalt cilindrat (1942);

• șoseaua Pitești – Merișani – Curtea de Argeș cu
asfalt cilindrat, 37 km (1942).

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE:
• uscătoria de cereale din portul Constanța - schelet

metalic și beton cu înălțimea de 50 m (1930);
• silozuri de cereale P.C.A. la Buzău și Cilibia;
• ansamblul și halele uzinelor metalurgice Metrom

Brașov;
• ansamblul uzinelor noi Cugir (1937-1938);
• uzina de cauciucuri auto Victoria Florești;
• rafinăria - fostă Credit Minier - Brazi (în asociație

cu ing. Tiberiu Eremia).
CONSTRUCȚII PUBLICE:
• Fundația Universitară lași (Copou) 1932;
• Clădirea Școlii superioare de război București

1937-1939;
• Spitalul Academiei Române (Donația Elias) 1935-

1937;
• Palatul Regal, Calea Victoriei 1928-1942;
• Palatul Senatului, București 1939-1940;
• Clădirea Ministerului Energiei Electrice, B-dul

Magheru 1935-1937;
• Clădirea l.N.l.D (lângă Eva) 1939-1941.

Datorită profundei culturi științifice și umaniste pe care și-o formase, viața și opera inginerului
Emil Prager au fost conduse de înțelepciune, ordine, disciplină și de entuziasm, de împlinirea
conștiincioasă și până la capăt a datoriei.

Emil Prager spunea cu mândrie că deprinsese de la marii săi dascăli Anghel Saligny, Elie Radu,
Ion lonescu-Bizeț că „știința nu se învață, știința se înțelege” iar „tehnica de vârf cere adevărul și
numai adevărul: ea te sancționează atunci când încerci să faci compromisuri”.

Condițiile vremii au făcut ca, în anul 1888, să se înalțe în București falnicul Ateneu Român, lăcaș
de cul tură al poporului nostru iar în același an, la 31 august, s-a născut, tot în București, Emil
Prager, căruia îi va fi dat, peste ani, grație pregătirii sale profesionale remarcabile, să refacă acest
edificiu, avariat în 1944 după bombardamentul german, făcându-l să renască pentru a-și îndeplini
mai departe rolul de înălțare spirituală a neamului.

Emil Prager
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BLOCURI DE LOCUINȚE COMPLEXE, DE MARI
DIMENSIUNI:

• „Spicul” - Cișmigiu, B-dul Regina Elisabeta nr. 24;
• bloc Calea Victoriei nr. 100 (lângă Hotel Hilton,

Ateneu);
• bloc Calea Victoriei nr. 66;
• hotelul „Union”, Str. Academiei.
Emil Prager a realizat, totodată, și proiectele unor

importante edificii din beton armat, precum și execuția
catedralei din Hunedoara. 

Deosebit de receptiv la nou, acceptă exe cutarea
unor lucrări de o tehnicitate deosebită. În 1935, rea -
lizează o lucrare neobișnuită în țară și în străinătate - o
lucrare pe care lumea tehnică, inclu siv cea străină, o
va remarca în mod deosebit. Este vorba de ridicarea cu
3,50 m, pe fundații noi, a bisericii Rebegești-Buftea,
monument istoric din secolul al XVI-lea, fapt care
marchează un drum de pionierat în acest gen de lucrări
la noi în țară.

Ca exemple de promovare a noului în tehnologiile
de execuție pot fi menționate: mecanizarea lucrului și
transportului de materiale, prin folosirea betonierelor
și elevatoarelor electrice (1926), importarea primei
macarale mobile tip B.K.S.M. cu braț de 20 m, pentru
blocul „Spicul” de lângă Cișmigiu (1929); importarea
primelor instalații de transport fluid al betonului pe
conducte (1935); folosirea primelor pre-vibratoare
electrice la turnarea planșeelor casetate ale Palatului
Regal (1936)... etc.

În anul 1930, Emil Prager a început să folosească
sistematic graficele de lucrări pe șantierele de con-
strucții. Din 1938, introduce, pe șantiere, tipizări de
elemente și cofraje de inventar din tablă, care,
împreună cu folosirea cimentului rapid, i-au permis să
obțină economii mari de lem nărie și timp.

Între anii 1948 și 1950, după naționalizarea antre-
prizei, a deținut funcția de inginer-șef la „Sovrom-Con-
strucția”, iar între 1951-1958 a lucrat ia Ministerul
Energiei Electrice.

Între 1958 și 1982 - când avea 94 de ani - a fost
membru al consiliului tehnic superior al M.E.E., făcând
parte din corpul de avizare a tuturor proiectelor de
lucrări privind planul de electrificare.

S-a stins din viață la 1 februarie 1985.
Cei care și-l amintesc pe inginerul Emil Prager,

„prestigiosul artizan, care stăpânea taina de a făuri
eternități” cum se spunea despre dânsul, nu pot uita
omul atent și generos. Este memorabil gestul său din
anul 1944, când dorind să-l ajute material pe profe-
sorul inginer Ion lonescu-Bizeț, autorul primului curs
de beton armat din țară, care era grav bolnav, îi pro -
pune să accepte tipărirea unei culegeri cu articole pu -
blicate de acesta în diverse buletine și reviste, carte pe
care să o inti tuleze „Povestiri tehnice”. Venitul provenit

din vânzarea a 200 de exemplare purtând autograful
autorului urma să revină bătrânului profesor. 

Eu am avut cinstea să primesc de la inginerul Emil
Prager, cu dedicația scrisă pe 5 noiembrie 1984, cu
câteva zile înainte de a-și pierde vederea, exemplarul
unic pe care-l avea, cu câteva rânduri de prețuire, de
la prof. Ion lonescu-Bizeț.

Nu se poate uita nici faptul că Emil Prager, la vene -
rabila vârstă de 90 de ani, s-a așezat la masa de scris
pentru a dărui noilor generații de ingineri constructori,
și nu numai lor, o remarcabilă sinteză a lucrărilor din
beton armat executate în țară, începând cu primele
căutări și până în 1945.

Această carte, intitulată „Betonul armat din România”,
a fost publicată în 1979 și distinsă, în 1981, cu premiul
„Aurel Vlaicu” al Academiei Române.

Extrem de atent cu întreaga sa experiență publicis-
tică și documentară, Emil Prager o transmite gene-
rațiilor noastre și celor viitoare, prin donația integrală a
bibliotecii sale, Muzeului tehnic „Dimitrie Leonida”, la
28 iulie 1981.

Inginerul Emil Prager a avut o bogată activitate
publicistică. Menționăm câteva articole: „Calculul secți-
unilor de beton dublu armat” (1914), „Organizarea
lucrului în industria construcțiilor, grafice zilnice cu
exemple” (1931) „Sur elevation d’eglise Rebegești”
(Paris, 1938), „Problema drumurilor în România”
(1944), „Prefabricatele de beton armat și istoricul lor”
(1956) etc. Prin conferințe, ținute cu diferite ocazii, a
prezentat figuri de referință ale tehnicii românești, cin-
stindu-le, astfel, viața și opera.

Emil Prager a fost, pur și simplu, om de șantier, pe
care l-a slujit cu abnegație și seriozitate, cu știință și o
conștiință profesională impresio nantă.

Deși nu a fost profesor la catedră, el a fost un mare
dascăl în viața de fiecare zi. Ne-a învățat cât de impor-
tante sunt cunoașterea și documentarea în rezolvarea
problemelor tehnice, ne-a învățat să fim corecți și cin-
stiți în abordarea programelor tehnice.

Totodată ne-a transmis din con cepția și experiența
sa de viață o idee remarcabilă, și anume că „orice nou
nivel care se clădește se sprijină obligatoriu pe solidi-
tatea etajelor anterior construite”. Extinzând sensul
afirmației și dându-i dimensiunile unei metafore: „fără
fundații sănătoase și antecedent verificate - educație
răbdătoare, documentare, poate și inerente sacrificii -
nimic nu poate dura”.

Viața lui Emil Prager a avut un sens profund, carac-
terizat prin dragoste de viață, stimă față de colabora-
tori și, mai presus de orice, dragoste de meserie. q



w Revista Construcțiilor w ianuarie ‐ februarie 201858

Etapizarea activității de investigare in situ
a unei alunecări de teren,

ținând cont de procesul de mobilizare a rezistenței la forfecare
ing. Răzvan Mircea CHIRILĂ, ing. Cristina Andreea BITIR, ș.l. dr. ing. Oana Elena COLȚ,

ing. Daniela Elena CHIRILĂ, prof. univ. dr. ing. Nicolae BOȚU - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații, Departamentul de Căi de Comunicații și Fundații

Pentru a înțelege cât mai bine
mișcarea masivelor de pământ și
comportamentul pământului, Ler-
oueil și colab. (1996) [1] au propus
o matrice 3D, cu trei axe de cores-
pondență: tipul mișcării, tipul de
material constituent și etapele
deplasării (fig. 1).

Pentru fiecare element relevant
al matricei caracterizate, informa -
țiile pot fi grupate astfel:

• legile și parametrii care contro -
lează fenomenul - pot fi parametrii
de rezistență la diferitele etape de
cedare;

• factorii predictivi (din punct de
vedere mecanic, în esență condițiile
inițiale) care oferă informații despre
situația actuală și determină răs-
punsul pantei, în urma apariției unui
factor declanșator (de exemplu
prezența unui strat subțire de nisip
într-un masiv dintr-o zonă seismică);

• factorii declanșatori care pot
duce la cedare, sau factorii agra-
vanți care produc o modificare
semnificativă a condițiilor de stabi -
litate sau a mișcării masivului.
Aceștia pot fi temporari (ploi abun-
dente) sau progresivi (eroziune);

• factorii semnificativi care furni -
zează dovezi cu privire la mișcarea
masivului, dar care nu participă
la procesul de mișcare (prezența
fisurilor);

• consecințe posibile, directe sau
indirecte ale mișcării.

În privința materialelor, au fost
considerate trei grupe: roci tari,
roci moi și pământuri. Mișcările
masivului au fost împărțite în 4
stări și au fost asociate cu legile de
comportare a masivului de pământ [1].

Prima stare - corespunde stadiu-
lui de pre-cedare, ce include procesul
de deformare care se poate dez-
volta înainte de cedarea masi vului.

Pentru determinarea supra feței
probabile de alunecare se pot aplica
metode de calcul bazate pe echili-
brul limită, în ipoteza supra fețelor
de cedare circular-cilindrice sau,
preferabil, metoda elementelor
finite, cu mode larea elasto-plastică
a materialului.

Formarea primei suprafețe de
cedare. Declanșarea cedării, carac-
terizată prin formarea unei su pra -
fețe de forfecare continuă (suprafață
de alunecare) prin întreaga masă
de pământ; acesta fiind mecanis-
mul fundamental de cedare al
pământurilor (diferit în cazul masi -
velor de rocă). Ca metodă de calcul
recomandată unui asemenea caz
este cea a mobilizării progresive a
rezistenței la forfecare de-a lungul
unei suprafețe probabile de cedare.

Etapa post-cedare - include
deplasarea masivelor de pământ
implicate în alunecarea de teren
până în momentul unei stabilizări
parțiale. Încercările din teren au cel
mai important rol în determinarea
suprafeței de alunecare.

Reactivarea - se produce atunci
când, din cauza unor acțiuni
externe sau interne, pe o suprafață
de cedare deja formată, masivul de
pământ începe, din nou, să se
miște. Acesta este cazul cel mai des
întâlnit în practica inginerească și
se referă la stabilizarea unei alune-
cări deja produse. Dimensionarea
lucrărilor de sprijin se face cu
metoda de la etapa post-cedare.

Lucrarea prezintă o etapizare a activităților de investigații geotehnice asupra unei alunecări de
teren produse în mai puțin de 48 ore. Din studierea ortofotoplanurilor din perioada 2005 - 2013 a
rezultat că fenomenul a fost unul progresiv, ca urmare a diminuării în timp a rezistenței (perioada
2005 - 2013), odată cu creșterea deplasărilor.

Pentru a evidenția posibilitatea de consolidare a amplasamentului s-a conceput un program de
investigare și instrumentare. De asemenea, a fost necesară întocmirea unui plan de monitorizare a
zonei afectate, în special a celei locuite.

Scopul investigațiilor este de a obține informații cu privire la caracteristicile geotehnice ale stra-
tificației, în vederea stabilirii cauzelor care au condus la dezvoltarea fenomenului de instabilitate și
evaluarea posibilității de consolidare a zonei.

Fig. 1: Caracterizare schematică a mișcării masivelor de pământ [1]
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ETAPIZARE
PENTRU EVALUAREA STABILITĂȚII

UNUI TALUZ SAU VERSANT
Principalele etape de evaluare a

stabilității masivelor de pământ
aflate în pantă sunt: activități pre-
liminare de birou, vizita pe ampla -
sament, evaluarea stabilității
calitative, investigații de teren, ca -
racterizarea amplasamentului și
evaluarea propriu-zisă a stabilității
(fig. 2).

Activități preliminare de birou
Evaluarea stabilității taluzurilor

și versanților începe, în general,
printr-o activitate de birou în care
se detaliază:

• caracteristicile geologice și geo -
morfologice ale amplasamentului;

• geometria versantului (înălțime,
înclinare și profil) și eventuale
activități antropice;

• informații cu privire la regimul
apelor din zona respectivă;

• tipuri de alunecări de teren
care au avut loc sau pot să apară în
zona respectivă, inclusiv vecinătățile;

• ipoteze cu privire la cauzele
posibile ale mișcărilor;

• studierea hărților de profil care
să indice semne ale unor alunecări
mai vechi, eroziuni la piciorului talu -
zului, prezența vegetației;

• condițiile climatice locale și în
special cele seismice.

Documentele care pot fi luate în
considerare, sunt: hărți geologice,
de risc, de zonare; hărți topografi-
ce; informații anterioare din arhive,
fotografii aeriene; compararea aces -
tora pentru a observa o eventuală
evoluție a alunecării (eroziune la
bază, fisuri, crăpături, modificare
vegetație); hărți seismice, climatice;
investigațiile geotehnice anterioare
(foraje, analize de laborator, moni-
torizare inclinometrică și piezome -
trică, evaluarea stabilității într-o
etapă anterioară și rezultatele
obținute).

Activitatea preliminară de birou
ar trebui completată de un raport
care să conțină cel puțin urmă-
toarele informații:

• rezultatele analizelor prelimi -
nare și ale informațiilor disponibile,
în special factorii care pot fi posibili
declanșatori;

• informații suplimentare și para -
metrii necesari pentru a stabili tipul
de investigații care trebuie făcute
pe teren pentru a completa infor-
mațiile disponibile (foraje, piezo -
metre, inclinometre);

• elemente care trebuie exami-
nate în detaliu în momentul vizitei
pe teren (o listă cu astfel de ele-
mente îl ajută pe cel care face
aceste examinări).

Vizita propriu-zisă
pe amplasament

Pe baza raportului preliminar de
birou, o vizită la fața locului a
inginerului care evaluează stabili-
tatea este obligatorie și va cuprinde
examinarea următoarelor aspecte:

• localizarea amplasamentului în
mediul geomorfologic, climatic și
seismic;

• istoricul recent, inclusiv modi-
ficările hidrogeologice de suprafață;

• discuții cu proprietarii din zonă,
cu privire la evoluția principalelor
fenomene ce pot fi observate din
suprafață;

• evidențierea proceselor geo-
logice, cum ar fi: alunecări mai
vechi, eroziuni pe amplasamentul
propriu-zis sau în vecinătatea aces-
tuia; caracteristicile fenomenelor
de alunecare și eroziune, dacă
acestea există (tipul, lungime,
forme de desprindere, înălțime,
fisuri deschise și alte dovezi ce
reflectă fenomenul de alunecare);

• informații cu privire la lucrările
inginerești realizate pe amplasa-
ment sau în vecinătate (fisuri și
crăpături în pereți, fundații, trotu-
are, drumuri etc.);

• tipul de vegetație (dacă există
copaci, se descrie vârsta aproxima-
tivă, tipul de copac și verticalitatea
acestuia);

• zonele de băltire a apei;
• stabilirea locațiilor pentru rea -

li zarea investigațiilor geotehnice și
a eventualelor probleme ce pot să
apară în perioada investigațiilor
(accesul în zonă, acceptul benefi-
ciarilor, acorduri de mediu, rețele
electrice sau conducte subterane).Fig. 2: Schema logică de evaluare a stabilității unui masiv de pământ

continuare în pagina 60È
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Investigarea și instrumentarea
amplasamentului

Această etapă trebuie să vizeze
definirea caracteristicilor masivului
de pământ (în special factorii po-
tențial declanșatori), caracteristicile
fizice și mecanice ale terenului,
condițiile hidrologice și fundamen -
tul tehnic. Investigarea terenului ar
trebui să cuprindă:

• foraje, tranșee, gropi (cu pre -
levare de probe, de regulă netulbu-
rate) și sondaje de tip încercări
in situ ( DPL, DPH, CPT, SPT etc.);

• încercări geofizice și seismice
(unde de tip P și S), investigații de
rezistivitate;

• caracterizarea hidrogeologică;
• instalarea unor stații meteo

provizorii, pentru a înregistra can-
titățile de apă căzute pe amplasa-
ment;

• instalarea instrumentelor de
monitorizare inclinometrică în foraje;

• încercări de laborator pentru
determinarea caracteristicilor fizice,
mecanice și hidraulice.

Evaluarea
stabilității amplasamentului
În primă fază trebuie să stabilim

la ce situație ne referim: alunecări
active primare, reactivate, parțial
stabilizate sau amplasamente rela-
tiv stabile, dar la care, din cauza unor
intervenții umane sau a unor factori
naturali, există riscul de reactivare.

În modelarea analizei de stabili-
tate, indiferent de metodă, trebuie
simulate condițiile din teren și
ipotezele cele mai dezavantajoase,
astfel încât factorul de stabilitate să
fie cât mai apropiat de realitate.

STUDIU DE CAZ
Abordarea urmărește punerea în

evidență a activităților de investi-
gare ce trebuie parcurse pentru a
determina caracteristicile fizico-
mecanice ale unui amplasament
afectat de o alunecare de teren, cu
viteză mare de alunecare - produsă
în mai puțin de 48 ore. În primă
etapă s-au identificat amplasa-
mentul (com. Răcăciuni, jud. Bacău,
România), condițiile geologice, seis-
mice și climatice ale zonei (fig. 3).

Din studierea orto-fotoplanurilor
din perioada 2005 - 2013 [11],
[12], a reieșit că amplasamentul
prezenta fenomene de instabilitate,
cu zone de desprindere începând de

la partea superioară. S-a apreciat
că fenomenul a fost unul progresiv,
rezultat al unei diminuări a rezis-
tenței în timp (perioada 2005 -
2013), ca urmare a mobilizării para -
metrilor odată cu creșterea depla -
sărilor.

Condițiile climatice din perioada
lunii martie 2015 au condus la reac-
tivarea bruscă a alunecării. Rezul-
tatul este datorat procesului de
reducere a rezistenței la forfecare
până la valori reziduale și formarea
întregii suprafețe de alunecare.

Fig. 3: Localizarea versantului afectat de fenomene de instabilitate

Fig. 4: Zona de creastă a alunecării

Fig. 5: Zona intermediară, între zona de desprindere și baza alunecării
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În cadrul vizitei pe amplasament
s-a inspectat, în primă fază, zona
de creastă a versantului, unde s-a
putut observa că alunecarea este
una de dimensiuni foarte mari, cu
dislocarea unui volum impresionant
de pământ (fig. 4).

Pe partea vestică a alunecării de
teren erau formate zone de băltire
a apei, fenomen inexistent înainte
de producerea alunecării.

Din discuțiile cu localnicii, se
pare că acviferul subteran în zonă a
fost la adâncime mică, aprox. 1,0 -
3,0 m, fapt relevat de nivelul fântâ-
nilor din zonă. Important de men -
ționat este faptul că, imediat după
producerea alunecării, apa în fân-
tâni a scăzut până la adâncimi de
cel puțin 6,0 m - 7,0 m.

Foarte interesant este modul
cum s-a propagat tot volumul de
pământ dislocuit până la baza ver-
santului, în zona pârâului Căprean,
distanța dintre zona de desprindere
și ebulmentul din bază fiind de
aproximativ 620,0 m. La baza ver-
santului s-au format ebulmente,
care local depășesc înălțimea de
5-6 m (fig. 6).

Zona cuprinsă între creasta ver-
santului și baza acestuia este
străbătută de un drum comunal, în
vecinătatea căruia se află clădiri de
locuit.

De remarcat faptul că, în afară
de zona locuită și drumul comunal,
unde s-au produs ebulmente relativ
mici în comparație cu amploarea
fenomenului, în rest zona a devenit
vălurită, confirmând evoluția alune -
cării de la creastă la bază. Porțiunea
de drum afectată de alunecări are o
lungime de aproximativ 650 - 700 m
(fig. 7).

Pentru determinarea posibilită -
ților de consolidare a amplasamen-
tului în zona drumului și cea locuită,
este nevoie de un program de inves-
tigare și instrumentare. De ase -
menea, este necesar un plan de
monitorizare a zonei afectate, în
special a celei locuite. Scopul inves-
tigațiilor este de a oferi informații
cu privire la caracteristicile geo -
tehnice ale stratificației, în vederea
stabilirii cauzelor care au condus la
dezvoltarea fenomenului de insta-
bilitate și evaluarea posibilității de
consolidare a zonei.

Din modul în care s-a propagat
alunecarea, pe unele porțiuni fiind
zone aproximativ orizontale, rezultă
că fenomenul este unul de forfecare
directă la scară naturală. Prin etapa
de mo nitorizare pentru confirmarea
suprafețelor de cedare și a activi -
tății versantului și apoi printr-o
analiză inversă de stabilitate, se pot
determina parametrii rezistenței la

forfecare, pe baza cărora să se sta-
bilească eforturile tangențiale care
au produs cedarea versantului.

Având în vedere că alunecarea
este produsă, rezultă un volum de
pământ alunecător a cărui împin -
gere crește odată cu lungimea
suprafeței de alunecare din spatele
structurii. În această etapă, acțiu-
nile nu vor fi condiționate doar de

Fig. 6: Zona de ebulment format la baza versantului

Fig. 7: Zona de drum DC 110 ‐ fisuri, crăpături și aspect vălurit al drumului

Fig. 8: Propunere plan de investigare teren ‐ zonă afectată de alunecare
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adâncimea planului de alunecare, ci
și de lungimea suprafeței. Dacă
împingerile generate de volumul de
pământ alunecător depășesc capa -
citatea ranforților de a le susține, se
poate lua în considerare o îmbu -
nătățire a terenului, astfel încât
parametrii rezistenței la forfecare
să crească.

În ideea celor prezentate mai
sus, în figura 8 se poate vedea
planul de investigare în teren, care
cuprinde:

• ridicare topografică - se va
detalia zona de creastă și baza ver-
santului (zona de ebulment). Pla-
nurile de situație întocmite în
această etapă se vor suprapune și
compara cu hărțile topografice
întocmite anterior;

• foraje geotehnice - se vor executa
cu utilaje mecanizate, cu prelevare
de probe tulburate și netul burate;

• prospecțiuni geofizice - nein-
vazive (electrometrice sau seis-
mice), orientate longitudinal și
transversal șoselei, care să ofere o
imagine de ansamblu a versantului
asupra limitei dintre formațiunea
acoperitoare și roca de bază;

• măsurători piezo - inclinome -
trice în foraje, în vederea stabilirii
regimului hidrodinamic în corelație
cu condițiile climato-meteorologice
și stabilirea adâncimii planului de
alunecare format;

• încercări de penetrare tip DPH
și CPTu.

Pe baza rezultatelor investigați-
ilor de teren și laborator se poate
trece la activitatea de birou, în care
să se efectueze analize de stabili-
tate și interpretarea datelor din
încercările in situ.

Alunecarea de teren descrisă
prezintă o situație în analiza căreia
este absolut necesar să se ia în
considerare toate etapele de inves-
tigare și monitorizare, iar pe baza
calculelor, aplicând principiile pre -
zentate pe parcursul lucrării, pot fi
implementate soluții optime de sta-
bilizare.

CONCLUZII
Stabilitatea masivelor de pământ

a format și formează încă unul din-
tre principalele domenii de cerceta -
re sub aspect tehnic, în care se
urmărește adaptarea continuă la
problemele de diagnosticare a
cauze lor și de punere în siguranță a
amplasamentelor ce sunt afectate
de alunecări de teren.

Acțiunile care, de obicei, produc
fenomenul de instabilitate sunt
complexe și sunt rezultatul unui
cumul de factori și mai puțin al
unuia singur.

Modul de desfășurare a alune -
cării de teren prezentate în lucrare
are drept componentă implicită
timpul. Deși cedarea versantului
s-a realizat brusc, acesta este
rezultatul unui proces evolutiv, cu
viteze de manifestare diferite în
timp.

Fenomenul descris prezintă inte-
res prin prisma faptului că procesul
de rupere a fost unul progre siv,
rezultat al unei diminuări a rezis-
tenței la forfecare în timp, ca
urmare a mobilizării rezistenței la
forfecare sub acțiunea unor factori
externi și interni.

O etapizare individualizată pen-
tru fiecare amplasament în parte
conduce, în final, la determinarea

corectă a cauzelor care au condus
la declanșarea fenomenului de
instabilitate și la stabilirea unor
lucrări de intervenție de tip consoli-
dare.
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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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