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 l Institutul Național de Statistică a

publicat recent rezultatele economice pe
anul 2017.

În ceea ce privește sectorul con-
strucțiilor, nicio surpriză. Valoric, volu-
mul activității din construcții a continuat
să scadă în 2017, ajungând la cel mai
redus nivel din 2008 încoace.

Toboganul la care mă refeream în
titlu a avut partea cea mai de sus în
2008, de unde a coborât până la nivelul
cel mai de jos, atins în 2017.

Iată cum arată, de altfel, această
evoluție: 2008 – 15,3 mld. euro, 2009 – 11,7 mld. euro, 2010
– 9,7 mld. euro, 2011 – 9,331 mld. euro, 2012 – 9,330 mld.
euro, 2013 – 9,360 mld. euro, 2014 – 8,985 mld. euro, 2015
– 10,02 mld. euro, 2016 – 9,64 mld. euro, 2017 – 8,86 mld. euro.

Oare în 2018 coborârea va continua sau se va opri și va porni
în sus? Vom vedea!

Cum spuneam, însă, pentru cei din construcții rezultatele din
2017 nu reprezintă nicio surpriză deoarece foarte puțini dintre ei
au avut ceva de lucru. Mai interesante sunt, însă, rezultatele din
subsectoarele domeniului. Astfel, construcțiile inginerești au
scăzut cu 21%, cele nerezidențiale cu 12,6%, în schimb con-
strucțiile rezidențiale (de locuințe și birouri), unde investitori
sunt privații, au crescut cu nu mai puțin de 69,7%. Deci, se poate!

Deci, construcțiile au potențial, numai că acest potențial nu
este valorificat!

În aceste condiții, ponderea sectorului în PIB a scăzut la
4,6% în timp ce, după părerea specialiștilor, potențialul sectorului
este de 8-9% din PIB.

Și e păcat că acest potențial nu este valorificat. Iar de
această situație principalul vinovat este Statul, cel ce trebuie să
investească în drumuri, autostrăzi, școli, grădinițe, spitale, săli
de sport, instalații de apă și canalizare etc. Ori, în 2017, Statul
a investit doar 26,7 mld. lei față de 29,5 mld. lei în 2016 și
41,3 mld. lei în 2015.

În ceea ce privește nivelul redus al investițiilor din fonduri
publice, cauza nu a fost întotdeauna lipsa banilor. În general,
bani au fost în fiecare an, de la Bugetul de Stat sau din Fonduri
Europene, numai că ei nu au putut fi cheltuiți: din lipsa pro -
iectelor, din prelungirea inadmisibilă a licitațiilor, cu contestații
peste contestații și cu procese peste procese care durează mai
mult decât lucrarea propriu-zisă, precum și din alte cauze.

Așa că, dacă nu se iau unele măsuri pentru a se modifica
ceva în această direcție, e greu de sperat că se va schimba ceva
în investițiile din fonduri publice. De altfel, mai multe informații
despre situația din construcția autostrăzilor puteți afla dintr-un
interviu pe care îl publicăm în acest număr al revistei.

Îmi vine în minte acum și un alt exemplu, greu de înțeles,
despre care am mai scris în revista noastră. Este vorba despre
spectaculoasa clădire a Cazinoului din Constanța care se
degradează văzând cu ochii. Aici, în 2012, s-a lansat licitația
pentru stabilirea unei societăți care să renoveze clădirea. Au tre-
cut șase ani, suntem în 2018 și, după zeci de contestații și pro-
cese, încă nu avem stabilit un câștigător. 

Mai vrem investiții în aceste condiții? Preocupă pe cineva
această situație?

Nu-i vorbă că nici autoritățile locale nu au făcut nimic măcar
pentru a împiedica degradarea clădirii. Era aici un primar renu-
mit pentru spectacolele fastuoase, care însă nu a putut să pună
câteva table pe acoperiș pentru a nu mai ploua înăuntru și
câteva scânduri la geamuri pentru ca păsările să nu pătrundă în
interior și să își facă acolo cuiburi. Gospodari, nu?

Ca și alții care lasă să se degradeze numeroase monumente
istorice, fără să facă nimic măcar pentru protejarea lor.

Toți vrem salarii mai mari.
Dar să batem un cui, suntem oare în stare?

Ionel Cristea

Construcțiile pe tobogan…
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Redacția: Ce semnificație au
cele trei abrevieri?
Octavian Rusu: Din definiția

standardizată a termenului «certifi-
care», rezultă că obiectul acesteia
poate consta din produse, procese,
sisteme sau persoane. QUALITAS
și-a îndreptat atenția către două
astfel de subiecte și anume, pro-
duse și sisteme, de unde și două
dintre cele trei abrevieri, respectiv
QUALITAS-OCP pentru funcționarea
ca organism de certificare produse
și QUALITAS-OCS pentru funcțio -
narea ca organism de certificare
sisteme de management. 

Din punct de vedere al scopului
certificării, în termenii de speciali-
tate se vorbește despre certificare
în «domeniul voluntar» și în
«domeniul reglementat». 

Sintagma „certificare în dome-
niul voluntar” a devenit consacrată
deoarece exprimă faptul că, pentru
o organizație, recurgerea la certifi-
care este o opțiune voluntară a
organizației respective, asumată în
scopuri comerciale, cum ar fi, de
exemplu: creșterea prestigiului firmei,
satisfacerea cerințelor clienților sau
a altor părți interesate (de exem-
plu, în cadrul unei asociații profe-
sionale sau patronale la care este

membru), îndeplinirea unor condiții
din caietele de sarcini la licitații,
alinierea la trendul de pe piață ș.a.
De asemenea, în domeniul voluntar,
organismele de certificare pot
funcționa în regim de acreditare
sau fără acreditare. Sub acest
aspect, atât QUALITAS-OCP cât și
QUALITAS-OCS operează în majori-
tatea cazurilor sub acreditare

RENAR – organismul național de
acreditare pentru infrastructura de
evaluare a conformității, și doar în
mică măsură și pentru situații spe-
ciale fără acreditare.

Sintagma „certificare în dome-
niul reglementat” se referă la certi-
ficările efectuate în legătură cu
acele categorii de produse care,
pentru a putea fi comercializate și
în unele cazuri utilizate, sunt

QUALITAS S.A. - 
20 ani de activitate

QUALITAS S.A. este o societate de drept privat cu capital integral românesc care, de 20 de ani,
operează pe piața românească în cadrul infrastructurii de evaluare a conformității, ca organism de
certificare. Pentru ușurarea prezentării, în continuare QUALITAS va fi identificat prin trei abrevieri
diferite legate de funcționarea sa, stabilite în corelare cu obiectul și scopul certificării, respectiv
QUALITAS-OCP, QUALITAS-ON și QUALITAS-OCS, chiar dacă organismul este practic o entitate
unică.

În interviul care urmează, primim lămuriri despre ceea ce a fost și ce este QUALITAS de la
dl. Octavian Rusu – Președinte QUALITAS S.A.

Octavian Rusu – Președinte QUALITAS S.A.



supuse obligatoriu unor proce-
duri de evaluare a conformității,
prestabilite prin acte aparținând
legislației europene armonizate
(Regulamente, Directive, Decizii ale
Comisiei Europene) și finalizate cu
aplicarea marcajului CE, pașaportul
de liberă circulație a produselor
respective. Unele dintre aceste pro-
ceduri pot include, după caz, certifi-
carea de produs sau certificarea
sistemului de management al cali -
tății, dar și alte activități de evalu-
are a conformității (care pot fi,
după caz, eșantionare, audit, încer-
care, inspecție). Acestea sunt efec-
tuate de alte tipuri de organisme de
evaluare a conformității (care pot fi
organisme de inspecție sau labora-
toare de încercări). Indiferent de
procedurile aplicabile, organismele
de evaluare pot funcționa în acest
domeniu numai după ce devin
«organisme notificate», în urma
satisfacerii unor cerințe specifice de
acreditare cât și de desemnare /
notificare din partea autorităților
competente. Sub acest aspect,
abrevierea QUALITAS-ON semnifică
funcționarea ca organism de certifi-
care notificat.

Redacția: Care este specificul
activității QUALITAS în dome-
niul voluntar?
Octavian Rusu: Domeniul vo -

luntar a constituit zona de operare
inițială a QUALITAS, prin QUALI-
TAS-OCS pentru certificarea siste-
melor de management al calității
(SMC) aplicate de firme și prin
QUALITAS-OCP pentru certificarea
conformității unor produse, în spe-
cial produse pentru construcții. 

Acest domeniu a rămas în per-
manență și continuă să fie și astăzi,
o zonă majoră de operare, în princi-
pal pentru QUALITAS-OCS, care
și-a dezvoltat și diversificat, în timp,
competențele privind sistemele de
management supuse certificării.

În prezent acestea includ, sub
regim de acreditare, sisteme de
management al calității (SMC), de
mediu (SMM) și al sănătății și
securității ocupaționale (SMSSO)
aplicate într-o gamă lărgită de
domenii CAEN: construcții - majori-
tatea clienților, sectoare industriale
(industrie extractivă, metalurgică,
chimică, construcții de mașini și
altele), comerț și servicii (proiec -
tare, tehnologia informației, trans-
porturi, învățământ, reparații etc.).

Pe lângă acestea, QUALITAS
furnizează, numai în domeniul vo -
lun tar, și servicii de certificare nea-
creditate, cu referire de exemplu la
sisteme de management al energiei
(SME), al securității informației (SMSI),
urmărind, prin aceasta, dez voltarea
competențelor proprii.

Volumul de activitate prin QUA -
LITAS-OCS a înregistrat unele fluc-
tuații în funcție de cererea pieței,
respectiv natura și numărul clien -
ților săi, de volumul de activitate al
acestora, mai mare în perioadele de
creștere economică, sau mai mic în
perioadele de criză, și nu în ultimul
rând, de motivarea lor pentru
certificare, deoarece certificarea
presupune, totuși, cheltuieli supli-
mentare pentru organizația solici-
tantă. Totuși cerințele explicite sau
implicite ale clienților lor și/sau ale
mediului de afaceri sau prevederi
legale, cum ar fi în sectorul con-
strucții prevederile Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcții, cu
completările și modificările ulte-
rioare, sau legislația referitoare la
achiziții publice, au determinat
marea majoritate a firmelor de con-
strucții să-și implementeze și certi-
fice propriile SMC, SMM și SMSSO,
în conformitate cu standardele rele-
vante.

continuare în pagina 6È
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În aceste condiții, într-un bilanț
sumar, apreciem că prin QUALITAS-
OCS au fost acordate în cei 20 de
ani de activitate un număr de cca.
1.300 certificate pentru sisteme
de management, dintre care în
2017 un total de 96, și anume
47 pentru SMC, 28 pentru SMM
și 21 pentru SMSSO.

În ceea ce privește activitatea
derulată prin QUALITAS-OCP, deoa-
rece aceasta a rămas orientată
numai către sectorul produse pen-
tru construcții, odată cu apariția
noii legislații armonizate și pe
măsura adoptării standardelor
europene armonizate, s-a înregis-
trat o scădere a solicitărilor de cer-
tificare voluntară. În prezent, oferta
de servicii de certificare a confor-
mității produselor include, sub
acreditare, următoarele categorii
de produse pentru construcții:
beton, oțel beton și alte produse
metalice pentru armarea betonului,
mixturi asfaltice și tratamente bitu-
minoase pentru drumuri.

Din experiența QUALITAS, putem
spune că, în prezent, certificarea
conformității produselor pentru
construcții în domeniul voluntar se
solicită, practic, pentru acele fami-
lii/subfamilii de produse pentru
construcții care au utilizări cu rol
structural dar sunt neacoperite încă
de standarde armonizate (cum ar fi
produsele metalice pentru armarea
betonului) sau pentru care, deși
există standarde armonizate, regle-
mentările tehnice privind utilizarea
produselor se bazează pe alte refe-
rențiale (cum ar fi produsele pentru
drumuri). Astfel, pentru a putea
accede cu produsele lor (produse
metalice pentru armarea betonului)
pe piața României, nu numai pro-
ducătorii autohtoni dar și firme din
alte state membre UE (de exemplu,
Cehia) și din terțe țări (de exemplu,
Republica Moldova, Turcia, Ucraina,
Bosnia și Herțegovina) au recurs la
QUALITAS-OCP pentru certificarea
produselor lor în conformitate cu
standardele române relevante. 

În acest domeniu, în cei 20 ani
de activitate prin QUALITAS-OCP s-
au emis peste 100 de certificate de
conformitate produs, în cursul anu-
lui 2017 fiind 33 de contracte de
certificare în derulare și 8 certifi-
cate emise.

Redacția: Cum acționează
QUALITAS în domeniul regle-
mentat ?
Octavian Rusu: Domeniul regle -

mentat, în care QUALITAS operează
din anul 2006 și până în prezent
este domeniul „Produse pentru con-
strucții”, statutul de organism noti-
ficat fiind atribuit din 2007 prin
alocarea numărului de identificare
1823. În timp, statutul de organism
de certificare notificat (QUALITAS-
ON) a fost apoi menținut perma-
nent, prin acreditare și desemnare
/notificare în concordanță cu evo-
luția standardelor și a legislației
aplicabile, iar domeniul de notifi-
care a fost dezvoltat continuu. 

După cum se știe, acest dome-
niu, acoperit inițial de Directiva
89/106/CEE, transpusă la nivel na -
țional prin HG nr. 622/2004 privind
stabilirea condițiilor de introducere
pe piață a produselor pentru con-
strucții, republicată în 2007, cu
modificările și completările ulte-
rioare, a intrat în totalitate de la
1 iulie 2013 sub incidența Regula-
mentul (UE) nr. 305/2011 al Parla-
mentului European și al Consiliului,
din 9 martie 2011, de stabilire a
unor condiții armonizate pentru
comercializarea produselor pentru
construcții și de abrogare a Direc-
tivei 89/106/CEE a Consiliului.
Acesta a menținut particularizarea
domeniului în raport cu celelalte
domenii reglementate (ca și Direc-
tiva) dar a adus anumite modificări
față de Directivă, în special ca ter-
minologie. 

În termenii Regulamentului (UE)
nr. 305/2011, în prezent, QUALI-
TAS-ON este notificat pe funcția de
organism de certificare a controlului
producției în fabrică (CPF) în cadrul
sistemului 2+ de evaluare și verifi-
care a constanței performanței (EVCP),
pentru un număr de 7 Decizii ale
Comisiei Europene și 18 familii/sub-
familii de produse, incluzând 76 de
standarde armonizate aferente pro-
duselor respective, dintre care se
menționează:

• Coșuri, canale de fum și pro-
duse specifice, cu 12 standarde
armonizate;

• Geotextile, cu 16 standarde
armonizate;

• Produse de bază și auxiliare
pentru zidărie, cu 7 standarde
armonizate;

• Produse pentru construcții
metalice și produse conexe, cu 5
standarde armonizate;

• Agregate minerale pentru uti-
lizări ce necesită un înalt grad de
securitate, cu 8 standarde armo-
nizate;

• Produse pentru construcția
drumurilor, cu 11 standarde armo-
nizate;

• Produse prefabricate din beton
normal, din beton ușor sau din
beton celular autoclavizat, cu 17
standarde armonizate.

În acest domeniu, un scurt
bilanț ai celor 10 ani de activitate ai
QUALITAS-ON, cu luarea în consi -
derare a influenței trecerii de la
Directivă la Regulament, indică un
număr total de 70 de certificate de
conformitate a controlului pro-
ducției în fabrică emise, dintre care
5 emise în 2017.

Redacția: QUALITAS mai are și
alte activități ?
Octavian Rusu: În afara servi -

ciilor de certificare, QUALITAS
furnizează și servicii de instruire în
domeniul sistemelor de management
și în domeniul evaluării conformi -
tății produselor pentru construcții.
Cursurile sunt structurate pe mo -
dule, având tematici și durate
diferite, stabilite astfel încât să
poată răspunde necesităților de
instruire la nivelul diferitelor funcții
manageriale și/sau executive din
cadrul unei organizații. Cursanților
li se acordă certificate de atestare a
cunoștințelor dobândite, până în
prezent QUALITAS eliberând 2.270
de astfel de certificate.

De asemenea, la nivel național,
QUALITAS participă în calitate de
membru asociat la următoarele
asociații:

• Asociația de Standardizare din
România – ASRO;

• Asociația Organismelor de Cer-
tificare din România – AOCAR;

• Asociația Română a Antrepre-
norilor de Construcții – ARACO;

• Camera de Comerț și Industrie
a României.

La nivel comunitar, QUALITAS
participă la activitatea Grupului
Organismelor Notificate în domeniul
Regulamentului (UE) nr.305/2011
(GNB-CPR), direct ca membru în
Grupurile sectoriale (Sector Groups):

• SG 02 – Cement, aggregates,
mortar and ancillary products for
concrete;

• SG 10 – Masonry;
• SG 13 – Precast concrete pro-

ducts. q

Æ urmare din pagina 5
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Tinerețe fără bătrânețe…!

Mai tot ce mișcă și se petrece în lumea pămân-
teană se exprimă în cifre, fie ele romane, arabe,
chinezești sau de oriunde.

Sunt singurele care măsoară istoria din toate
punctele de vedere, pe mai toate planurile existente
și parcurse de către fiecare dintre noi. Ați observat,
însă, că mai toate încep cu 1 și nu se știe unde și-ar
găsi sfârșitul, adică limita.

Exemplul cel mai convingător îl reprezintă ceea
ce numim „ERĂ”.

Știm poate când a început pentru că așa au dorit
oamenii, dar sfârșitul nu îl poate stabili nimeni, pen-
tru simplul fapt că este vorba despre eternitate.

O cifră sau mai multe ne dau bătaie de cap în
viață la aniversare, când te bucuri și îți dorești cât
mai mulți ani de trăit.

Prima zi a acestei luni, „o dată” la îndemâna „șug u -
beților” de a mai descreți frunțile oamenilor, însu -
mează, pentru un remarcabil constructor, Petre Badea,

lucrări profesionist măiestrite
în care se regăsesc ambiția,
tenacitatea și inventivitatea
acestui om, aflat la cota celor
70 de primăveri pe care o
atinge în această lună.

Există serioase perspective
ca inginerul Petre Badea și
Aedificia Carpați să nu se
oprească aici.

Și pentru a nu pluti în
„osanalele” condeiului, este
suficient să vă amintim câte -
va, doar câteva, dintre aceste
adevărate opere:

• O lucrare de referință pentru Capitală – Teatrul
Național București, unde, după un proiect întocmit
de reputatul academician profesor doctor arhitect
Romeo Belea, s-a dat o nouă înfățișare acestui edifi-
ciu, prin lucrări de consolidare, recompartimentare,
modernizare și funcționalitate cu totul deosebite.

• Renovarea și modernizarea Ateneului Român, o
bijuterie arhitectonică încântătoare din punct de
vedere constructiv, și mai ales un exemplu edifica-
tor pentru oameni și cultura muzicală, îndeosebi.

• Remodelarea și finalizarea noii Biblioteci
Naționale.

• În aceeași zonă, noul sediu al Tribunalului
București.

• Consolidarea și restaurarea Băncii Naționale și
a Palatului Cotroceni.

• Edificiul Therme București, destinat tratamen -
telor și întreținerii corporale, prin folosirea efectelor
apelor termale din subsolul Bucureștiului.

• etc. etc.

ing. Petre Badea

Ateneul Român Biblioteca Națională, București

Teatrul Național București

La Mulţi Ani !
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Aceste exemple și multe altele neamintite aici au
stat la baza numeroaselor aprecieri și distincții
primite de inginerul Petre Badea, președinte și
director general al Aedificia Carpați, din partea
autorităților române și străine.

Itinerariul celor 70 de ani de viață ai dlui inginer
Petre Badea a început într-o localitate rurală situată
în pitorescul județ Argeș, județ bogat în de toate,
inclusiv în calitatea oamenilor care îl populează.

Pe aceste meleaguri sărbătoritul acestui început
de lună a făcut primii pași în ale școlarizării după
care au urmat anii de studenție de la Facultatea de

Construcții Civile și industriale din București. În 1970
a absolvit cursurile universitare, care s-au concre -
tizat în obținerea diplomei de inginer constructor.

Cunoștințele dobândite pe băncile facultății și
cele din educația pur țărănească a anilor copilăriei și
tinereții l-au condus și consacrat în atitudini profe-
sionale și umane de o largă și puternică referință.

Așadar, în final, o urare: „Soarele tinereții
să vă împresoare pe mai departe”.

Nea Petrică, La Mulți Ani!

Ciprian Enache

Banca Națională a României

Therme București

Opera Română

Palatul Parlamentului

Tribunalul București

Palatul Cotroceni 
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HIDROCONSTRUCȚIA SA și oamenii săi
Contribuția la edificarea Sistemului Hidroenergetic Național (XVII)

AMENAJAREA BAZINULUI RÂULUI SOMEȘUL MIC

ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Lucrările de inginerie a apei, în vremuri contempo-
rane multora dintre noi, au început în Ardeal la
01.01.1970 cu Grupul de Șantiere „Someș” și au fost
determinate de aprobarea investițiilor legate de Ame-
najarea Hidroenergetică Someșul Cald. 

Someșul Mic, născut din îngemănarea Someșului
Cald cu cel Rece, are o lungime de 178 km, cu un debit
mediu de 21.2 m3/s. În zona localității Mica, 4 km în
amonte de Dej, se unește cu Someșul Mare, dând
viață Someșului, sursă de apă pentru peste 2 mi li oane
de locuitori ai nord-vestului Transilva niei, stăpânind
un bazin hidrografic de 15.740 km2, 362 cursuri de
apă codificate în Registrul Național, alocându-și 7% din
cursu rile de apă ale țării. 

Complexul hidroenergetic Someșul Mic este un
ansamblu de uvraje destinate, în egală măsură, pro-
ducției de energie electrică precum și alimentării cu
apă a munici piului Cluj și a localităților zonei metropoli-
tane a acestuia.

Conceput în mai multe etape, fiecare dintre ele
răspunzând unei alte nevoi, complexul captează, acu-
mulează, uzinează și distribuie debite din bazinele
râurilor Someșul Cald, Rece, Beliș, Râșca, Agârbiciu și
altele.

Dinspre amonte spre aval, amenajarea cuprinde
lanțul alcătuit din: acumularea Fântânele, despre care
am vorbit într-un anterior articol, CHE Mărișelu, acu-
mularea Tarnița, acumularea Someșul Cald, amena-
jările Gilău I și II, Florești I și II, ultima treaptă fiind
reprezentată de microhidrocentrala (MHC) Cluj.

Pentru astăzi ne-am propus să vă prezentăm acu-
mularea și centrala Tarnița, treapta a II-a a amenajării.

Barajul Tarnița este situat în zona de chei a Someșului
Mic, în amonte de comuna cu același nume, într-un
amplasament caracterizat prin prezența unui ansamblu
de roci fisurate și faliate, alcătuite în principal din amfibo-
lite masive, în straturi groase. Condi țiile morfologice
favorabile au permis proiectarea și execuția celui mai
zvelt baraj în dublu arc din România: grosimea la bază
fiind de 11 m, iar la coronament doar 4 m.

La baza barajului, imediat în aval, este poziționată
centrala hidroelectrică a cărei structură este despărțită
de corpul barajului printr-un rost permanent. Prizele și
conduc tele forțate ale celor două grupuri energetice
ale centralei sunt amplasate simetric în două ploturi
centrale (8 și 13).

Bazinul de liniștire este continuat cu un canal parțial
betonat care parcurge ultima porțiune a cheilor.

Prezența centralei la piciorul aval a impus, încă din
etapa de proiectare, o serie de adaptări în alcătuirea
structurală a barajului: secțiunea teoretică a barajului
se evazează cu 11 m deasupra cotei de fundare, sub
forma unui soclu cu extindere spre aval, pe care s-a
amplasat o parte din suprastructura centralei. Limita
aval a soclului este despărțită de infrastructura cen-
tralei printr-un rost permanent. Sub încărcarea apei
din lac, paramentul aval al barajului exercită presiuni
asupra suprastructurii centralei, deși este prevăzută cu
rost. Între baraj și centrală există și alte legături struc-
turale: jgheaburile descărcătorilor de semiadâncime



sunt parțial conectate cu acoperișul centralei, prin dis-
punerea lor convergentă către aval, antre nând, în
cazul deplasărilor, și porțiuni din suprastructura cen-
tralei. O altă problemă ridicată de amplasamentul cen-
tralei o constituie izolarea termică în raport cu variațiile
de temperatură ale paramentului aval al barajului.

Toate aceste interdependențe au fost urmă rite în
timp, studiate și teoretizate. Efectele centralei asupra
comportării statice a bara jului au fost semnalate de
urmărirea în exploatare a ansamblului baraj - centrală
și au fost evaluate cantitativ pe baza modelului teoretic
al metodei cu elemente finite. Rezultatele modelării
s-au dovedit a fi excelente, prin comparația făcută cu
indicațiile oferite de aparatura de măsură și control
instalată în baraj și zona adiacentă acestuia.

Cu o înălțime de 97 m și o lungime la coronament
de 232 m, barajul înglobează un volum de 100,4 mii
mc beton, stăvilind o acumulare de 70,3 milioane mc
apă. Pus în funcțiune în anul 1974, asigură apa nece-
sară generării energiei electrice prin intermediul a
două grupuri generatoare tip Francis de câte 22,5 MW.
Suplimentar au fost instalate și două grupuri MHC de
câte 800 KW. Pentru evacuarea apelor, barajul a fost
dotat cu două prize pe paramentul amonte cu conducte
forțate cu diametre de 3,6 m care alimentează tur-
binele, un descărcător de suprafață amplasat în ver-
santul drept – de tip „trambulină” – cu două deschideri
deversante echipate cu stavile de 3x8 m peste creasta
deversorului, cu o capacitate de evacuare de 540 mc/s,
două prize cu conducte descărcătoare în zona mediană
având diametre de 1,7 m cu jilip (jgheab) peste clădi-
rea centralei și o conductă de golire de fund.

Din 1974 și până în prezent au trecut 44 de ani.
44 de ani în care Tarnița a produs în medie 80 GWh/an,
a asigurat alimentarea cu apă a Clujului și a zonelor
agricole adiacente, ferind totodată populația de viituri
catastrofale. Un proiect ce și-a dovedit utilitatea în
timp. Tot în timp, de câțiva ani încoace, tot „facem”
acumularea Tarnița - Lăpușești. Și așa o „facem” de nu
mai facem nimic. 

Proiectul Tarnița - Lăpușești, fără a aduce o con-
tribuție la cantitatea de energie produsă de România,
are în principiu o mare calitate: funcționând în regim
reversibil, asigură echilibrarea sistemului energetic
național, compensând fluctuațiile de consum - gene -
rate în intervalele zi - noapte. Poate acoperi vârfuri de
cerere, în perioadele de scădere a acesteia funcționând
ca stație de pompare.

Din păcate, deși sistemul energetic național are
nevoie de un asemenea proiect, deciziile luate cu
privire la acesta s-au dovedit a fi doar luări de poziție
sforăitoare, fără o finalitate adecvată tradusă în
creșterea siguranței și a confortului cetățenilor.

Precum spunea un (al câtelea?) vremelnic ocupant
de fotolii… „cam în februarie 2014 pornim licitația pen-
tru acest obiectiv”…

Fiecare cu februariele lui! q

Fotografie din colecția minerva.org.ro
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Certificarea firmelor din construcții –
rezolvare prin amânare!

Irina FORGO - Director Programe FPSC

Legea 163/2016 stabilea ca
termen pentru intrarea în vigoare a
trei componente ale sistemului de
calitate în construcții, așa cum au
fost ele prevăzute în LEGEA 10/
1995, data de 25 februarie 2018.
Este vorba de: 

m) certificarea calificării tehnico-
profesionale a operatorilor econo-
mici care prestează servicii de
proiectare şi/sau consultanță în
construcții;

n) certificarea calificării tehnico-
profesionale a operatorilor eco -
nomici care execută lucrări de
construcții; 

o) perfecționarea profesională
continuă a specialiştilor care desfă-
şoară activități în domeniul con-
strucțiilor. 

Prin Ordonanța de urgență
nr. 6 din 22 februarie 2018
Guvernul prorogă termenul de
aplicare a noului sistem de calitate
în construcții cu încă 18 luni, jus-
tificând decizia prin faptul că cele
87.000 de societăți comerciale
(conform datelor de la Registrul
Comerțului) care ar solicita certifi-
carea ar bloca, practic, inves -
tițiile publice și private în
construcții. 

Niciun cuvânt, însă, despre faptul
că, în realitate, Ministerul Dez-
voltării Regionale și Adminis -
trației Publice (MDRAP) nu a
reușit să elaboreze actul nor-
mativ în cauză, problema nefiind
numărul mare de firme care ar lua
cu asalt autoritatea / autoritățile
competente cu certificarea, ci că, la
acest moment, nu se cunoaște
care este această autoritate,

care este Regulamentul, modul
de derulare al procesului de
certificare, auditul, condițiile de
prelungire și retragere a certifi-
cării etc. 

În mod similar, nici Ministerul
Transporturilor nu a reușit să
respecte termenul de 90 de zile
impus prin Legea 211/2011 privind
achizițiile publice (Art. 235 prevedea
termenul de 26 august 2016),
astfel încât să avem astăzi o Hotă-
râre de Guvern care să reglemen-
teze certificarea operatorilor
economici care activează în
proiectele de infrastructură de
transport. 

Mai mult, astăzi, când ar fi tre-
buit ca operatorii din domeniu să
aibă deja un sistem de certificare
funcțional, observăm că, la nivel
ministerial, există mai multe viziuni
și puncte de vedere, iar faza de
consultare publică lasă la o parte –
a câta oară? - propunerile organiza -
țiilor de profil, care cunosc piața și
realitățile șantierelor altfel decât de
la fereastra ministerului. 

Federația Patronatelor Socie -
tăților din Construcții (FPSC)
este implicată de ani de zile în pro-
cesul de consultare, în grupuri de
lucru legate de Regulamentul de
certificare și, din păcate, privește
cu scepticism la „promisiunile”
noului OUG, cum că sistemul de
certificare ar putea fi gata în urmă-
toarele 12 luni. 

Să credem că, dacă 20 de ani
nu au fost suficienți, un an va fi?? 

Să credem că, fără a analiza
modul de certificare din alte țări UE,
fără a învăța din experiența altor

state, fără a ține cont de propune-
rile organizațiilor de profil, certifica-
rea „originală” din România va fi
una funcțională, care nu va crea
haos și blocarea investițiilor în
2019? 

Să credem că ”autoritatea” (care
ar fi ea), ar putea să evalueze în
mod real, nu doar la nivel de „hâr-
tie” capacitatea tehnică și profesio-
nală a aproape 90.000 de societăți? 

Să credem că firmele care au
proiectat un ștrand fără alimenta-
rea cu apă, au executat autostrăzi
care se surpă, grădinițe în care
tavanul cade sau care au șantiere
abandonate de ani de zile nu vor
mai participa la licitații și nu vor
mai activa pe piața din România? 

Îndrăznim să credem... mai ales
să sperăm că ministerul „nostru”, al
constructorilor, va înțelege, într-un
târziu, că organizațiile de profil sunt
pe aceeași parte a baricadei, fiindcă
ambele (ne place să credem) își
doresc aceleași lucruri: calitate în
construcții, profesionalism și concu-
rență loială. q

Vorbind, din nou, despre certificare, pare că am ajuns în domeniul legilor lui Murphy: „Dacă
există o cale de a amâna o hotărâre importantă, o birocrație bine organizată o va găsi”. 

Așa se face că, după 20 de ani de când se dorește, se discută, se solicită certificarea calificării
tehnico-profesionale a operatorilor economici din domeniul construcțiilor, a apărut o OUG, care să
proroge termenul de la care piața construcțiilor să funcționeze într-un cadru certificat. 

Irina Forgo 
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După modelul Capitalei, în țară ia amploare feno-
menul „firmele primăriei” , deși niciuna dintre socie -
tă țiile înființate nu au demonstrat / confirmat
utilitatea, economiile promise, nici transparență, efi-
ciență sau calitate.

Holdingul municipal „București - Capitală euro-
peană” format din 22 de societăți a devenit realitate și
- deși aflate în perioada de organizare / achiziții /
angajări - temerile operatorilor economici legate de
concurență neloială par că se adeveresc, atunci când
vorbim de achiziții publice.

Conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice,
noile companii sunt atât entități contractante,
cât și operatori economici. Așa se face că o compa-
nie a primăriei poate atribui direct contracte unei alte
companii a primăriei, așa cum s-a și întâmplat.

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT SA BUCUREȘTI
a atribuit direct servicii de pază în valoare de 107.280 lei
către COMPANIA MUNICIPALĂ PAZĂ ȘI SECURITATE
BUCUREȘTI S.A. pentru evenimentul „București,
inima ta”.

Aceeași societate atribuie direct COMPANIEI MUNI-
CIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA servicii de
iluminat în valoare de 105,128.24 RON, postând un
anunț în acest sens la ora 11:18. Răspunsul companiei
cu domeniul de activitate iluminat public vine la ora
11.41, iar la 12:47 în aceeași zi contractul este
atribuit. Practica arată că entitățile contractante stu-
diază piața și de la momentul în care publică un anunț
în SEAP, lasă cel puțin 24 de ore (în general 48- 72 ore)
pentru ca operatorii economici interesați să își prezinte
ofertele... în cazul exemplificat, 30 de minute puse
la dispoziție de una dintre firmele primăriei pen-
tru ofertare exclude orice concurență sau posibi-
litatea de a obține cel mai bun preț, respectiv de
a economisi banul public.

Doamna primar Firea afirma la un moment dat că
„au existat o serie de tentative de discreditare a aces-
tui demers, din diverse motive politice sau determinate
de faptul că multe firme abonate la contractele cu sta-
tul își pierd acum contractele încheiate în trecut pe
bani grei.”

Cred că demersul se auto-discreditează atunci
când, în loc de o entitate contractantă, avem 23 de
entități, care își atribuie contractele între ele, sau
vizează aceleași „societăți abonate la contractele cu
statul”, dar pentru mult mai multe contracte (până la
urmă, una este să dotezi primăria cu laptop-uri pentru
cca 800 de angajați, și alta să dotezi încă 22 de
societăți, cu 5.000 sau 8.400 de angajați (conform

informa țiilor din presă) cu articole IT (bineînțeles, prin
atribuiri succesive, astfel încât să nu fie necesară o
atribuire transparentă, prin procedură simplificată sau
licitație deschisă).

Deși aceste firme supra-dimensionate, cu salarii
mult peste medie, ar trebui să aibă personal suficient
și capabil să-și desfășoare toate activitățile pentru care
au fost înființate, fără să apeleze la serviciile altor
societăți, iată că în COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBI-
LIARĂ BUCUREȘTI S.A. nu există experți în achiziții
publice, astfel încât compania atribuie direct, către un
alt agent economic, servicii de consultanță în achiziții
publice. Deși prețul estimat este de 3.500 lei/lună,
contractul se încheie pentru 9.000 lei.

Acestor societăți legislația le mai pregătește o
facilitate, căci în forma propusă și disponibilă pe
site-ul ANAP, modificarea Normelor de aplicare a „Legii
achizițiilor publice” va permite ca achizițiile directe
să fie publicate numai pe site-ul propriu al enti-
tății contractante, nu în SEAP, cum este acum. Ce va
însemna această modificare? Cum niciun operator eco-
nomic nu poate monitoriza toate site-urile entităților
contractante, aceste companii vor putea să atribuie
direct, cui și cum vor ele, contracte de servicii /
produse sub 132.519 lei + TVA, sau lucrări a
căror valoare nu depășește 441.730 + TVA.

În plus, în cazul atribuirilor directe, operatorii
/ autoritățile înscrise atât ca ofertant, cât și ca
entitate contractantă pot vedea prețurile celor -
lalți competitori. Astfel, dacă Compania Municipală X
dorește să acorde Companiei Municipale Y un contract
de lucrări de 440.000 lei, cu termen de depunere a
ofertelor astăzi, ora 15:00, la ora 14:55 Compania Y va
verifica ce prețuri s-au ofertat și va intra în sistem ca
operator, ofertând cu 10 lei mai puțin și câștigând con-
tractul. Se creează un avantaj evident firmelor care
figurează în SEAP în ambele calități, de ofertant
și entitate contractantă.

În aceste condiții, cei mai mulți operatori economici
- oricum atât de afectați de măsurile fiscale din ultimul
an, de lipsa forței de muncă sau de concurență nelo-
ială, precum și de lipsa investițiilor - vor rămâne simpli
spectatori la atribuirea contractelor de achiziție
publică, într-un amfiteatru în care se joacă o dramă,
regizată de instituția publică numită Primărie. q

Federația Patronatelor Societăților din Construcții

FIRMELE PRIMĂRIEI sfidează „legal”
principiile achizițiilor publice
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VREAU O CASĂ SĂNĂTOASĂ, CU CE SĂ ÎNCEP?
Cu alegerea materialelor de construcție!
Varul se folosește de mii de ani ca liant în mortare și tencuieli. Pre zintă
o lucrabilitate și permeabilitate mai mare și, fiind un material cu emisii de
carbon reduse, este mult mai potrivit pentru construcții naturale. Ten-
cuiala din var se va fixa, în timp, într-un finisaj dur, rezistent la eroziune,
permițând eliminarea vaporilor de apă și mărind rezistența la penetrarea
apei. În acest fel păstrează integritatea structurală a peretelui.

lată cele TOP 5 MOTIVE pentru a folosi VARUL în CONSTRUCȚII:

1. Permite pereților să „respire”
În cercetările efectuate de arhitecți și restauratori de clădiri, varul s-a dovedit a fi unul dintre elementele de bază. Unul
dintre motivele pentru care lianții pe bază de var sunt promovați de Asociațiile de Protecție a Clădirilor cu Statut de
Patrimoniu în procesele de restaurare este acela că asigură permeabilitate. Se reduce astfel riscul acumulării de
umezeală și deteriorarea ulterioară a clădirilor.

2. Oferă un climat sănătos la interior
Materialele poroase și cu textură deschisă, precum tencuielile pe bază de var, contribuie la reglarea umidității în interi-
orul clădirilor, absorbind umezeala. Climatul interior devine mai confortabil, prin reducerea suprafeței de condens și
implicit, a răspândirii mucegaiului.

3. Are beneficii ecologice
• varul nestins absoarbe dioxidul de carbon în procesul de recarbonatare
• proprietățile de liant ale varului permit reutilizarea lui în combinație cu alte materiale
• cantități mici de var pot proteja materialele cu energie redusă, precum construcțiile pe bază de pământ și baloți de paie

4. Prezintă durabilitate
Fololsit în mod corespunzător, varul se dovedește a fi extrem de durabil. Turnul lui Cezar (Castelul Warwick) a trecut cu
brio testul timpului vreme de 600 de ani. Un alt exemplu este Panteonul din Roma, cu un dom de peste 43 de metri,
construit pe bază de var-ciment. Acesta a rezistat aproape 2000 de ani.

5. Previne uscarea și crăpăturile prin evaporare
Tencuielile dense și impermeabile pot capta umezeală în interiorul materialului de construcție, iar umezeala captată
constituie adesea un factor declanșator pentru degradare. Tencuielile dense, utilizate în combinație cu alte materiale
mai moi, sau pe un fond mai subțire, pot cauza probleme serioase prin presiunea exercitată. Tencuielile pe bază de var
cu conținut ridicat de calciu permit evaporarea și reduc riscul degradării. În termeni simpli, cu cât permeabillitatea și
conținutul de var pur este mai ridicat, cu atât clădirea se află în condiție mai bună.

ENDURIA 500® este un liant pe bază de var-ciment, conceput pentru a fi
folosit în mortare, tencuieli și finisaje, unde lucrabilitatea și aplicarea sunt
importante pentru a atinge o rată rapidă de lucru, creând, totodată, un cli-
mat mai sănătos pentru utilizatorul final.

Utilizări ale produsului:

Contactați-ne pentru mai multe informații:

Carmeuse România
Str. Carierei Nr. 127A, 500052 Brașov, România
Tel: +40 268 516 841 | Email: constructii@carmeuse.ro
Web: www.carmeuse-constructii.ro

• Zidărie care respiră
• Eflorescență redusă
• Flexibilitate crescută
• Mai puține crăpături

Mortare

• Mai puține straturi, mai eficient
• Rezistență bună la compresiune
• Lasă aerul să circule
• Climat sănătos la interior

Tencuieli

• Material de construcție durabil
pe bază de var și cânepă

• Eficient energetic
• Reglează umiditatea
• Absoarbe CO2

Hempcrete
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Baza construcțiilor: GEOTEHNICA și FUNDAȚIILE

Ionel Cristea: A trecut un an și
jumătate de la ultima Conferință
Națională de Geotehnică și Fun-
dații. Ce evenimente importante
s-au petrecut în această peri -
oadă în domeniul dumneavoas-
tră de activitate?

Sanda Manea: Da, este adevă-
rat, timpul trece repede și parcă ieri
am fost la Cluj, în septembrie 2016,
la a XIII-a Conferință Națională de
Geotehnică și Fundații, un succes
remarcabil al domeniului, și iată,
încep pregătirile pentru a XIV-a
Conferință Națională de Geotehnică
și Fundații, care va fi organizată la
București în septembrie 2020.

În acest răstimp, SRGF, prin
filiale sale, a desfășurat o serie de
alte activități științifice pe plan
național și internațional, în spiritul
prevederilor noastre statutare, pre-
ponderent de „promovare a coope-
rării între specialiștii din domeniu,
contribuind la dezvoltarea și propa-
garea cunoștințelor specifice, urmă -
rind, totodată, să facă cunoscute, în
țară și în lume, realizările școlii
românești de geotehnică și fundații”.

Pe plan național, trebuie să
observăm diversificarea problema-
ticilor dezbătute prin întâlniri teh-
nico-stiintifice locale, periodice, cu
membrii acestora (Filialele Cluj,
Iași) ca și în cadrul simpozioanelor
organizate de Filiala București
(Work shopul „Provocări actuale în
analiza și remedierea instabilității
pantelor” – aprilie 2017, Simpozionul
național „Proiectarea geotehnică
conform Eurocod 7 în România” –
noiembrie 2017) având teme gene-
rate de situațiile specifice geoteh-
nice din România, cum ar fi
stabilitatea masivelor de pământ,
geotehnica mediului, îmbunătățirea
terenurilor de fundare. Sunt activități

ce reflectă și colaborarea pe plan
național între membrii noștri, aceș-
tia participând activ și entuziast la
evenimentele organizate la Bucu-
rești și reciproc în țară, un bun
exemplu constituindu-l și participa-
rea la ultima Tabăra de vară de
geotehnică, organizată de Filiala
Iași a SRGF în anul 2017. 

Pe plan internațional aș sublinia
implicarea directă a reprezentaților
României în grupurile de lucru pen-
tru revizuirea Eurocodurilor, în spe-
cial EC7, participarea activă la a
XIX-a Conferință internațională de
mecanica pământurilor și inginerie
geotehnică de la Seoul, Coreea de
Sud - septembrie 2017, prin 5 arti-
cole și 8 membri, cât și participarea
tinerilor la conferințe internaționale
și, în context, organizarea, în pre-
mieră în România, a celei de a XXV-a
Conferințe Europene a Tinerilor
Ingineri Geotehnicieni de la Sibiu
(iunie 2016), un eveniment cu
răsunet internațional, care a prile-
juit prezența conducerii Societății
Inter naționale și aprecierea trans-
misă pentru modul de desfășurare
al acesteia.

În acest sens, aș recomanda o
vizită pe pagina SRGF, unde, în ulti-
mul număr al Revistei Române de
Geotehnică și Fundații (RRGF), ast-
fel de aspecte sunt detaliate.

Cât privește activitatea tehnică
în domeniul Ingineriei geotehnice,
pe plan național, membrii societății
noastre sunt angrenați în diferite
proiecte, în special cele ale investi-
torilor privați, prin studii geoteh-
nice, soluții de excavații și sprijiniri,
soluții de fundare, soluții de îmbu-
nătățire a terenurilor dificile, activi-
tăți de monitorizare, verificări de
proiecte și expertize tehnice.

Astfel, se pare am început să
răspund la următoarea întrebare
intuind conținutul acesteia.

Ionel Cristea: Practic, toate
construcțiile, indiferent că este
vorba de cele reziden țiale sau de
cele din infrastructură, au nevoie
de studii geo și de fundații. În
aceste condiții, dumneavoastră,
geotehnicienii, puteți avea cea
mai bună imagine de ansamblu
asupra activității desfășurate în
sectorul de construcții. Cum
caracterizați, din acest punct de
vedere, ceea ce s-a întâmplat în
România în ultima perioadă?

Sanda Manea: Este evidentă o
creștere a activității în construcții,
în special în domeniul privat, fiind
preponderente investițiile imobi-
liare, fie pentru birouri, fie pentru
locuințe, în special în marile orașe.
Desigur, astfel de structuri se dez-
voltă pe verticală, atât suprateran
cât și subteran, fiind necesare
excavații adânci în zone urbane, de
cele mai multe ori situate sub nive-
lul apei subterane, cât și în vecină-
tatea unor construcții existente,
ceea ce conduce, în mod implicit, la
necesitatea aplicării unor norme de
proiectare și execuție specifice
domeniului de inginerie geotehnică,

Iată două subramuri ale construcțiilor cu care începe, practic, execuția oricărei lucrări. Așa că
rolul lor în industria construcțiilor este extrem de important.

De aceea, într-un an în care sperăm revigorarea investițiilor, încercăm să aflăm ce mai e nou în
geotehnică și fundații de la dna profesor Sanda Manea - președintele Societății Române de Geotehnică
și Fundații.

prof. univ. dr. ing. Sanda Manea
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cât și a unui normativ dedicat chiar
acestui subiect, NP120/2014 (Nor-
mativ privind cerințele de proiec-
tare, execuție și monitorizare a
excavațiilor adânci în zone urbane)
care, printr-o Expertiză tehnică asu-
pra proiectului, obligă la verificarea
și evaluarea riscurilor asociate. Este
vorba de riscurile generate de
poziția amplasamentului, de carac-
teristicile geometrice ale excavației,
de terenul de fundare de pe ampla-
sament, riscuri ce pot apărea la
proiectarea și execuția excavației,
generate de acțiunea cutremurelor,
de menținerea deschisă a excava -
ției peste durata stabilită inițial,
evaluând, în final, influența exca-
vației adânci asupra construcțiilor
din zonă adiacentă.

Totodată, se construiesc și
structuri de tip hale (spații comer-
ciale sau industriale) unde proble-
mele dominante sunt ale soluțiilor
de fundare - de multe ori în condiții
dificile (terenuri moi, foarte com-
presibile, umpluturi vechi). Rezultă,
astfel, că pentru toate construcțiile,
trebuie elaborat un Proiect geoteh-
nic bazat pe calcule specifice de
dimensionare, aplicând tehnologii
de execuție adaptate fiecărei
situații în parte, conform normelor
tehnice în vigoare.

Probleme geotehnice sunt și vor
fi în permanență, dar pentru a le
lua în considerare în mod corect,
prima cerință, și esențială, este
aceea de a avea o investigare reală
și completă a condițiilor geotehnice,
ceea ce implică efectuarea unui
studiu geotehnic complet, bazat pe
încercări in situ și în laborator, con-
form normelor tehnice în vigoare
NP 074 și NP 122.

Iată că, astfel, prin activitatea
practică a membrilor SRGF se con-
firmă ceea ce Eurocod 7 stipulează,
respectiv necesitatea elaborării a
două tipuri de documentații geoteh-
nice pentru o investiție nouă, și
anume Studiul geotehnic și Proiec-
tul geotehnic, ceea ce în legislația
noastră nu este evidențiat în mod
explicit, generând confuzii din par-
tea beneficiarilor (investitorilor)
care, de multe ori, se așteaptă ca
Studiul geotehnic să ofere și solu -
țiile dimensionate pentru structurile
geotehnice.

Acest aspect este deosebit de
important în actuala perioadă, când
s-au proiectat și se execută diferite
lucrări de infrastructură cu o com-
ponentă geotehnică deosebit de
complexă, majoritatea fiind inves-
tiții publice cu fonduri europene.

M-aș referi la:
• Lucrările de transport rutier și

feroviar (noi și de reabilitare),
lucrări cu caracter liniar, dar care
prin traseele alese străbat regiuni
cu relief diferit, având caracteristici
geotehnice foarte diferite, condu-
când la lucrări de terasamente de
mari volume (săpături și umplu-
turi), fiind obligate să traverseze
cursuri de apă, impunându-se astfel
lucrări de artă ce necesită soluții de
fundare de adâncime; în aceste
situații este necesar ca prin proiec-
tarea geotehnică să se dimensio-
neze corelat lucrări de îmbunătățire
a terenului de fundare, lucrări de
fundații, lucrări de stabilizare, con-
solidare și protecție a pantelor,
lucrări de drenaj și control al
scurgerii și evacuării apelor, lucrări
de umpluturi pământoase compac-
tate controlat, lucrări de monitori-
zare a comportării în timp, toate
presupunând tehnologii și materiale
adecvate caracteristicilor geoteh-
nice ale amplasamentului.

• Lucrările edilitare noi sau de
reabilitare, de alimentări cu apă și
canalizări, stații de epurare impli-
când excavații adânci sub nivelul
apei subterane, adesea în zone
construite, sprijiniri complexe,
umpluturi, epuizmente, drenaje,
foraje de adâncime, tehnologii spe-
cifice.

• Realizarea de depozite de
deșeuri menajere, conforme cu
legislația europeană și închiderea
depozitelor vechi, ridicând pro-
bleme geotehnice multiple privi-
toare la stabilitatea generală a
amplasamentului (adesea un ver-
sant), excavații și umpluturi de
mari dimensiuni, soluții de spriji-
nire, drenaje și colectări ale leviga-
tului, necesitatea îmbunătățirii
terenului de fundare care impune
cerințe specifice, necesitatea lucră-
rilor de protejare a mediului, cel
mai adesea prin aplicarea unor
materiale geosintetice, materiale
care există astăzi într-o gamă
foarte largă din care trebuie alese
prin calcul și dimensionate cele
potrivite fiecărei situații.

• Lucrări hidrotehnice, necesi-
tând soluții de fundare de adâncime
și umpluturi sub nivelul apei, inclu-
siv lucrările de protecție a malurilor
și execuția unor diguri în condiții de
teren dificile, implicând, de aseme-
nea, folosirea de materiale geosin-
tetice dar și tradiționale cu
discernământ.

Și până acum m-am referit doar
la lucrările noi.

Din păcate, însă, în ultimii ani se
observă necesitatea elaborării unui
număr însemnat de Expertize teh-
nice cu componentă geotehnică, în
situații generate adesea de condiții
naturale preexistente, nestudiate
poate suficient la momentul începe-
rii unor lucrări (alunecările de teren
în zone cu potențial instabil cunos-
cut) dar și în situația unor lucrări cu
defecte de execuție.

Astfel de Expertize trebuie ca,
pe baza stabilirii cauzelor, să reco-
mande și soluții de remediere și
punere în siguranță, ceea ce va
conduce la elaborarea unor proiecte
geotehnice specifice.

Trebuie să înțelegem că în
domeniul Ingineriei Geotehnice nu
există soluții tip și că, prin diversi-
tatea condițiilor naturale specifice și
diferențiate pentru fiecare ampla-
sament, atât Studiul geotehnic, cât
și Proiectul geotehnic, vor avea un
caracter de unicitate și în acest
sens, este imperios necesar ca ast-
fel de proiecte să fie verificate teh-
nic la exigența Af.

Pe scurt, rezultă că în domeniul
Ingineriei Geotehnice a fost, este și
va fi de lucru permanent și că, de
aceea, este nevoie de specialiști
formați în acest sens.

Ionel Cristea: Referindu-ne la
autostrăzi, au apărut în spațiul
public unele discuții legate de
studiile geologice. S-a afirmat,
de pildă, de către specialiștii de
la CNAIR, că studiile geologice
efectuate cu ceva ani în urmă
sunt în continuare valabile,
deoarece, practic, în decursul
timpului, în teren nu s-a schim-
bat mare lucru. Deci, aceste stu-
dii geologice mai vechi pot fi
folosite fără probleme la studiile
de fezabilitate actuale. Care este
părerea dumneavoastră vizavi
de această problemă?

continuare în pagina 20È
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Sanda Manea: Răspunsul la
această întrebare este dat de nor-
mele tehnice în vigoare.

Atât Eurocod 7 (SREN 1997-1, -2),
cât și NP 074/2014, precum și
Legea 10 și HG 28/2008 arată obli-
gativitatea studiilor geotehnice
într-un amplasament, indiferent de
dimensiunile acestuia, încă din etapa
Studiului de fezabilitate. 

Volumul investigațiilor pentru un
astfel de studiu este recomandat
explicit în norme și este rezultatul
unei evaluări a riscului geotehnic,
pentru care se au în vedere factorii
legați de condițiile de teren, apa
subterană, clasificarea construc ției,
vecinătăți, zona seismică.

Iată câteva exemple: modifică-
rile „Codului de proiectare seismică
– Partea I – Prevederi de proiectare
pentru clădiri” - indicativ P 100-
1/2013 referitoare la valoarea de
vârf a accelerației terenului pentru
proiectare ag pentru cutremure,
având intervalul mediu de recu -
rență IMR = 100 ani, pot conduce,
în anumite zone, la trecerea unui
amplasament de la risc mediu la
risc major, ceea ce implică alt
volum de investigații in situ, alte
încercări de laborator, alte metode
de calcul, variații ale nivelului ape-
lor subterane din cauze naturale
sau antropice, sau modificarea
vecinătăților construite.

Studiile geologice mai vechi pot
fi folosite și se recomandă chiar
folosirea lor și a oricăror documente
de arhivă, la caracterizarea globală
a unui amplasament și vor fi foarte
utile la alegerea traseului unei căi
de transport, dar Studiul geotehnic
este cel care pune la dispoziție
proiectantului parametrii necesari
pentru alegerea soluțiilor și dimen-
sionarea acestora conform cerințe-
lor tehnice actuale.

Ionel Cristea: La Conferința
anterioară ați discutat și despre
introducerea în practică a Euro-
codurilor. De fapt, ce a însemnat
acest lucru pentru ingineria geo-
tehnică?

Sanda Manea: În perioada
2008 - 2014, domeniul Ingineriei
Geotehnice din România a făcut un
efort, cu sprijinul Ministerului de

resort, de adaptare a Normelor teh-
nice specifice la cerințele Eurocodu-
rilor (12 documente - normative de
proiectare și ghiduri tehnice). 

Ați observat, probabil, că în răs-
punsurile mele anterioare am făcut
mereu referire la aceste norme în
vigoare, ceea ce atestă faptul că au
intrat în practica noastră și sunt uti-
lizate în domeniu.

Experiența aplicării acestor
norme a fost dezbătută recent la
Simpozionul național „Proiectarea
geotehnică conform Eurocod 7 în
România” organizat de Filiala Bucu-
rești a Societății Române de Geo-
tehnică și Fundații, împreună cu
Universitatea Tehnică de Construcții
București și Asociația Română de
Standardizare, în noiembrie 2017.
În acest sens aș cita din RRGF,
număr dedicat acestui eveniment,
comentariile Prof. Loretta Batali,
președintele Filialei București:

„Acest eveniment a fost organi-
zat la 13 ani de la intrarea în
vigoare a Eurocodurilor structurale
în România (2004), la 10 ani de la
adoptarea Anexei Naționale pentru
Eurocod 7 (2007) și la 7 ani de la
revizuirea normativelor din dome-
niul Ingineriei Geotehnice, într-un
moment în care se discută aprins
noua propunere de revizuire a EN
1997 care anunță schimbări de
substanță ce vor trebui preluate în
viitorul apropiat. Astfel, Filiala
București a SRGF a organizat acest
simpozion în scopul de a discuta
despre problemele întâlnite în prac-
tică în aplicarea SR EN 1997-1 și SR
EN 1997-2 și a normativelor teh-
nice armonizate cu acestea (NP 122
– 126, NP 112), precum și de a pre-
zenta principalele modificări anun -
țate de revizuirea EN 1997”.

Recomand, din nou, consultarea
RRGF nr.2/2017 pe pagina SRGF
(srgf.ro), unde pot fi găsite artico-
lele prezentate și de unde rezultă
multe răspunsuri concrete la între-
bări legate de aplicarea acestor
norme.

Ionel Cristea: În ultimii ani, pe
piața construcțiilor din România,
în domeniul Ingineriei Geoteh-
nice au pătruns și multe firme
de afară. Cum au făcut față
acestei concurențe societățile
românești?

Sanda Manea: Prin specificul
desfășurării actuale a activităților în
domeniul construcțiilor, prin pre -
zența unor investitori străini parti-
culari, prin derularea unor lucrări
publice cu fonduri europene, în
lucrări ne întâlnim cu reprezentanții
acestora fie în postura de consul -
tanți, fie de executanți, chiar și de
proiectanți.

În domeniul nostru, al Ingineriei
Geotehnice, astfel de colaborări au
existat, punctual de peste 50 de ani
(fundații speciale - firma Soletanche
– Franța) și frecvent de peste 25 de
ani, cu firme de proiectare sau exe-
cutante de lucrări geotehnice, care
și-au deschis filiale în România, sau
au constituit societăți mixte împre -
ună cu parteneri români. Mare
parte dintre acestea sunt membrii
colectivi ai SRGF alături de firmele
românești. Aș vrea, chiar, să pre-
zint lista acestor membri colectivi
care sprijină activitățile specifice
ale SRGF, dar și unele dintre activi-
tățile didactice la Universitățile
Tehnice din România prin materiale
documentare scrise sau electronice,
cu date foarte recente, puse la dis-
poziție studenților:

Agisfor SRL, Consitrans SRL,
Geosond SA, Bauer România
SRL, Keller Geotehnica SRL,
SBR Soletanche Bachy Fundații
SRL, Hidrogeofor SRL, Fugro
Consult GmbH, Holscher Was-
serbau GmbH Haren - sucursala
București, Orica, Terratest Geo-
tehnic, Geostud SRL, Optimum
Geotehnic SRL, Geobrugg AG,
Soldata (Sixense), Octagon
Contracting & Engineering SA,
Euro Quality Test SRL, Geo-
Tech Expert Consulting SRL,
Tehcom SRL, Züblin România
SRL, Freyrom SA, Willemen Car-
pați SRL, Popp & Asociații -
Inginerie Geotehnică, Naue
România SRL, Iridex Group
Plastic SRL, Aecom Ingenieria,
Top Drill Construct, Dywidag -
Systems International GmbH,
Geotesting CI, GT Ground Engi-
neering & Construction Services
SRL, F&R Worldwide SRL.

Æ urmare din pagina 19
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Așadar aș afirma că, în acești
ani, am ajuns la colaborări bune cu
specialiștii străini, iar limabjul euro-
codurilor ne permite să rezolvăm
împreună problemele adeseori
dificile.

Ionel Cristea: Chiar dacă
puteți fi subiectivă din acest
punct de vedere, deoarece sun-
teți și cadru didactic, vă întreb
unde se situează specialiștii pre-
gătiți de școala românească în
comparație cu cei pregătiți în
instituțiile din străinătate.

Sanda Manea: Cât privește
pregătirea studenților noștri, faptul
că au acces liber la informații teh-
nice din întreaga lume, ca și intro-
ducerea în procesul didactic a
prevederilor normelor tehnice euro-
pene prin normele românești armo-
nizate, cred că le conferă o
pregătire similară cu cea a studen -
ților din alte țări europene. Să nu
uităm că, în procesul didactic,
există posibilități, prin programe
europene specifice, de schimburi de
studenți, stagii și practici în străină-
tate, la care participă inclusiv
cadrele didactice.

Suntem într-o perioadă a globa-
lizării, deci suntem la curent cu
ceea ce se întâmplă în lume, cu
progresul tehnic în domeniu, mai
ales că suntem prezenți la manifes-
tările internaționale de prestigiu, la
comitete tehnice și grupuri de
lucru, ca membri ai Societății Inter-
naționale de profil (ISSMGE).

Întrebarea este, oare și colegii
noștri din alte țări sunt la curent cu
problemele noastre specifice?
Deoarece, aici, am întâmpinat
unele dificultăți, încercând să le
explicăm unor colegi din țări euro-
pene vestice, ce este cu pământu-
rile sensibile la umezire (loessul),
ce este cu argilele noastre din zona
Transilvaniei, care au creat unele
dificultăți în construirea autostrăzi-
lor, de exemplu, când au fost exca-
vate din toamnă și lăsate apoi până
în primăvară neprotejate, suferind
procese de îngheț – dezgheț și iată
că au apărut alunecări de teren!!!

Consider că este rolul nostru de
a le explica acestor colegi specificul
geotehnic al României, dar și de a fi
mai activi pe plan internațional
făcând cunoscute, prin articole și
prezentări, problematica noastră, ca și
realizările din domeniu ale României.

Totodată, cred că firmele de pro-
fil din România, dacă vor avea
acces la lucrările de infrastructură
mari despre care vorbiți, vor face
față cu succes, mai ales că, probabil,
vor fi nevoite să facă parte din aso-
cieri cu alte firme străine de profil
(cerință de experiență similară teh-
nică și valorică din ultimii 3 ani!). În
context, aș sublinia că firme româ-
nești din domeniul Ingineriei Geo-
tehnice au făcut eforturi proprii de
a-și moderniza dotările de laborator
și teren, prin achiziționări de apa-
rate și utilaje foarte moderne.

Ionel Cristea: În final, ce își
propune Societatea Română de
Geotehnică și Fundații - al cărei
președinte sunteți -, să între-
prindă până la următoarea Con-
ferință Națională?

Sanda Manea: Tocmai am avut
o ședință a Consiliului Director al
SRGF, unde, dincolo de darea de
seamă asupra activității desfășu-
rate în anul precedent (2017), s-au
propus și activitățile de viitor.

Astfel, pe plan național, se vor
continua activități de succes și inte-
res care au devenit tradiționale,
respectiv organizarea de către
SRGF – central a Taberei de geoteh-
nică, întâlniri-dezbateri periodice cu
membrii filalelor, sub forma Serilor
de geotehnică, la Cluj, Seminarii
tehnice la Iași, și organizarea, de
către Filiala București, a două
manifestări cu caracter național,
respectiv, în luna iulie 2018, Primul
Simpozion Național de Geotehnica
Mediului unde va participa Profeso-
rul Mario Manassero (Politecnico di
Torino), vice-președinte pentru
Europa al ISSMGE, care va pre-
zenta prestigioasa conferință „R.
K. Rowe” și în luna noiembrie 2018,
Seminarul internațional despre „Noi
tehnici și tehnologii de îmbunătățire
a pământurilor”.

Totodată, așa cum spuneam încă
de la început, s-au demarat pregă-
tirile pentru organizarea celei de-a
XIV-a Conferințe Naționale de Geo-
tehnică și Fundații, în luna septem-
brie 2020, la București. 

Ca un punct slab al activității
noastre, considerăm că sincopele și
întârzierile de apariție ale revistei
noastre de profil RRGF trebuie să
fie remediate printr-un sprijin mai
activ al tuturor membrilor SRGF, cât
și prin apariții periodice în ritmul
necesar, și aici apreciem ajutorul
oferit de Revista Construcțiilor
pentru oferta de a ne spijini în
popularizarea acestor apariții.

Pe plan internațional, pe baza
evaluării rezumatelor trimise, a fost
decisă participarea a doi tineri din
România la a 26-a Conferință a
tinerilor geotehnicieni, care va avea
loc la Graz, în Austria.

Totodată, având în vedere
numărul de articole trimise și
acceptate la a XVI-a Conferință
Dunăreană de Inginerie Geotehnică
de la Skopje, Republica Macedonia,
se preconizează prezența unei
puternice delegații românești la
această manifestare europeană de
tradiție, ce va avea loc în luna iulie
2018.

Cu acest prilej, SRGF își va pre-
zenta candidatura de gazdă și orga-
nizator pentru a XVII a Conferință
Dunăreană din 2022, care sperăm
să aibă loc la București. Reamintim
că România a mai organizat cu suc-
ces, în anul 1995, a X-a Conferință
Dunăreană la Mamaia.

De asemenea, prin elaborarea și
trimiterea de rezumate, a început
etapa de pregătire a prezenței
românești la a XVII a Conferință
Europeană de Mecanică a pământu-
rilor și Inginerie geotehnică, care va
avea loc în Islanda, la Reykjavik, în
septembrie 2019.

Am enumerate o serie de acțiuni
cu termene și conținut cunoscute,
dar activitatea SRGF, prin filiale și
membrii săi, este una continuă și
care sperăm să se reflecte prin
rezultate concrete în practica noas-
tră profesională. q



Consolidarea terasamentului căii ferate cu geogrile Tensar® TriAx®

Geogrilele Tensar® au o contribuție majoră, din punct de
vedere structural, asupra straturilor de piatră spartă. Atunci
când un material de umplutură granular, precum piatra
spartă, este compactat peste o geogrilă Tensar®, acesta
pătrunde parțial între ochiurile geogrilei creând o încleștare
puternică și rigidă. Această încleștare permite geogrilei să
confineze umplutura, nepermițând deplasarea laterală a par-
ticulelor care este o cauză majoră a tasării straturilor de sub
șinele de cale ferată. Acest mecanism este critic în menținerea
alinierii orizontale și verticale a șinelor de cale ferată.

Geogrilele Tensar® sunt fabricate astfel încât să aibă rigiditate
mare la tracțiune, fapt care permite încărcării să fie redis-
tribuită în mod optim. Corelarea dimensiunii adecvate a
och iului geogrilei cu dimensiunea granulei materialului de
umplutură este importantă pentru o stabilizare performantă.

Caracteristicile esențiale ale geogrilelor Tensar®, care contri -
buie la asigurarea unei încleștări eficiente, includ rezistența

nodurilor, forma și rigiditatea nervurilor. Procesul de fabricație
Tensar® produce o structură monolitică de geogrilă având
noduri cu rezistențe mari și nervuri care vin în contact cu
agregatele prin intermediul unor muchii ascuțite și groase în
scopul unei transmiteri eficiente a încărcărilor.

O geometrie deficitară a căii ferate și o pierdere în aliniamen-
tul vertical și orizontal al șinelor este principalul motiv pentru
restricțiile de viteză și pentru lucrările dese de întreținere a
căilor ferate. Acestea pot influența negativ programul de mers

al trenurilor, sunt costisitoare și nu sunt convenabile pentru
călători și operatorii trenurilor.
Lucrări de întreținere, care implică compactarea stratului de
piatră spartă sau înlocuirea completă a acestuia, apar nu
numai în cazul fundațiilor slabe ci și în cazul unor straturi
suport mai solide.
Stabilizarea mecanică a pietrei sparte, folosind geogrilele Tensar®,
conferă inginerilor de căi ferate o soluție sigură și rapidă.



Tensar® are o vastă experiență în stabilizarea mecanică a
substraturilor de material granular, mai ales în ceea ce
privește reabilitarea coridoarelor europene de căi ferate,
experiență care a rezultat în urma numeroaselor instalări
de succes, eficiente tehnic și viabile din punct de vedere
financiar.

În România, geogrilele TriAx® au fost utilizate cu succes la mai
multe proiecte europene, precum: Vințu de Jos - Simeria,
Coșlariu - Vințu de Jos, Sighișoara - Aței și Aței - Micăsasa.
Unul dintre cele mai importante proiecte este Tronsonul Vințu
de Jos - Simeria, parte din „Reabilitarea liniei de cale ferată
Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan-European,
pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h”.

Linia de cale ferată Vințu de Jos - Simeria este parte compo-
nentă a coridorului IV Helsinki, cel care, pe teritoriul
României, are traseul: Frontieră - Curtici - Arad - Simeria -
Alba lulia - Coșlariu - Sighișoara - Brașov - Ploiești - București
- Constanța. Tronsonul Vințu de Jos - Simeria are o lungime de
42 km, ceea ce reprezintă 4,80% din lungimea totală a Cori-
dorului IV (de aproximativ 871 km pe teritoriul României).

Un model de secțiune este prezentat în schema de mai jos.

Folosirea acestei geogrile aduce economii mari la valoarea
totală a proiectului, prin reducerea costului lucrărilor de
întreținere și pentru menținerea calității rulării vagoanelor de
tren pe calea ferată.

Iridex Group Plastic | Bulevardul Eroilor 6-8 | Cod 077190 | VOLUNTARI | Județul Ilfov
Tel./Fax: 021.240.40.43 | E-mail: dmc@iridexgroup.ro | www.iridexplastic.ro | www.tensar.ro
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Springsol®

îmbunătățirea pământurilor cu proprietăți mecanice slabe 
ing. Alexandru MĂGUREANU, dr. ing. Andreea Cristina BITIR (BULIGA), drd. ing. Cristian RADU, 

dr. ing. Árpád SZERZŐ, ing. Lóránd SATA - SBR Soletanche Bachy Fundații

Îmbunătățirea caracteristicilor
fizice și mecanice ale terenurilor
suport pentru construcții viitoare
sau chiar existente a devenit, în
ultima vreme, un procedeu uzual și,
de cele mai multe ori, obligatoriu în
contextul actual de execuție a
lucrărilor de construcții.

Stabilizarea în adâncime a
pământurilor, prin malaxare, presu-
pune o intervenție efectuată asupra

terenului la adâncimi mai mari de
3 metri, ceea ce implică destructu-
rarea și amestecarea mecanică a
acestuia cu diverși lianți. Tipul și
starea de agregare a agentului de
stabilizare folosit sunt determinate
în funcție de natura și parametrii
pământului în stare naturală dar și
în raport cu destinația și dimensiu-
nile construcțiilor. Suspensia de
ciment rămâne, în continuare, cel

mai utilizat material pentru prepa-
rarea suspensiilor de stabilizare. 

În prezent, la nivel mondial
există o multitudine de tehnologii
de stabilizare în adâncime, tehnolo-
gii care se deosebesc în special prin
caracteristicile și construcția dispo-
zitivului de malaxare. 

Utilizarea tehnologiei Springsol®

permite, prin construcția capului de
malaxare, pătrunderea în interiorul

Printre diversele metode de îmbunătățire a terenurilor cu proprietăți mecanice slabe, Soletanche
Bachy, în calitate de contractor în domeniul fundațiilor speciale, deține tehnologii patentate precum
Trenchmix®, Geomix® și Springsol®. Aceasta din urmă se diferențiază de majoritatea procedeelor cu
aplicații similare, prin flexibilitatea utilizării în spații limitate.

Fig.  1 ‐ Principii de lucru Springsol®
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elementelor de beton simplu sau
beton armat, până la interceptarea
terenului de fundare, remarcân -
du-se, în special, în cazul consoli-
dării pământurilor sub structurile
existente. Diametrul mic al capului
de malaxare (160 mm) reduce, în
aceeași măsură, atât costurile
necesare carotării elementelor
structurale, cât și nivelul slăbirii
structurale a elementelor carotate. 

Printre avantajele folosirii aces-
tei tehnologii se numără: consumul
redus de energie pentru realizarea
lucrărilor, un volum al detritusului
evacuat redus mult față de tehnolo-
giile convenționale, geometrie bine
definită a coloanelor de pământ
stabilizat, precum și o protecție
sporită a mediului înconjurător.

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI
SPRINGSOL® ÎN ROMÂNIA
Tehnologia Springsol® a fost

folosită cu succes, în anul 2017, la
o hală existentă, cu funcțiune mixtă
- producție și birouri, cu scopul
reducerii fenomenului de tasare
progresivă a fundațiilor izolate.

Construcția este alcătuită din
elemente prefabricate din beton
armat, și a fost finalizată în anul
2007. Încă din anul 2014, printr-un
program de monitorizare topogra-
fică la nivelul stâlpilor halei, au fost
observate tasări excesive ale infra -
structurii construcției, având drept
consecință degradări ale elemente-
lor nestructurale ale halei (pereți de
compartimentare din gips-carton,

tencuieli, placări ceramice, pardo-
seli etc.).

Având în vedere limitările de
gabarit ale încăperilor sau ale căilor
de acces și necesitatea intervenției
speciale, prin perforarea și pătrun-
derea diferitelor structuri: pardo-
seală, umplutură, talpă de fundare,
s-a optat pentru execuția lucrărilor
de stabilizare a pământurilor în
adâncime, prin malaxare cu ajuto-
rul tehnologiei Springsol®, datorită
avantajelor pe care aceasta le
oferă.

Anterior începerii lucrărilor pro-
priu-zise de remediere, au fost
efectuate o serie de investigații
geotehnice și determinări de labo-
rator, asupra probelor de pământ
prelevate din apropierea fundațiilor
afectate de tasări. Rezultatele de
laborator au pus în evidență valori
foarte mari ale umidității naturale,
valori ale porozității mai mari de
45% și un conținut de peste 5%
de materie organică. Parametrii

determinați au indicat un potențial
ridicat de deformabilitate și o capa-
citate portantă redusă a terenului
din amplasament.

După evaluarea rezultatelor de
laborator s-au stabilit diametrul
coloanelor (400 mm) și diferiți
parametri tehnologici pentru reali-
zarea lucrărilor de remediere. Cu
scopul stabilirii rețetei optime pen-
tru remediere, s-au amenajat două
poligoane de probă (A și B), pentru
care s-au adoptat parametri de sta-
bilizare și injectare diferiți (viteze
de avansare, viteze de malaxare,
viteze de retragere, debite de injec-
tare ale agentului stabilizant). În
cazul ambelor poligoane de probă
au fost folosite amestecuri de apă
cu ciment, cu raportul apă-ciment
de 1,0 pentru poligonul A și 0,6
pentru poligonul B. 

S-au prelevat probe de amestec
proaspăt de pământ stabilizat de la
ambele poligoane, probe testate în
laborator la compresiune mono-
axială, după 7, 14 și 28 de zile. Pe
lângă încercările de laborator au
fost efectuate o serie de investigații
în teren: teste de continuitate asu-
pra coloanelor, încercări de pene-
trare dinamică ușoară (PDU) în
proximitatea coloanelor executate
și teste de compresiune cu forțe
statice verticale la scară reală, cu
scopul certificării capacităților por-
tante ale coloanelor.

Fig.  2 ‐ Modul de lucru al capului Springsol® (stânga);
Cap Springsol® atașat instalației de foraj (dreapta)

Fig.  3: Poligoane de probă A și B (stânga și centru);
încercări de penetrare dinamică ușoară în jurul coloanei A4 (dreapta)

continuare în pagina 26È



w Revista Construcțiilor w aprilie 201826

Pentru preluarea forțelor
verticale (atât compresiune,
cât și smulgere - în cazul dis-
punerii asimetrice pe anumite
zone din interiorul halei) coloa-
nele au fost armate cu țevi
metalice Ø114x6 mm.

În cazul poligonului A, tasa-
rea maximă a unei coloane a
fost de 7 mm, la o forță
maximă de compresiune de
700 kN, în timp ce, în cazul
poligonului B, tasarea maximă
a fost de 3 mm pentru aceeași
forță maximă aplicată. În
niciuna dintre coloane (de test
sau de ancoraj) nu s-au produs
cedări ale materialului sau
tasări peste limita admisă.

Având în vedere că rezis -
tența la compresiune axială
stabilită în urma testelor a fost
de 5,5 MPa, depășind criteriul
de acceptanță de 2,6 MPa,
pentru coloanele de serviciu
din interiorul halei s-au folosit
parametrii definiți în cadrul poli -
gonului A.

Sub fundațiile izolate ale halei
afectate de tasări au fost executate
27 de coloane de pământ stabilizat,
dintre care 12 coloane au fost reali-
zate din interiorul zonei de birouri,
cu un utilaj de dimensiuni reduse,
iar pentru accesul acestuia în zona
de lucru nu au fost necesare
demontări sau dezafectări ale ele-
mentelor de compartimentare sau
închideri. 

Execuția a demarat cu carotarea
pardoselii, a umpluturii și a tălpilor
de fundare până la cota -2,35 m.

După introducerea ansamblului
Springsol® prin tubulatura de pro -
tecție, de la cota -2,35 m și până la
interceptarea stratului de sare
(aproximativ -12 m) s-a realizat
injectarea suspensiei de lapte de
ciment, concomitent cu o malaxare
controlată, atât la penetrare, cât și
la retragerea ansamblului prin
tubulatura de ghidaj.

În urma analizei măsurătorilor
tasărilor, care au continuat și după
finalizarea lucrărilor de remediere,
se remarcă o tendință generală de
stabilizare a tasărilor.

CONCLUZII
Stabilizarea în adâncime a

pământurilor prin malaxare cu aju-
torul tehnologiei Springsol® s-a
dovedit o soluție eficientă pentru
limitarea tasărilor fundațiilor unei
hale existente, fundate pe un teren
cu proprietăți mecanice slabe.

Volumul redus al detritusului
evacuat, o execuție curată și efi-
cientă de lucru, chiar și în zone
greu accesibile din interiorul con-
strucțiilor existente, sunt câteva
dintre avantajele ce recomandă
folosirea tehnologiei Springsol® la
lucrări de stabilizare a terenului de
fundare. qFig.  6: Evoluția variației tasărilor după finalizarea lucrărilor de remediere

Fig.  4: Coloane de pământ stabilizat excavate

Fig.  5: Realizarea coloanelor Springsol®
în interiorul zonei de birouri

Æ urmare din pagina 25
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Ion Antonescu

S-a născut la 3 noiembrie 1921
la Galați, unde a urmat și Liceul
Vasile Alecsandri. În anul 1948, a
absolvit cursurile Facultății de Con-
strucții din cadrul Politehnicii din
București.

După un stagiu pe șantier la
Craiova, și-a continuat activitatea
inginerească la Secția geotehnică a
Institutului de Proiectări Metalur-
gice București, la înființarea căreia
a participat, conducând studiile și
prospecțiunile pentru proiectarea
fundațiilor de la numeroase unități
industriale, printre care Combi-
natele siderurgice Hunedoara și
Reșița, Uzinele Carbochim Cluj-
Napoca și Progresul Brăila etc.

În paralel cu proiectarea, înce -
pând cu anul 1950, a activat în
cercetare, la Institutul de Mecanică
Aplicată al Academiei și apoi la
Institutul de Studii și Cercetări
Hidrotehnice, fiind unul dintre
fondatorii primului colectiv de cer -
cetare în domeniul geotehnicii din
țara noastră. Aici a deținut succesiv
funcțiile de cercetător științific,
cercetător științific principal, șef de
laborator și șef de secție. Prin
cercetările efectuate, a adus con-
tribuții importante în domeniile:
alcătuirea și proprietățile geoteh -
nice ale pământurilor: compoziție
mineralogică, desfacere în apă,
penetrare, aderență, caracteristici
electro-osmotice, rezistență la for -
fecare etc. - cercetate în laborator
și prin experimentări pe teren;
studierea proprietăților specifice ale
argilelor cu umflări și contracții
mari și stabilirea măsurilor tehnice
pentru prevenirea degradărilor con-
strucțiilor și amenajărilor hidro -
ameliorative amplasate pe astfel de
pământuri; introducerea metodelor
chimice și electro-chimice de
consolidare a pământurilor, silicati-
zarea și electro-silicatizarea. Apli-
carea lor la consolidarea fundațiilor
și la redresarea a numeroase con-
strucții civile și industriale, precum
și la tratarea nisipurilor fine și ac -
vifere în galeriile miniere; com-
portarea pământurilor macroporice

și determinarea soluțiilor de conso -
lidare a fundațiilor construcțiilor pe
aceste formațiuni. Rezultatele cer -
cetărilor au făcut posibile proiectarea
și execuția sistemelor de irigație pe
loessuri, dezvoltate pe sute de mii
de hectare, cu preîntâmpinarea
efectelor negative din cauza sensi-
bilității la umezire a terenului.
Aprecierea realizărilor sale științi-
fice a fost confirmată prin acor-
darea Premiului Academiei Române
în anul 1966, pentru studiile cu
privire la comportarea și consoli-
darea terenurilor sensibile la ume -
zire din Dobrogea și Bărăgan.

Activitatea în învâțământul su -
perior a început-o în anul 1949 la
Institutul de Construcții București,
ca asistent la disciplina Geotehnică
și fundații. După obținerea titlului
științific de doctor inginer, în anul
1971, cu teza: Contribuții la studiul
comportării pământurilor macro -
porice în sistemele de hidroame -
liorații, a devenit conferențiar la
Facultatea de Hidrotehnică.

Prof. Ion Antonescu a depus o
bogată muncă de cercetare, adu -
când contribuții meritorii la Canalul
Dunăre - Marea Neagră, Combi-
natul petrochimic Midia, Fabrica de
fire sintetice Roman, Exploatările
de lignit din Oltenia etc.

A participat la diferite reuniuni
internaționale, promovând, cu con-
secvență, rezultatele științei și
tehnicii românești. Astfel, a fost
unul dintre inițiatorii secției dedi-
cate pământurilor cu structură
instabilă la cel de al Vl-lea Congres
Internațional de Geotehnică și Fun-
dații de la Montreal (1965) și a luat
parte la cea de a treia Conferință
Internațională asupra Argilelor
Expansive de la Haifa (1973).

A întreprins numeroase acțiuni
de asistență tehnică, expertize și a
acordat consultații de specialitate în
țară și peste hotare (Abatorul cen-
tral din Bagdad, un obiectiv petro-
lifer în R.A. Yemen etc.). În anul
1982, a susținut un ciclu de cursuri
postuniversitare pentru inginerii

constructori la Alger. A fost membru
al Comisiei de fundații din Institutul
Central de Cercetare, Proiectare și
Directivare în Construcții.

Prof. Ion Antonescu s-a remar-
cat și printr-o bogată activitate
publicistică, fiind autor sau coautor
a peste o sută de lucrări: cursuri,
monografii, articole și comunicări la
manifestări științifice din țară și
străinătate, dintre care menționăm
o lucrare de referință, cartea Loes-
surile în construcții (în colaborare)
1971.

S-a preocupat, în permanență,
de răspândirea printre specialiști a
realizărilor noi din domeniul geo -
tehnicii și fundațiilor, prin conferințe
și prin publicarea a peste 25 de
lucrări de sinteză și traduceri. A
elaborat termenii de specialitate din
Lexiconul tehnic român și din Lexi-
conul de arhitectură și construcții.
Timp de peste 20 de ani, a fost
recenzent de specialitate la Applied
Mechanics Reviews.

A fost membru fondator al
Comi siei române din Asociația
Internațională de Mecanica Pămân-
turilor și Fundații.

Prin întreaga sa activitate didac-
tică, tehnică și științifică s-a dovedit
un specialist de seamă, cu con-
tribuții însemnate la dezvoltarea
științei geotehnicii și fundațiilor din
țara noastră. De asemenea, prin
participarea sa la reuniunile științifice
internaționale, asistență tehnică,
expertize, consultații de speciali-
tate, cursuri postuniversitare peste
hotare, a făcut cunoscute realizările
științifice și tehnice ale României.

Cadru didactic și cercetător va -
loros, s-a impus prin lucrări care îi
fac cinste, fiind un exemplu de muncă
și dăruire profesională.

(Din vol. Personalități românești
în construcții – autor Hristache Popescu)
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Sistemul inovator SAIDEL de susținere a excavațiilor adânci
generează economii de oțel și manoperă,

reduce durata de execuție și cruță mediul înconjurător.

Dezvoltările urbane actuale, în
zonele dens construite, conduc la
necesitatea asigurării, pentru orice
construcție nouă, a unui spațiu
mare pentru parcarea autovehi -
culelor. Astfel, pentru încadrarea în
coeficienții urbanistici, se impune
rea lizarea parcărilor cu, cel mai ade -
sea, mai multe niveluri subterane.

Excavațiile adânci se execută în
siguranță sub protecția pereților de
susținere, realizați prin diferite teh -
nologii, precum: pereți mulați,
pilo ți forați, malaxare în adâncime,
palplanșe sau pereți din profile
metalice și lemn, solidarizate uzual
la cota superioară printr-o grindă
de coronament. 

În funcție de natura terenului,
nivelul apei subterane, vecinătăți și
geometria excavației adânci, pereții
de susținere pot fi autoportanți sau
pot fi sprijiniți cu ancoraje sau cu
șpraițuri metalice. 

În România se folosește uzual
varianta de sprijinire cu șpraițuri

metalice, care se solidarizează cu
cel puțin un capăt de grinda de
coronament sau de grinzi metalice
orizontale, denumite filate, care în
sistemul clasic de sprijinire au rolul
de a prelua împingerea pământului
și a o transmite la șpraițuri. 

Alegerea fiecărui element de
construcție menționat, respectiv
peretele de sprijin, grinda de coro -
nament, ancorajul, șpraițul, filata,
sau elementele de conectare între
ele, se face în urma unor calcule
detaliate, prin metode numerice,
aplicând legi constitutive avansate.

Parametrii geotehnici se obțin
prin studiul geotehnic făcut pe
amplasament, în baza temei întoc -
mite de proiectantul lucrărilor de
susținere a excavației. Proiectarea
excava țiilor adânci revine în sarcina
inginerilor constructori specializați
în domeniul ingineriei geotehnice.

Prin lege se impune verificarea
și expertizarea proiectelor de exca -
vații adânci de către specialiști

atestați tehnic în domeniul Af. Toate
aceste măsuri sunt necesare pentru
asigurarea stabilității excavației și a
construcțiilor învecinate.

Sistemul inovativ SAIDEL pre -
vede înlocuirea filatei printr-o con-
figurație specială, atât pentru
peretele de susținere, cât și pentru
șpraițul metalic, astfel încât să se
asigure conectarea directă, sigură,
rapidă și economică între peretele
de susținere și șpraiț.

Suprafața de contact a plăcii de
distribuție este profilată, având
diferite tipuri de amprentare. În
figura 1 este schițat profilul zigzag
aplicat la proiectele din prezent.

Elementul de sprijinire poate fi
folosit pentru orice tip de perete de
susținere, deoarece fixarea aces-
tuia se face cu ușurință prin inter-
mediul mijloacelor mecanice.

Elementul de sprijinire are o
configurație simplă și sigură și
poate fi reutilizat pentru un număr
mare de lucrări diferite.

Beneficiind de experiența amplă, acumulată în mai multe decenii de membrii echipei noastre în
cer cetarea geotehnică, proiectarea și execuția fundațiilor speciale, și preocupați continuu să obți-
nem soluții cu eficiență maximă în execuție, am dezvoltat un sistem inovator de eliminare a filatei
din sistemul de susținere a excavațiilor, obținând, astfel, economii considerabile de oțel și manop-
eră la montaj, reducerea duratei de execuție și elemente reutilizabile.

Fig. 1: Detaliu sistem de transfer Fig. 2: Suprafața de contact a peretelui mulat Fig. 3: Modelarea spațială
a stării de eforturi și deformații prin FEM



În decurs de numai șase luni am
folosit deja cu succes soluția inova-
toare SAIDEL la excavația pro iec -
tului Office Building The Bridge 2,
prin antreprenorul general Bog’Art,
și la cea a unui hotel din nordul Capi-
talei, aflat în curs de execuție.
La ambele excavații, corespunză-
toare a trei, respectiv patru niveluri
subterane, am obținut pereți mulați
cu gro simea de 60 cm și un consum
economic de oțel, reprezentat de
un singur rând, respectiv două
rânduri de șpraițuri, care au fost

instalate de către antreprenorul de
specialitate PCS-Madcom. Pentru
aceste proiecte s-au reutilizat ele-
mentele de susținere care fac
obiectul invenției, obținându-se,
astfel, economii substanțiale și
reduce rea duratei de instalare.

Pentru execuția lucrărilor în
condiții de siguranță deplină am
instalat, în premieră în România, un
sistem complex de monitorizare
continuă, care înregistrează efortu-
rile preluate de șpraițuri în funcție

de temperatură precum și deforma -
țiile pereților de susținere, pentru
toate fazele de execuție. 

Soluția tehnică inovatoare de
susținere a excavațiilor este pro -
tejată privind dreptul de autor
prin cererea de Brevet de Invenție
nr. A/00438 din 30.06.2017, publi-
cată în Buletinul Oficial de Propri-
etate Industrială – secțiunea Brevete
de invenție, nr. 10/2017. 

Ne bucurăm să ne contactați
ca să vă oferim cele mai potri-
vite op țiuni pentru optimizarea
proiectelor dumneavoastră. q

Fig. 4: Încărcare de probă pe unul dintre șpraițurile instalate Fig. 5: Excavație adâncă în perioada execuției
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METODE DE FORAJ
pentru fundații speciale în construcții

Foraj cu bare telescopice tip Kelly
Sistem de foraj clasic, care transferă cuplul si forța de avans către scula de foraj, prin intermediul unui sistem

de bare telescopice, cunoscute sub numele de bare Kelly. Diametre de foraj posibile de 600 - 3.000 mm și adâncimi
de foraj de 15 - 90 m.

Foraj cu burghiu continuu (CFA)
O creștere semnificativă a performanțelor de foraj se obține prin utilizarea forajului dintr-o singură trecere,

folosind un burghiu cu melc continuu, cunoscut sub numele de CFA (din engleză, Continuous Flight Auger).

Sub deviza „Pasiune pentru progres”, BAUER Maschinen Group este lider pe piața mondială în dez-
voltarea și fabricarea utilajelor și echipamentelor pentru fundații speciale în construcții.

Mașinile BAUER au însemnat performanță maximă, calitate și inovație continuă, încă din 1960.
Lucrul permanent alături de inginerii specialiști în execuția de fundații speciale este factorul

cheie pentru nivelul înalt de inovare al produselor și certitudinea că grupul BAUER rămâne lider al
pieței tehnologiilor de foraj pentru fundații speciale în construcții.

În afara metodei universale de foraj discontinuu, cu pași multipli, cu bare telescopice de tip
Kelly, metodele de foraj continuu, într-un singur pas, precum CFA sau FDP, descrise în continuare,
sunt din ce în ce mai des utilizate.
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Foraj cu îndesarea solului dislocat în pereții găurii forate (FDP)
Prin forma de butoi a burghiului, solul forat este îndesat în pereții găurii, crescând portanța acesteia. Betonul

lichid se toarnă în gaura forată prin interiorul coloanei de foraj. (FDP din engleză, Full Displacement Piles).

Pereți de susținere obținuți prin amestecul solului frezat cu betonul lichid injectat (CSM)
Obținerea de pereți de susținere sau pentru îmbunătățirea solului, prin amestecul solului frezat cu lichidul de

beton injectat prin interiorul coloanei de foraj. Metoda se numește CSM (din engleză, Cutter Soil Mixing).

Piloți de susținere obținuți prin amestecul solului forat cu betonul lichid injectat (SCM)
Obținerea de piloți de susținere sau pentru îmbunătățirea solului, prin amestecul solului forat cu lichidul de

beton injectat prin interiorul coloanei de foraj. Metoda se numește SCM (din engleză, Single Column Mixing).

Soluțiile de foraj pentru fundații speciale în construcții prezentate sunt doar câteva dintre tehnologiile BAUER
din domeniu.

Pentru mai multe informații și demonstrații practice, vă invităm în perioada 21 - 23 aprilie 2018 la sediul
BAUER Maschinen din Schrobenhausen, Germania, la expoziția BAUER IN HOUSE 2018.

Pentru înscrieri, contactați reprezentanța BAUER Maschinen în România, societatea Tractor Proiect Comerț
din Brașov. E-mail: office@tpcom.ro; telefon: 0268 406406; mobil: 0745 028205. q
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Principalele soluții de protecție
împotriva căderilor de stânci

Atunci când, din motive comer-
ciale, de siguranță sau de acces,
implementarea soluțiilor de stabi-
lizare a stâncilor în zona de des -
prindere nu este posibilă, barierele
așezate în zona de tranzit sau în
cea de impact sunt soluțiile cele
mai eficiente care pot fi aplicate.

Barierele sunt proiectate să se
deformeze progresiv sub efectul
încărcărilor, absorbind, prin defor-
mație, energia generată de impact
(fig. 1).

În general, sistemele de bariere
existente au capacitatea de a
absorbi energii până la 8.500 kJ.
Pentru valori energetice mai ridi-
cate se pot folosi, acolo unde
spațiul permite, diguri de protecție
(foto 1, 2).

Principalele avantaje pentru uti-
lizarea digurilor de protecție împo -
triva căderilor de stânci sunt:

• Costuri reduse, considerând
raportul RON/kJ;

• Capacitate aproape nelimitată
de preluare a energiei de impact
>20.000 kJ;

• Mentenanță redusă;
• Pot prelua lovituri succesive fără

a fi necesare reparații.
Maccaferri oferă o gamă largă

de soluții constructive pentru exe-
cuția digurilor de protecție (fig. 2). 

În vederea dimensionării și ale -
gerii corecte a tipului de barieră
este necesară o analiză tehnică și
economică ce are la bază informații
privind tipul și volumul de material
care poate lovi bariera, caracteristi-
cile pantei și tipul de structură
necesar a fi protejată. Pe baza
acestor informații se va determina
tipul barierei, poziționarea acesteia,
înălțimea și capacitatea.

Din arsenalul de soluții care pot fi aplicate pentru protecția împotriva căderilor de stânci, poate
că cele mai importane sunt cele ce utilizează bariere. 

Fig. 1: Bariere de protecție împotriva căderilor de stânci

Fig. 2

Foto 1 Foto 2



Principalele caracteristici ale unei
bariere, necesar a fi determinate
prin calcul, sunt:

• Capacitatea de preluare a
energiei – kJ: se determină în
funcție de volumul de material și
viteza acestuia la impact;

• Înălțimea barierei și poziți o -
narea: se determină în funcție de
volumul de material, înălțimea de
cădere și geometria pantei;

• Înălțimea reziduală minimă: se
determină în funcție de probabili-
tatea unui al doilea impact (după
primul impact bariera trebuie să
aibă o înălțime reziduală suficientă
pentru a prelua un al doilea impact);

• Deformația maximă: se deter-
mină în funcție de structura ce tre-
buie protejată și de poziționarea
barierei.

Deformația maximă a unei
bariere este o caracteristică foarte
importantă a acestor sisteme și
care, în cele mai multe cazuri,
determină poziționarea acestora și
chiar furnizorul sistemului.

Spre exemplu, o barieră pro-
dusă de Maccaferri, model RMC
200/A, de 2.000 kJ având o
deformație maximă de 5,25 m,
nu poate fi montată la o distanță
mai mică de 5,25 m plus o marjă
de siguranță față de obiectivul
protejat (fig. 3).

Principalele sisteme de bari -
ere produse de către Maccaferri
sunt prezentate în tabelul 1.

Toate sistemele de bariere
produse de Maccaferri au fost
testate conform ETAG 027 fiind
certificate CE. q

Tabelul 1

Fig. 3
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Consolidarea versanților
pentru siguranța arterelor de circulație în zona montană

ing. Petre UȚĂ, ing. Vasile MAREȘ, ing. Raluca PĂȘCĂLĂU - GEOSOND SA

Fragmentarea reliefului, rețeaua
hidrografică și caracteristicile de
masivitate ale Carpaților au fost nu
de puține ori, provocări în constru-
irea culoarelor rutiere și feroviare
de transport, mai ales în zona Car -
paților Meridionali, străbătuți de
râuri de ordin superior (Olt) sau
culoare depresionare (Rucăr-Bran).
Trei șosele europene (E60, E68 și
E574) și trei drumuri naționale
(DN1A, DN10 și DN73A) se
îndreaptă radial din centrul țării
spre toate direcțiile, municipiul
Brașov fiind cel mai mare nod rutier
intracarpatic.

În decursul anilor, modernizarea
și devierea rețelei de drumuri exis-
tente, precum și construirea unor
drumuri noi generate de construcți-
ile hidrotehnice au ridicat probleme
deosebite (DN6 în lungul Dunării
între Gura Văii și Orșova - drum +
CF, DN67C pe Valea Sebeșului,
DN10 pe Valea Buzăului în zona
Lacului Siriu, reconstrucția drumu-
lui DN74 pe Valea Lotrului, DN24C
și DN29 pe Valea Prutului, DN7
ș.a.). În același context de dificul-
tate se situează și traseele turistice
aflate în strânsă legătură cu dez-
voltarea infrastructurii de transport
- Trasfăgărașan, Transalpina, și mai

nou, Transbucegi și Transcar patica.
Proiectarea și execuția lucră rilor au
impus intervenții pentru realizarea
elementelor geometrice ale drumu-
lui, fapt ce a determinat apariția
problemelor legate de asigurarea
stabilității corpului drumului și a
versanților adiacenți, și implicit,
execuția de lucrări specifice pentru
aplicarea unor soluții tehnice de
consolidare și protecție a ver-
sanților înalți și de consolidare a
terasamentelor drumurilor.

La începuturile execuției acestui
gen de lucrări, în gama soluțiilor
adoptate se regăseau zidurile de
sprijin de greutate, drenajele și
protecția de taluzuri. În timp,
zidurile de sprijin au fost înlocuite
cu bolți din pilaștri, ranforți din
chesoane și coloane, piloți prefabri-
cați, coloane forate, micropiloți
forați, micropiloți injectați și sis-
teme de ancoraje, coloane din
pământ stabilizat, ziduri de sprijin
din elemente prefabricate și
gabioane, toate acestea fiind
însoțite de drenuri. Pentru protecția
și consolidarea taluzurilor au apărut
plasele torcretate, cu rol de pro-
tecție a taluzurilor stâncoase, degra -
dabile sau pentru consolidarea unor
versanți stâncoși instabili, plasele

ancorate cu rol de protecție pentru
siguranța circulației sau securitatea
muncii la execuție, elementele pre-
fabricate spațiale cu posibilitate de
înierbare și pământurile armate cu
materiale geosintetice.

Evoluția, în ultimii ani, din dome -
niul construcțiilor, cât și dezvoltarea
unor echipamente tehnologice
specifice, au permis apariția și apli-
carea unor tehnologii și materiale
noi / moderne ce pot fi folosite cu
succes pentru construirea, întreți -
nerea și dezvoltarea infrastructurii
și a sistemelor moderne de trans-
port. În acest context, în cele ce
urmează se prezintă lucrările de
consolidare din cadrul a două
proiecte executate pe DN10, res -
pectiv DN7C.

REFACERE PARTE CAROSABILĂ
ȘI CONSOLIDARE VERSANT

PE DN10, KM 84+500 - KM 84+600
• Beneficiar CNADNR SA -

DRDP București;
• Proiectant EXPERT PROIECT

2002 SRL București;
• Antreprenor CONFERIC SRL

Buzău;
• Subantreprenor de specia -

litate GEOSOND SA București.

Lucrarea prezintă soluții tehnice de consolidare și protecție a versanților înalți, precum și de con-
solidare a terasamentelor drumurilor. Ca studiu de caz se prezintă lucrările de consolidare pe DN
10, în amonte de acumularea Siriu, între km 84+500 și 84+600, unde roca desprinsă din versant a
acoperit platforma drumului dar blocurile de stâncă prăbușite au provocat rupturi ale acestuia. S-au
executat lucrări de protecție cu plasă ancorată și ancore, pentru consolidarea versantului. Sistemul
de siguranță aplicat a constat în plasă de sârmă, din oțeluri de înaltă rezistență, special utilizate la
stabilizarea versanților abrupți din rocă degradată sau stâncă ce prezintă pericol de alunecare,
desprindere, prăbușire. 

Lucrările s-au executat cu instalații de foraj specializate, pentru zona cea mai înaltă de lucru
folosindu-se o instalație fixată direct pe versant, manevrele de suspendare și poziționare pe locație
fiind realizate cu ajutorul unei macarale. Sunt prezentate dificultățile întâmpinate în derularea
lucrărilor și modul de rezolvare a acestora, precum și modul de realizare, materialele fololsite și uti-
lajele necesare pentru execuția lucrărilor.
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Lucrări de consolidare
a versantului pe DN10, km 84,
în amonte de acumularea Siriu

Date caracteristice
Drumul Național 10 face legă-

tura între orașele reședință de județ
Buzău și Brașov; amplasamentul
zonei studiate a drumului DN10
este în județul Buzău, în amonte de
Acumularea Siriu. În ultimii ani, și
preponderent începând cu anul
2005, pe versanții Râului Buzău din
zona Lacului de acumulare s-au
accentuat fenomenele de instabili-
tate, frec vente fiind prăbușirile de
stânci, legate de stratificația gene -
rală a versantului.

Din punct de vedere geologic,
amplasamentul este încadrat zonei
externe a flișului și corespunde
Pânzei de Tarcău (gresia de Tarcău
- fliș grosier cu intercalații de fliș
argilo-grezos, cu alternanțe de
pachete de argile, marne și gresii
calcaroase subțiri). Din punct de
vedere tectonic, amplasamentul
drumului este afectat de o falie
importantă (Falia Monteoru) în
amonte de barajul Siriu, transversal
pe vale, care induce alte două falii:
falia Siriu - în lungul văii și falia
Casoca în aval de baraj, transversal
pe vale, fiind acompaniate de
izvoare sulfuroase ascendente, care
întrerup continuitatea straturilor.

În zona km 84+500 - km
84+600 versantul prezintă o tec-
tonizare puternică, variația încli -
nării și direcția stratelor fiind foarte
mare. Prăbușirea unui volum de
cca. 3.000 m3 din blocuri, cu
mărimea până la 250 to/buc., a
acoperit platforma drumului, iar
impactul produs de către blocurile
de stâncă asupra corpului drumului
a provocat rupturi ale acestuia (fig. 1).

Soluții aplicate
Lucrările de consolidare și pro-

tecție au constat în protecția talu -
zurilor în rambleu și debleu cu plasă
ancorată și refacerea tronsonului
degradat al zidului de sprijin.

Soluția aplicată în zona aval de
drum este redată în figura 3.

Sistemul plasă SPIDER
Pentru protecția versantului s-au

aplicat sisteme noi de siguranță,
din plasă de sârmă confecționată
din oțeluri de înaltă rezistență,
folosite la stabilizarea versanților
abrupți din rocă degradată sau
stâncă ce prezintă pericol de
alunecare, desprindere, prăbușire.

Ancorele de fixare pentru plase;
ancorarea grinzii din beton
Pentru montarea plaselor și

ancorarea grinzii din beton (ancore
active și pasive) s-a folosit sistemul
/ tehnologia autoforantă Ischebeck®

TITAN.
Tijele de ancorare Ischebeck®

TITAN sunt executate din oțel înalt
aliat cu titan și au caracteristici fi -
zico-mecanice superioare și rezis-
tență sporită la coroziune. Sistemul
este alcătuit din bare/tije profilate
și canal interior de injectare, sapă
cu orificii de spălare, centrori, mufe
de legătură, plăci și piulițe de
fixare. Tijele prezintă caracteristici
superioare comparativ cu o bară
plină, la aceeași suprafață a secțiu-
nii transversale, având o rezistență
la momentele de încovoiere mai

mare și frecare ridicată. Avantajul
utilizării barelor Ischebeck® TITAN
constă în amprenta profilată a
acestora; forma specială, profilată
la exterior, conferă o aderență ridi-
cată la materialul care este injectat
(suspensie de ciment), față de cele-
lalte tipuri de armături. Suspensia
de ciment, ajunsă la maturare,
transferă încărcarea de la elemen-
tul portant la teren și realizează o
bună protecție anticorozivă.

Principiul tehnologiei/metodei
constă în forare directă în teren
(inclusiv în roci) utilizând elementul
portant/armătura, simultan cu
injec tarea prin canalul acesteia, a
suspensiei de ciment. Menținerea
stabilității găurii forate se asigură
cu ajutorul suspensiei iar sapa

Fig. 1: Imagini din amplasament

Fig. 2: Sistem plasă TECCO și SPIDER, în combinație cu ancore autoforante tip Ischebeck®
TITAN, km 84+500 ‐ 84+560 și km 84+560 ‐ 84+648

Fig. 3: Sistem plasă SPIDER, în combinație cu ancore autoforante tip Ischebeck® TITAN
și grindă consolă din beton armat, ancorată

continuare în pagina 36È
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rămâne în foraj; ulterior se reali -
zează injectarea propriu-zisă a
ancorelor. Ansamblul astfel execu-
tat este lăsat în teren ca element de
armare, rezistent la compresiune,
întindere, forțe tăietoare și frecare.

Comparativ cu tehnologia cla-
sică / uzuală (fără injectare, cu car-
casă de armatură sau cu injectare,
folosind dispozitive specifice), uti-
lizarea acestei tehnologii determină
următoarele avantaje: nu se sapă
în prealabil, în vederea introducerii
armăturii; forajul nu necesită tuba -
re (menținerea stabilității pereților
găurii de sondă se face cu ajutorul
suspensiei de ciment); instalare
rapidă, inclusiv injectare și redu -
cerea timpului de execuție.

Execuția lucrărilor
S-au executat lucrări de pro-

tecție cu plasă ancorată pe o
suprafață de cca. 4.750 m2, pentru
fixarea plaselor fiind necesară exe-
cuția a 3.800 ml ancore. Plasele
ancorate folosite au fost montate la
o înălțime medie cca. 30 m,
înălțimea maximă de montare fiind
de 49 m.

Petru ancorarea grinzii din beton
s-au realizat 436 ml ancore. Durata
de execuție pentru aceste lucrări a
fost de 2 luni, în condiții de
restricționare a circulației pe o sin-
gură bandă.

Utilaje și echipamente specifice
Pentru a se putea realiza și res -

pecta cerințele prevăzute în proiect
s-au folosit instalații de foraj spe-
cializate (prevăzute cu cap rotoper-
cutant), înso țite de malaxoare și
pompe de injecție cu debit variabil
și presiuni de lucru 10-30 bar.

Utilajele și echipamentele au
fost astfel alese și dimensionate,
încât să poată asigura diametrul,
lungimea, înclinarea forajelor și
înălțimea de execuție a lucrărilor
prevăzute în proiect, respectând
tehnologia de execuție (fig. 4).

Pentru zona cea mai înaltă de
lucru s-a folosit o instalație care se
fixează direct pe versant, mane -
vrele de suspendare și poziționare
pe locație fiind realizate cu ajutorul
unei macarale cu braț telescopic
(fig. 5).

Dificultăți
Dificultățile întâmpinate pe par-

cursul execuției lucrărilor au fost:
• execuția lucrărilor premergă-

toare celor de bază, prin periere și
îndepărtarea blocurilor de rocă
afectate de instabilitate pe versant.
Lucrările s-au executat cu mare
atenție, respectându-se normele de
securitate a muncii aplicabile în ast-
fel de condiții;

• pregătirea fizică a personalului
pentru execuția de lucrări la înăl -
țime, asigurați în corzi și centuri de
siguranță; supravegherea perso -
nalului s-a făcut în permanență,

pentru a evita orice context ce ar fi
putut genera o situație care să pună
în pericol sănătatea sau viața per-
sonalului;

• utilizarea de echipamente care
să permită montarea și ancorarea
acestora pe versanții abrupți și
stâncoși. Manevrele de poziționare
pe locații s-au realizat cu ajutorul
unei macarale; pentru anumite
locații ale ancorelor de fixare, în
zonele abrupte, s-a folosit o insta-
lație de foraj care se poate fixa pe
versant.

REFACERE PARTE CAROSABILĂ
ȘI PODEȚ PE DN7C,

KM 64+380, STÂNGA
• Beneficiar CNADNR SA -

DRDP București;
• Proiectant MODUL PROIECT

SA Alexandria;
• Antreprenor SC RMR ARGEȘ

SRL Curtea de Argeș;
• Subantreprenor de speciali -

tate GEOSOND SA București.

Lucrări de consolidare
a corpului drumului -

execuție în regim de urgență
Date caracteristice

Locația de studiu se află în zona
satului Arefu, comuna Arefu, jud.
Argeș, la intersecția cu un drum
forestier. Fenomenul de instabilitate
ce a afectat drumul național s-a
produs, în principal, din cauza
drenării defectuoase a apelor de
suprafață, care a deversat peste
drum unde a ravinat deluviul în
care a fost fundat zidul de sprijin.
Alte cauze favorizante au provenit
din fundarea superficială a zidului
de sprijin, din panta accentuată a
versantului și neamenajarea inter-
secției dintre drumul forestier și
drumul național. Prăbușirea unui
tronson din zidul de sprijin existent
a produs o rupere a corpului dru-
mului pe o lungime de cca. 10.00
m, afectând și un podeț, iar la
suprafața drumului a apărut o ca -
vernă cu diametrul de cca. 2.00 m.

Soluții aplicate
Pentru restabilirea integrității

plat formei drumului, precum și a
siguranței în exploatare a drumului,
soluțiile de remediere au constat în
lucrări de consolidare, de refacere a
drumului și scurgere a apelor. 

Fig. 4: Echipamente tehnologice specifice ‐
instalații de foraj portabile / modulate, cu gabarit redus

Fig. 5: Macara cu braț telescopic; instalație de foraj fixată pe versant

Æ urmare din pagina 35
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Lucrările de consolidare au con-
stat în:

• execuția de micropiloți la cape -
 tele exterioare ale rupturii drumu-
lui, pentru consolidarea terenului
de sub fundația zidului existent;

• micropiloți injectați, verticali și
înclinați pentru consolidarea tere -
nului stâncos de sub platforma
drumului.

Execuția lucrărilor
Pentru execuția lucrărilor de

consolidare s-a folosit sistemul /
tehnologia autoforantă Ischebeck®

TITAN, caracteristicile tehnice ale
materialelor și modul de execuție a
lucrărilor fiind cel prevăzut în capi-
tolul 2.3.2. anterior.

În etapa inițială, pentru sto-
parea rapidă a fenomenului de
instabilitate, în zona axului drumu-
lui și la capetele exterioare ale rup-
turii s-a utilizat o instalație de foraj
BOART Longyear Delta Base 100,
capabilă să realizeze cu productivi-
tate mare micropiloți de diverse
adâncimi și înclinări.

În etapa ulterioară s-au execu-
tat micropiloții din zona zidului de
sprijin, condițiile de acces și
manevrele din amplasament, cât și
cele de siguranță a muncii deter-
minând necesitatea folosirii unui
echipament de foraj montat pe
brațul unui excavator.

S-au executat 1.663 ml micropi-
loți injectați cu bare autoforante
30x11, 40x16 și 52x26, dintre care
345 ml înclinați și 1318 ml verticali.

Durata de execuție a lucrărilor
de consolidare menționate a fost de

numai 22 zile, inclusiv mobilizare /
demobilizare, durata totală a
lucrărilor din cadrul proiectului fiind
de 40 zile. Execuția lucrărilor s-a
făcut cu restricționarea circulației
pe o singură bandă.

Dificultățile întâmpinate pe par-
cursul lucrărilor au fost: amena-
jarea platformei de lucru pentru
utilajele și echipamentele de inter-
venție în zona alunecării (pentru
asigurarea stabilității platforma a
fost ancorată pe gabioane) și
spațiul relativ redus de manevră în
zona excavației, la cca. 3 m
adâncime (s-a recurs la utilizarea
excavatorului).

CONCLUZII
Exemplele prezentate pun în

evidență importanța fazei de exe-
cuție, bazată pe tehnologii recente
și care asigură o productivitate
sporită, în special în cazurile în care
lucrările au caracter de intervenție
reclamate de deteriorări structurale
și cedări ale terenului care survin și
evoluează foarte rapid.

În faza de proiectare, pentru
astfel de lucrări ar fi de dorit să se
țină mai mult seama de acest
aspect, însă, de multe ori, soluțiile
tehnice prevăzute implică elemente
pentru a căror realizare e necesară
o cantitate mare de resurse și timp
(piloți, coloane, diverse tipuri de
elemente de sprijin ș.a.) sau soluți-
ile nu sunt realizabile la fața locului
din cauza dimensiunii și posibili -
tăților de acces ale utilajelor nece-
sare în zona de lucru.
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GEOSOND SA este o firmă dinamică, adaptată cerințelor pieței moderne, atuul ei fiind cei peste
24 ani de experiență în domeniul construcțiilor speciale și ingineriei geotehnice.

Fig. 6: Utilaje și echipamente utilizate la execuție
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În ultimii ani se vorbește, din ce
în ce mai des, despre BIM - Build-
ing Information Modeling, asociat
în general cu modelarea tridimen-
sională aplicată în arhitectură,
fără a părea să existe conexiuni
cu alte discipline, precum Geolo-
gia și Geotehnica.

Building Information Modeling
(BIM) indică o metodă de optimi-
zare a planificării, construirii și
gestionării clădirilor prin interme -
diul software-ului. Prin aceasta,
toate datele relevante ale unei
clădiri pot fi colectate, combinate
și conectate digital. Construcția
virtuală poate fi privită și ca un
model geometric tridimensional.

Conceptul BIM, fiind o metodă,
poate fi aplicat diverselor disci-
pline: în Geotehnică și Geologie
aplicarea este posibilă și oferă
diverse avantaje ca, de exemplu, o economie
concretă de timp și costuri, indiferent de progra-
mul folosit.

Proiectarea în modalitatea „BIM oriented”
înseamnă posibilitatea de comunicare cu colegi și
parteneri care folosesc alte programe, fără nicio
pierdere de calitate a propriului proiect și cu con-
servarea totală a datelor prezente în acesta.

Programele GeoStru, cum este deja cunoscut uti-
lizatorilor noștri, permit o interoperabilitate a
datelor prin intermediul formatului edp. Cu ajuto-
rul acestui format se pot transfera date dintr-un
proiect în altul, fără a pierde informații.

Formatul edp este un format GeoStru deschis,
structurat cu codificare ASCII, dar nu este potri-
vit pentru partajarea globală.

În acest moment, există două formate de parta-
jare, special dezvoltate pentru transferul de date
geotehnice: unul este DIGGS - American Soci-
ety of Civil Engineers iar celalat AGS - Associ-
ation of Geotechnical and Geoenvironmental
Specialists.

Aceste formate stabilesc codul, elementele și
câmpurile de utilizat pentru partajarea datelor
geotehnice.

Datele sunt interschimbabile între cele două for-
mate, existând doar mici diferențe schematice în
forma de utilizare.

Programele noastre sunt compatibile cu formatul
AGS4. Fișierele AGS sunt structurate în grupuri
de date și sunt de tip ASCII.

Pentru detalii suplimentare puteți accesa:
http://www.ags.org.ok/data-format/

BIM - cum se aplică în Geotehnică



Regăsiți mai jos o listă a grupurilor de date
suportate actualmente de programele GeoStru:

De la link-ul precedent se poate descărca un fișier

în format AGS, prelucrat cu programele noastre.

Fișierul a fost validat de procedura prevăzută de

Association of Geotechnical and Geoenvironmen-

tal Specialists.

Fișierele AGS și IFC.ix (Industry Foundation

Classes) pentru transferul datelor stau la baza

procesului BIM.

Subliniem că folosirea tehnicii BIM este prevăzută

deja de codurile internaționale. Birourile de

proiectare, societățile de inginerie și antre-

prenorii încep să se orienteze, din ce în ce mai

mult, către soluții BIM.

Modelul BIM va fi implementat în toate pro-

gramele GeoStru 2018. La data acestui arti-

col, tehnologia BIM este implementată în

programele pentru încercările in situ. q
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Fundații speciale

Serviciile pe care le oferim clie-
nților noștri sunt diverse, ele atin-
gând practic toate subdomeniile
geotehnicii și forajelor speciale:

• Studii geotehnice cu probe tul-
burate / netulburate

• Întocmire de studii geotehnice
• Analiza probelor de foraj în

laborator geotehnic autorizat
• Avizare studii
• Grinzi compresiune 12.000 KN
• Foraje de mică și medie adân-

cime
• Echipări puțuri
Un domeniu căruia îi acordăm o

atenție specială este cel al piloților
forați.

Este un fapt cunoscut că piloții
de fundare sunt o componentă
importantă a multor construcții
deosebite. Ei fac parte din structura
menită să suporte și să transfere
încărcarea structurii către fundația
de sprijin situată la o anumită adân -
cime sub suprafața pământului.

O structură poate fi ridicată pe
piloți de fundare în cazul în care
solul aflat imediat sub baza să nu
conferă capacitatea de suport adec-
vată. O estimare a costurilor poate
indica, deseori, faptul că execuția
unui pilot de fundare poate fi mai

ieftină decât orice altă soluție de
consolidare a terenurilor.

În domeniul piloților societatea
noastră vă poate oferi următoarele
servicii:

• Piloți forați de consolidare
• Piloți forați sub protecție de

noroi bentonitic
• Piloți forați cu tubing recupera-

bil
• Verificare continuitate piloți

prin metoda carotaj sonic sau
impedanță sonică

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

Trebuie să menționăm că toate
lucrările executate de SC HIDRO
CONSTRUCT SRL se fac cu utilaje
speciale de forat iar forajele pentru
piloți cu utilaje BAUER & DELMAG.

În anul 2018 ne putem mândri
cu 4 echipamente de foraj ce pot
executa lucrări pentru Fundații
Speciale, respectiv piloți de diame-
tru mare cu tubaj recuperabil, cu
noroi bentonitic și micropiloți,
media în ultimii ani depășind
30.000 ml în fiecare an.

Activitatea societății este des-
fășurată în toată țara, acumulând
experiență, datorită provocărilor, în
toate terenurile.

Datorită învestiților numeroase
și colaborării cu companii din Ger-
mania și Italia, putem susține că
avem în dotare echipamente și
anexe de foraj de ultima generație
ce pot duce la o productivitate de
foraj mare și logistica ce poate face
față oricărei provocări în domeniu.

Hidro Construct SRL este o societate specializată în execuția lucrărilor de fundații speciale, fiind în conti-
nuă creștere de echipamente și know-how.

Înființată în 1995 firma are o experiență de peste 20 de ani în execuția forajelor și exploatarea acestora.



Câteva lucrări executate în
2016-2017:

• Incinte etanșe de piloți secanți
în nisip refulant – 900 buc. x 14 m

• Cheson etanș piloți secanți
• 250 piloți de 1.080 mm cu

adâncime de 24 m cu tubaj recupe-
rabil total pentru construcție rezi-
dențială 2S+P+13E dintre care
150 piloți de 1.080 mm cu adân-
cime 22 m

• 90 piloți de 1.080 mm cu
adâncime de 18 m / 400 mm – 300
buc. pentru construcție rezidențială

• 660 piloți de 620 mm x 19 m
în nisip refulant și maluri

Toate lucrările sunt executate cu
tubaj recuperabil total.

Anul 2018 aduce un volum de
lucrări de foraj și excavații pentru
lucrări de consolidare și fundare
pentru în România, ceea ce face ca
HIDRO CONSTRUCT să folosească
utilajele achiziționate în 2016 cu un
real succes atât pentru investitori
cât și pentru întreaga companie, și
achiziționând încă un utilaj
marca DELMAG pentru urmă-
toarele proiecte.

Nu în ultimul rând, începând cu
acest an deținem sitem complet
pentru foraj cu sistem bentonitic și

unul dintre utilaje va fi echipat
cu garnitură de foraj și FDP (full
displacement piles), urmând a
putea executa piloți tip FDP de
400-500 mm.

În final am dori să menționăm
îndrumarea și sprijinul pe care
societatea noastră le primește de la
dna prof. univ. dr. ing. Sanda
Manea, reputat specialist din
cadrul Universității Tehnice de Con-
strucții București, instituție al cărei
absolvent este și managerul socie-
tății noastre, dl ing. Marius
Brehuescu. q
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Stabilirea corelațiilor
între caracteristicile fizice și cele de compactare

pentru pământurile stabilizate cu materiale minerale
Cornelia-Florentina DOBRESCU, Elena-Andreea CĂLĂRAȘU -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții,
Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, Sucursala INCERC București

Terenurile de fundare disponibile pentru ampla -
sarea construcțiilor inginerești sunt într-o continuă
scădere, situație care, combinată cu prețurile destul
de ridicate ale acestora, determină tot mai mulți
investitori să aleagă ca teren de fundare pământuri ce
prezintă o capacitate portantă slabă și care nu pot
asigura o bună exploatare în condiții de siguranță și
confort [1]. Pământurile dificile de fundare sunt ca -
racterizate prin rezistențe mecanice reduse și compor-
tament specific sub acțiunea solicitărilor fizice, hidrice
și mecanice, fiind încadrate, conform normelor
românești în vigoare, în categoriile geotehnice 2 și 3,
corespunzătoare riscului geotehnic „mare”, respectiv
„foarte mare”. Pentru îndeplinirea condițiilor unui
teren bun de fundare, se pot adopta soluții care să
permită asigurarea stabilității și siguranței construc -
țiilor [2], [3], [4].

Procedeele de stabilizare a terenurilor cu rezistențe
mecanice reduse conduc la modificări calitative ale
compoziției și structurii pământurilor, modificări ce
implică automat creșterea proprietăților geotehnice
[5], astfel încât acestea să poată susține încărcările
provenite de la construcții. Procesul de stabilizare se
poate aplica cu succes în cazul pământurilor cu granu-
lație fină, cum sunt cele argiloase și nămolurile, însă
poate avea rezultate favorabile și în cazul pământurilor
nisipoase, care conțin un procent semnificativ de par-
ticule fine (minerale argiloase). Stabilizarea pămân-
turilor dificile de fundare produce, ca efecte asupra
terenului de fundare, creșterea rezistenței la forfecare,
reducerea permeabilității și a compresibilității.

Prin stabilizarea pământurilor s-a urmărit, până în
prezent, obținerea unor materiale
rezistente și durabile, apte pentru a fi
încorporate în straturi rutiere [6],
baraje, diguri de pământ, precum și
la protecția taluzurilor. Îmbunătățirea
caracteristicilor fizico-mecanice ale
pământurilor în urma stabilizării cu
dife riți lianți, substanțe organice sau
enzimatice [7], [8] este efectul

modificării sau formării unor structuri noi, la dez-
voltarea cărora contribuie, în afara agentului stabiliza-
tor, factori de ordin tehnologic [9].

Cercetările efectuate în cadrul lucrării își propun
obținerea unor rețete de pământuri cu adaosuri de
materiale locale cu rol de stabilizare [10], [11], care
să conducă la îmbunătățirea caracteristicilor geoteh -
nice, la evaluarea eficienței stabilizării terenului in situ
și obținerea de noi informații privind alegerea dozajelor
optime de agent stabilizator. În urma încercărilor
experimentale de laborator și a prelucrării rezultatelor,
s-au obținut analize de corelație între caracteristicile
fizice și cele de compactare pentru stabilirea adaosului
și dozajului optim de material stabilizator, corespunză-
tor tipului de pământ analizat.

PROGRAM EXPERIMENTAL
PRIVIND STABILIZAREA PĂMÂNTURILOR

Încercările de laborator ale programului experimen-
tal au fost efectuate pe probe de argilă prăfoasă, fiind
preparate eșantioane cu diferite adaosuri de materiale
minerale locale: praf de cretă de Basarabi, nisip fin și
mare (fig. 1) folosind diferite procente de stabilizatori
mine rali în amestecuri (Tabelul 1).

Procesul de stabilizare se poate aplica cu succes în cazul pământurilor cu granulație fină, cum
sunt pământurile argiloase și nămolurile, însă poate avea rezultate favorabile și în cazul pămân-
turilor nisipoase care conțin un procent semnificativ de particule fine (minerale argiloase). Studiile
efectuate până în prezent au evidențiat că stabilizarea pământurilor dificile conduce la creșterea
rezistenței la forfecare, reducerea permeabilității și a compresibilității terenului de fundare. Apli-
cațiile experimentale din cadrul lucrării își propun obținerea unor rețete de pământuri cu adaosuri
de materiale locale cu rol de stabilizare, care să conducă la îmbunătățirea caracteristicilor geo -
tehnice. Rezultatele obținute din încercările de laborator au permis stabilirea dozajului optim de
material local stabilizator, corespunzător fiecărui pământ în parte, în funcție de corelațiile între ca -
racteristicile fizice și cele de compactare și analizele comparative între tipurile de pământuri și
amestecurile realizate.

Fig. 1: Materiale minerale locale:
praf de cretă de Basarabi, nisip fin, nisip mare

Tabelul 1: Tipuri de pământuri și materiale folosite în amestecuri
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Pentru fiecare probă s-au efectuat
determinări ale caracteristicilor fizice
(umiditate, granulozitate, limite de
plasticitate) și ale caracteristicilor de
compactare (încercarea Proctor).

Determinarea granulozității s-a
făcut pe proba martor (Pr. N-1) și pe
amestecul de argilă prăfoasă cu 33%
nisip fin și mare (Pr. N-3). Se observă
că, pornind de la proba de argilă pră-
foasă, prin adăugare succesivă de

nisip, s-a obținut o altă categorie de pământ, și anume
nisip argilos. Distribuția procentuală pe fracțiuni a
granulelor, pentru proba martor de argila prăfoasă în
amestec cu nisip, este reprezentată în figura 5.

Pe baza rezultatelor obținute din determinarea limi -
telor de plasticitate (Tabelulul 2) s-au rea lizat eva-
luări cantitative privind modul de variație al acestora în
funcție de dozajele de materiale stabilizatoare uti-
lizate. Pentru amestecurile preparate cu argilă pră-
foasă se evidențiază o tendință de scădere pronunțată
a limitei inferioare și superioare de plasticitate, respec-
tiv a indicelui de plasticitate, în raport cu proba de
pământ în stare naturală (fig. 3).

Valorile obținute pentru limitele de plasticitate, atât
pe proba martor de argilă prăfoasă, cât și pe probele
obținute din amestecurile cu nisip și praf de cretă, evi-
dențiază o scădere a indicelui de plasticitate de cca.
9% pentru probele preparate în amestecuri cu aport de
materiale locale, comparativ cu cele corespunzătoare
probei martor.

Caracteristicile de compactare au fost determinate
prin încercarea Proctor normal, procesarea datelor
înregistrate pentru fiecare amestec fiind reprezentate
grafic în curbele Proctor (fig. 4). Rezultatele caracte -
risticilor de compactare pentru amestecurile cu argilă
prăfoasă evidențiază o creștere pronunțată în cazul
adăugării unui dozaj ridicat de nisip, concomitent cu
scăderea valorilor de umiditate optimă de compactare.
Pe măsura introducerii prafului de cretă se constată o
scădere relativ uniformă și nesemnificativă a densității
în stare uscată maximă.

Pentru verificarea valorilor obținute în cazul den-
sității în stare uscată maximă în domeniul umed
(ρdmax) prin încercarea Proctor normal, s-a folosit în
mod orientativ relația de calcul (1):

unde ρs = densitatea scheletului (g/cm3); wp = limita
inferioară de plasticitate (%); IP = indicele de plastici-
tate (%).

Analiza comparativă între rezultatele densității în
stare uscată maximă obținute din măsurători și cele
determinate cu relația (1) este ilustrată în figura 5.
Se observă că nu există diferențe semnificative între
cele două seturi de valori ce se încadrează în limite
admisibile, aspect care confirmă acuratețea rezulta -
telor obținute.

Fig. 2: Distribuția procentuală pe fracțiuni a granulelor
pentru proba martor în amestec cu nisip

Fig. 3: Variația caracteristicilor de plasticitate
cu adaosurile de materiale minerale

Fig. 4: Curbe Proctor obținute
pentru amestecurile cu argilă prăfoasă

Tabelul 2: Rezultatele determinării limitelor de plasticitate
pentru amestecurile cu argilă prăfoasă

(1)

continuare în pagina 44È
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CONCLUZII
În cadrul acestei lucrări s-au executat cercetări

experimentale privind stabilizarea pământurilor
folosind două tipuri de amestecuri: pământ - pământ și
pământ - praf de cretă. Pentru efectuarea încercărilor
s-a utilizat ca probă martor o argilă prăfoasă, după
care s-au realizat amestecuri cu diferite adaosuri de
materiale minerale locale, constituite din nisip și praf
de cretă.

Pentru fiecare material rezultat s-au determinat
caracteristicile fizice și cele de compactare și anume:
granulozitatea, umiditatea, limitele de plasticitate,
umiditatea optimă și densitatea în stare uscată
maximă.

Încercările experimentale efectuate pe argilă pră-
foasă și amestecurile cu materiale locale cu rol de sta-
bilizare au evidențiat următoarele aspecte:

(i) adăugarea unui dozaj important de nisip (33%)
la proba martor modifică semnificativ valorile caracte-
risticilor de compactare, evidențiate printr-o creștere a
valorilor de densitate în stare uscată maximă (ρdmax)
de la 1,879 g/cm3 (Pr.N-1) la 2,049 g/cm3 (Pr. N-3),
căreia îi corespunde o scădere a valorilor de umiditate
optimă de compactare (wopt) de la 15,62% (Pr.N-1) la
11,01% (Pr. N-3);

(ii) adăugarea unui dozaj redus de praf de cretă
(1,5% și 3%) modifică foarte puțin caracteristicile de
compactare, cu variații ale densității în stare uscată
maximă (ρdmax) de la 2,049 g/cm3 la 2,046 g/cm3, res-
pectiv ale umidității optime de compactare (wopt) de la
11,01% la 10,60%, această scădere fiind nesemnificativă.

Din cercetările experimentale efectuate în cadrul
prezentei lucrări, se poate concluziona că adaosul de
nisip este recomandat pentru stabilizarea pământurilor
argiloase, obținându-se o scădere a plasticității aces-
tora și o creștere a densității maxime în stare uscată
[7]. Referitor la amestecurile cu praf de cretă, nu s-a
remarcat o influență semnificativă asupra caracteristi-
cilor geotehnice ale pământului utilizat, fie ca efect al
dozajului redus de praf de cretă adăugat în ameste-
curile studiate, fie din cauza tipului de pământ de sta-
bilizat.
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Fig. 5: Comparație între valorile densității în stare uscată maximă
măsurate și cele calculate orientativ
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Depozitarea deșeurilor solide
STABILITATEA SISTEMELOR DE ÎNCHIDERE PE PANTE

Dat fiind că suprafețele de
depozi tare sunt limitate din cauza
vecinătății cu diverse căi de comuni-
cații, construcții, elemente de relief
etc., geome trizarea volumului de
deșeuri în vederea instalării siste -
melor de închidere este posibilă
numai prin dezvoltare pe verticală.
Aceasta duce, în majoritatea cazu -
rilor, la necesitatea folosirii unor
pante ale taluzurilor la care cele mai
multe umpluturi nu mai sunt stabile
în mod natural. Situația este cu atât
mai complexă cu cât pachetele de
etanșare cuprind straturi multiple, cu
caracteristici fundamental diferite:
straturi de nivelare, straturi de
drenaj minerale sau sintetice, stra-
turi de etanșare minerale și/sau sin-
tetice, straturi de separare, straturi
de recultivare.

Abordarea simplistă a unui ase-
menea sistem de etanșare, fără a
avea cunoștințe profunde legate de
comportamentul mate rialelor pe ter-
men lung – pentru că odată ce un
asemenea sistem este instalat el tre-
buie să funcționeze pe toată durata
de viață a depozitului, până la mine-
ralizarea deșeurilor – poate crea
pro bleme majore, care se reflectă,
în primul rând, în riscul de alunecare
a umpluturilor pe pante. 

NAUE este un nume bine cunos-
cut pe plan internațional în domeniul
materialelor geo sintetice, firma fiind
văzută ca un standard de calitate și
profesionalism. Filiala din România
a NAUE GmbH & Co. KG, NAUE
România, a participat la construirea
multor depozite ecologice de deșeuri
de referință din țară, furnizând, în
ultimii 20 de ani, mai multe milioane
de metri pătrați de pachete de
impermeabilizare a bazei și de
acoperire a acestora. 

Pentru a răspunde provocărilor
legate de închi derea depozitelor de
deșeuri cu pante accentuate, NAUE a
dezvoltat un pachet de servicii care
să includă, pe lângă materiale, pro-
iectare de specialitate „in-house” cu
ajutorul firmei specializate BBG –
Bauberatung Geokunststoffe GmbH

& Co. KG, parte a grupului NAUE
și asistență tehnică pe parcursul
lucrărilor.

Sistemele de închidere ecologică
a depozitelor de deșeuri, folosind
materiale geosintetice produse de
NAUE, au rolul:

• de a asigura drenajul gazelor
din depozit prin geocompozite
dre nante (familia de produse
SECUDRAIN®)

• de a împiedica infiltrația apelor
meteorice în masa de deșeuri uti-
lizând ca elemente de impermeabi-
lizare geocompozite bentonitice
(familia de produse BENTOFIX®) și /
sau geomembrane din polietilenă de
înaltă densitate (familia de produse
CARBOFOL®)

• de a asigura drenajul apelor
meteorice infiltrate în stratul de
acoperire prin geocompozite drenante
(familia de produse SECUDRAIN®)

• de a asigura stabilitatea
pachetului de acoperire pe taluzuri,
folosind, ca elemente de ranforsare,
geogrile uniaxiale de modul înalt
(familia de produse SECUGRID® R),
acolo unde este cazul.

La proiectarea sistemelor de
acoperire a depozitelor de deșeuri
trebuie avut în vedere să se asigure
atât stabilitatea taluzurilor în sine
(stabilitatea glo bală), cât și stabilita-
tea împotriva alunecării pe pante a
pachetului de închidere. Acestea tre-
buie asigurate atât în faza de con-
strucție, cât și în faza finală, când tot
pachetul de materiale a fost instalat.
Stabilitatea sistemului de imperme-
abilizare pe pante trebuie asigurată
în conformitate cu standardele în
vigoare, folosind conceptul de factori
de siguranță.

De regulă, efectuarea analizei de
stabilitate presupune cunoașterea
următoarelor detalii:

• Elementele geometrice ale
depozitului (pantele taluzurilor și
lungimile acestora)

• Încărcările date de pământul de
acoperire (grosimea și greutatea vo -
lumetrică)

• Încărcarea din zăpadă, apa des-
cărcată de geocompozitul drenant,
ape meteorice etc.

• Încărcările date de utilajele care
se deplasează pe taluz (greutate,
viteza de deplasare, timp de frânare,
caracteristici șenile)

• Caracteristicile materialelor
geosintetice care compun pachetul
de închidere (unghiuri de frecare la
suprafața de contact dintre geosinte -
tice sau dintre geosintetice și materi-
ale minerale)

Analiza de stabilitate trebuie să
demonstreze că forțele destabiliza-
toare generate de utilajele care cir-
culă la suprafață, de stratul de
pământ de acoperire sau din alte
încărcări din faza de construcție sunt
transferate în stratul suport, asigu-
rându-se un echilibru de forțe prin
mobilizarea rezistențelor (de exem-
plu a geogrilei folosite pentru arma -
re) și a forțelor de frecare. 

Analiza de stabilitate se face
întotdeauna considerând planul critic
de alunecare, care nu este altceva
decât planul cu unghiul de frecare
minim dintre două materiale succe-
sive. Calculul de stabilitate la alune-
care se face pentru secțiunile
transversale critice reprezentative
ale depozitului (cele cu cea mai mare
înclinare și lungime a pantei).

În situația în care, din cauza
unghiurilor de frecare mici în planul
de forfecare, valoarea necesară a
factorului de siguranță nu este
atinsă, sistemul de închidere nefiind
suficient de stabil la alunecare în
faza finală sau în faza de construcție,
trebuie prevăzută o geogrilă SECU-
GRID®, care să contracareze, prin
rezistența proprie, forțele destabi-
lizatoare.

Geogrila SECUGRID® este aleasă
în funcție de rezistența necesară pe
termen lung: rezistența remanentă a
acesteia trebuie să fie mai mare
decât rezultanta diferenței dintre
forțele destabilizatoare și forțele sta-
bilizatoare avute în vedere în ecuația
de echilibru pe pantă.

Depozitarea deșeurilor solide a evoluat în ultimii ani, atât în ceea ce privește sistemele tot mai
performante de etanșare la bază, care să prevină orice exfiltrații necontrolate, cât și prin prisma
sistemelor de acoperire.

Construirea unor incinte de depozitare noi, făcute de obicei în combinație, rambleu + debleu, nu
pune probleme deosebite. Digurile perimetrale și de compartimentare ale unor asemenea incinte noi
de depozitare au pante rezonabile, uzual în domeniul 1:3...1:2 și sunt executate pe suprafețe clar
deli mitate din punct de vedere cadastral. Problemele apar la amplasamentele depozitelor de deșeuri
vechi care trebuie ecologizate și la care, nu de puține ori, situația scriptică a volumelor depozitate nu
corespunde cu situația faptică, volumele existente fiind mult mai mari decât cele evaluate.



Geogrila SECUGRID® se poziți -
onează între stratul de pământ de
acoperire și geocompozitul drenant
ape meteorice, instalându-se în lun-
gul pantei. Geogrila trebuie asigurată
împotriva smulgerii, ancorându-se
dincolo de limita superioară a taluzu-
rilor și în eventualele berme interme-
diare. Trebuie să se aibă în vedere ca
rezistența la smulgere în zona
(tranșeea) de ancoraj să fie, în orice
moment, mai mare decât forța de
întindere preluată de geogrilă.

Exemplu: Închiderea depozitelor
de deșeuri Reșița și Caransebeș,
aparținând proiectului „Închiderea
depozitelor urbane neconforme în
Județul Caraș Severin” executat de
BILFINGER Baugesellschaft m.b.H
Wien Sucursala Voluntari (actual
IMPLENIA Baugesellschaft m.b.H
Wien Sucursala Voluntari).

Provocarea proiectului a constat
în dimensionarea sistemului de
închidere a depozitelor de deșeuri
Caransebeș și Reșița, având pante cu
lungimea de 60 m și înclinarea de

1(V):2(H). Volumul foarte mare de
deșeuri care a trebuit comprimat
într-o suprafață limitată nu a permis
proiectarea de pante mai puțin
abrupte sau prevederea unor berme
care să reducă lungimile active ale
pantelor. Astfel, pentru asigurarea
stabilității pe pante a sistemului de
închidere prevăzut inițial a trebuit
adăugată o geogrilă pentru ranfor-
sare.

Astfel, sistemul de închidere pro-
pus și executat a fost compus din (de
sus în jos):

• Strat de pământ de acoperire
• Geogrilă uniaxială de modul înalt
• Geocompozit drenaj ape mete-

orice, cu filtru nețesut pe una dintre fețe
• Geotextil nețesut
• Geocompozit bentonitic întrețe-

sut, pentru impermeabilizare
• Geocompozit drenaj gaze, cu

filtru nețesut pe una dintre fețe
• Geotextil nețesut
• Strat suport/de egalizare
• Deșeuri

CONCLUZIE
Dimensionarea pachetelor de

acoperire ecologică a depozitelor de
deșeuri presupune cunoștințe speci-
fice de proiectare și cunoașterea
detaliată a caracteristicilor materia-
lelor folosite. Pachetele de materiale
furnizate de același producător pre -
zintă garanții în sensul cunoașterii
detaliate a caracteristicilor și perfor-
manțelor lor într-un sistem care pre-
supune conlucrarea dintre ele și cu
umpluturi naturale. Asigurarea sta-
bilității umpluturilor pe pante cu
înclinare accentuată este posibilă
atunci când se folosesc geogrile. 

NAUE oferă, prin reprezentanța
sa din România, pachete complete
de materiale, proiectare și asistență
tehnică la punerea în operă, care să
dea garanția asigurării stabilității și
folosirii unor sisteme performante,
cu raport optim calitate/preț. q
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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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Execuția testelor de capacitate portantă de probă
în domeniul lucrărilor geotehnice speciale

Scopul efectuării acestor teste este determinarea
capacității portante a elementului realizat în conlucrare
cu terenul și a relației dintre încărcări și deformații.

Încercările de capacitate portantă pot fi clasificate astfel:
• încercări statice cu trepte de încărcare menținute în timp:
- axiale, la compresiune;
- axiale, la smulgere;
- transversale (cu forțe orizontale);

• încercări pe cale dinamică.
Încercarea statică se face prin aplicarea asupra unui

element izolat, identic cu cel din lucrare, a unor încărcări
controlate, care se mențin constante în anumite inter-
vale de timp, cu măsurarea deplasărilor la partea supe-
rioară a elementului. Testele de capacitate portantă pot
fi făcute “la rupere” – adică elementul încercat se solicită
până când cedează, sau la sarcina din lucrare multipli-
cată cu un anumit factor (dar astfel încât să nu cedeze).
Pot fi executate și cicluri de încărcare-descărcare (de
exemplu, când se testează piloți folosiți ca fundații indi-
recte pentru silozuri sau rezervoare).

Încercarea pe cale dinamică se aplică la elemente
prefabricate și constă în urmărirea deplasării axiale
remanente (pătrunderii în teren) a elementului adus la
cota finală, sub un număr de lovituri efectuate cu un
berbec cu cădere liberă sau acțiune simplă, cu cadență
rară (aplicând elementului un lucru mecanic stabilit).

Testele de capacitate portantă de probă se efectuează
pe elemente executate cu aceleași tehnologii și dimensi-
uni precum cele din lucrare.

Un prim pas în efectuarea testelor de capacitate por-
tantă îl constituie proiectarea sistemului de preluare a
reacțiunilor. 

Trebuie avute în vedere, cumulativ, următoarele aspecte:
• Dimensionarea acestuia trebuie să asigure un factor

de siguranță de cel puțin 10% peste sarcina maximă
prevăzută;

• Ce tip de dispozitiv să fie folosit la preluarea reacți-
unii – platformă lestată, piloți de ancoraj, ancoraje, un
sistem de grinzi cu ancoraje, o structură existentă etc.;

• Centrarea sistemului de preluare a reacțiunilor ast-
fel încât să nu apară forțe excentrice nedorite pe ele-
mentul testat.

Pentru aplicarea forței se folosesc prese hidraulice
alese astfel încât să aibă o capacitate corespunzătoare.
Pot fi folosite simultan mai multe prese, cu condiția
utilizării unui sistem unic de
pompare și dispunerea pre-
selor astfel încât forța rezul-
tantă să coincidă cu axul
elementului.

Efectuarea testelor de capacitate portantă în domeniul lucrărilor geotehnice speciale (piloți forați
sau prefabricați, ancore, micropiloți, barete), constituie un pas necesar în vederea unei proiectări judi-
cioase, a verificării tehnologiilor de execuție în condițiile de teren specifice, precum și pentru asigu-
rarea calității lucrărilor, toate acestea constituind un element de bază pentru îndeplinirea prevederilor
din Legea Calității nr. 10/1995.

Necesitatea efectuării acestor tipuri de teste este prevăzută în normele de proiectare europene,
fiind, de asemenea, completată de normative cu specific național. Prin urmare, proiectele de execuție
trebuie să cuprindă specificații clare și complete privind oportunitatea acestor teste, modul de efectu-
are și raportarea lor.

În continuare vom arăta ce înseamnă efectiv execuția acestui tip de teste și câteva probleme cu care
se confruntă laboratoarele de specialitate în domeniu.

Fig. 1: Test de capacitate portantă la compresiune pe piloți forați
sub protecția noroiului bentonitic, L=18,00 m , Ø=2.000 mm.

Sarcina de încercare: Qmax=14.000 kN. Locația: București

Fig. 2: Test de capacitate portantă la compresiune pe piloți forați cu
tubaj pierdut L = 34,00 m (11,00 metri se aflau în apă), Ø = 1.200 mm.

Sarcina de încercare: Qmax = 5.000 kN. Locația: Port Galați
Fig. 4: Prese hidraulice
și microcomparatoare Fig. 5: Microcomparator
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În cazul în care se dorește cunoașterea distribuției
eforturilor interne în secțiunile elementului de probă, se
pot dispune dispozitive de măsurare speciale în corpul
acestuia (ex: mărci tensometrice).

Pentru măsurarea deplasărilor se folosesc, de regulă,
microcomparatoare cu precizie de 0,01 mm. Mai pot fi
folosite traductoare electronice de deplasare, flexometre.

Execuția efectivă a testelor presupune respectarea
următoarelor condiții:

• Respectarea nivelului de calitate impus testului; 
• Aplicarea sarcinii de testare pe direcția dorită și la

valoarea cerută, în condiții de siguranță. Este necesară
montarea corectă și verificarea instalațiilor hidraulice sau,
după caz, manipularea corectă a elementelor de lest;

• Efectuarea măsurătorilor de deplasare trebuie să
îndeplinească cerințele de raportare la un sistem de
referință inerțial. De multe ori este necesară, în acest
caz, dublarea măsurătorilor cu mijloace diferite;

• Nu trebuie să apară întreruperi în timpul testului
(pe timpul nopții pot fi oprite lucrările, cu condiția
păstrării constante a încărcării pe element);

• Respectarea treptelor de încărcare, conform norma-
tivelor și standardelor în vigoare;

• Trecerea la următoarea treaptă de încărcare trebuie
să se facă numai după ce s-a constatat stabilizarea
treptei curente.

Raportarea rezultatelor obținute și relevanța acestora
este foarte importantă. Pornind de la acestea se trag
concluziile care vor sta la baza proiectării sau la luarea
deciziilor referitoare la recepția calitativă a unor lucrări.
Trebuie specificate toate măsurătorile efectuate în timpul
testului, precum și eventuale observații din timpul aces-
tuia care ar putea fi relevante.

Ca și în multe alte domenii de activitate, intervin
numeroase probleme, atât de natură tehnică, dar și eco-
nomică, precum:

• Execuția testelor și lucrările conexe nu sunt incluse
în devizele de lucrări, acestea intrând în economia
proiectului drept costuri suplimentare;

• Numărul și tipul testelor nu este corelat cu specificul
lucrărilor sau cu rezultatele unor teste similare;

• Dimensionarea incorectă a elementelor de reacțiune
(cum ar fi lungimea sau armarea pentru piloții de reacți-
une în cazul testelor de capacitate portantă pe piloți);

• Impunerea unor timpi de încercare foarte mari fără
a se ține cont de specificul încercărilor „in situ” (condiții
meteo, condiții specifice locale etc.).

Toate aceste probleme ar putea fi preîntâmpinate prin
conlucrarea mai apropiată a factorilor implicați, de la
investitor și proiectant la executantul încercărilor.

BIBLIOGRAFIE
NP 045-2000 – Normativ privind încercarea în teren a

piloților de probă și a piloților din fundații;
SR EN 1536:2015 – Execuția lucrărilor geotehnice

speciale. Piloți forați;
SR EN 14199:2015 – Execuția lucrărilor geotehnice

speciale. Micropiloți;
SR EN 14490:2010 – Execuția lucrărilor geotehnice

speciale. Pământ ranforsat cu ținte;
SR EN 1537:2013 – Execuția lucrărilor geotehnice

speciale. Ancoraje în teren. q

Fig. 6: Test capacitate portantă la compresiune a piloților forați
sub protecția noroiului bentonitic L = 12,50 m, Ø = 600 mm.
Sarcina de încercare: Qmax = 1.100 kN. Locația: Jud. Gorj

Fig. 7: Teste de capacitate portantă la smulgere pe ancore cu
armătura din toroane, forate cu tubaj recuperabil, L = 22,50÷26,00 m,
Ø156 mm. Sarcina de încercare: Qmax = 1.500 kN. Locația: București
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Modelarea procesului de compresiune-consolidare
cu programul Plaxis 2D

dr. ing. Cosmin Mihăiță FANTAZIU, prof. univ. emerit, dr. ing. Vasile MUȘAT - Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași,
Facultatea de Construcții și Instalații, Departamentul de Căi de Comunicații și Fundații

În Plaxis 2D, sunt disponibile un număr de modele
materiale, modelul Mohr-Coulomb fiind acceptat curent
pentru pământ [2]. Analiza se referă la două modele
geometrice acceptate, unul cu dimensiunile impuse pro-
belor încercate în laborator, celălalt considerat la dimen-
siuni de zece ori mai mari, pământul din acestea având
aceleași proprietăți, încadrabile în gama celor aferente
amplasamentelor precizate. În acest sens s-a utilizat
programul Plaxis 2D, versiunea 9, ce are încorporată, ca
opțiune, analiza consolidării. Consolidarea, pentru
ambele modele geometrice, a fost luată în analiză în
două variante, admițând lungimi diferite pentru traseul
de drenare, după di recția verticală, în condiții de soli -
citare axial-simetrică, cu deformații laterale nule, vari-
antele V1 și V2 cores punzând drenării apei prin ambele
extreme ale modelului și respectiv, numai pe la partea
superioară a acestuia.

Pentru cele două modele, identificate prin notațiile
M1 și M2, s-au admis: dimensiuni diferite, modelul M2
co respunzând probelor edometrice iar pentru M1 aces-
tea fiind de zece ori mai mari; asimilarea pietrelor
poroase cu straturi rigide de permeabilitate mult mai
mare față de cea a pământului supus consolidării;
condiții de drenaj numai după direcția verticală, progra-
mul având opțiuni privind posibilitatea de blocare a
curgeii apei, atât în direcție orizontală, cât și verticală.

Analiza consolidării, conform programului utilizat,
implică o succesiune de etape și faze, acestea fiind, în
principal: definirea modelului geometric și atribuirea
caracteristicilor materialelor, precizarea condițiilor de
deformare pe contur; discretizarea modelului în ele-
mente finite; precizarea stării inițiale privind nivelul
apei, a condițiilor de contur, cu referire la curgerea și
drenarea apei pe durata consolidării.

O problemă este rezolvată prin divizarea modelului
luat în analiză în elemente mai mici, care sunt inter -
conectate prin noduri. Fiecărui element îi este atribuită
o proprietate (de genul caracteristicilor de rigiditate).

Plaxis 2D [1] este un program avansat de calcul,
care folosește metoda elementelor finite pentru analiza
problemelor bidimensionale ale deformării și stabilității
în ingineria geotehnică, dar și a celor de consolidare. 

Dezvoltarea software-ului a început în 1987, la Uni-
versitatea de Tehnologie din Delft, Olanda. Programul
Plaxis 2D implică trei subprograme: introducerea date-
lor, progra mul de calcul al datelor și afișările rezultatelor,
și efectuează analiza în varianta plană sau de axi-sime-
trie, cu 6 sau 15 noduri pe elementul triangular.

Pentru ilustrarea rezultatelor analizei sunt prezen-
tate, cu referire la modelul M2:

• modelul geometric discretizat și poziționarea unor
puncte în cadrul acestuia (fig. 1);

• deplasările verticale maxime din consolidare (fig. 2),
pentru varianta de drenare V1;

• excesul presiunii apei din pori, la momentul aplicării
încărcării în cod de culoare și linii de contur (fig. 3, 4);

• atestarea disipării excesului presiunii apei din
pori, ca moment al finalizării procesului de consolidare
primară (fig. 5);

• variația excesului presiunii apei din pori, în secți-
unea mediană, la momentul suplimentului de încărcare
pentru creșterea treptei pe model și la finalul con-
solidării (fig. 6), pentru presiu nea de 500 kPa;

• evoluția excesului presiunii apei din pori și a
deplasărilor verticale, în zona mediană - punctul B, pe
durata procesului de consolidare, urmare a creșterii
încărcării pe proba-model (fig. 7, 8).

Dezvoltările recente în domeniul informațional au făcut posibilă rezolvarea multor probleme fără
a mai încălca echilibrul sau compatibilitatea (prin folosirea Metodei Elementului Finit). Analiza
bazată pe metoda elementelor finite este un instrument de rezolvare a problemelor guvernate de
ecuațiile diferențiale, prin divizarea mediului într-un număr finit de elemente, cu parametrii de com-
portare specificați. Pentru a descrie deformațiile unui pământ apărute în urma schimbărilor în efortul
curent, a fost atribuit pământului un model matematic. Acesta guvernează relația efort-deplasare și
este numit model material.

Fig. 1: Modelul geometric discretizat
și dispunerea punctelor de interes în cadrul probei

Fig. 2: Deplasare verticală maximă Uy = 1,47*10‐3 m ‐ V1,
pentru treapta de 500 kPa

continuare în pagina 54È
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REZULTATELE ANALIZEI NUMERICE
Rezultatele analizelor pentru modelele și variantele

de drenare considerate, V1 respectiv V2, cu referire la
mărimile ce definesc procesul de consolidare primară,
ca proces de disipare a presiunii apei din pori, sunt
parțial centralizate în tabelul 1.

CONCLUZII
Din analiza rezultatelor se cons tată că modelarea

confirmă:
• influența mărimii modelului asupra valorilor tasării

din consolidarea primară și a timpului t100, care
atestă consumarea ei în totalitate, atât la nivelul
treptelor intermediare de încărcare, cât și al celei
finale;

• că indiferent de condițiile de drenare, tasarea din
consolidare prezintă aceeași valoare, timpul t100, ca o
reflectare a duratei de disipare a presiunii apei din pori
fiind diferit, atât la nivel de trepte cât și la finalul încăr-
cării;

• creșterea timpului de consolidare de la treaptă la
treaptă, pentru aceleași condiții de geometrie și
drenare, pe măsura încărcării până la atingerea presiu-
nii finale pe model;

• modificarea timpului necesar consolidării primare
pentru același interval de încărcare, pe măsura
creșterii valorii presiunii pe model;

• creșterea timpului de consolidare în relație directă
cu creșterea presiunii, ceea ce indică scăderea
coeficientului de consolidare cn;

• excesul presiunii apei din pori este în directă
relație cu mărimea treptei de încărcare, fiind același
pentru un interval de creștere de încărcare cu valoare
constantă.

Fig. 3: Presiunea apei din pori cu dispunerea secțiunii transversale
A‐A* prin profilul probei ‐ la momentul aplicării treptei

de încărcare de 500 kPa, reprezentare în cod de culoare, V1

Fig. 4: Presiunea apei din pori, reprezentare în linii de contur, la
momentul aplicării treptei de încărcare de 500 kPa, V1

Fig. 5: Atestarea disipării presiunii apei din pori ‐ sub treapta de
încărcare de 500 kPa, reprezentare în cod de culoare, V1

Fig. 6: Distribuția presiunii apei din pori ‐ creșterea de încărcare
pentru realizarea presiunii de 500 kPa, în cazul: a) pentru faza de
aplicare, b) la finalul procesului de consolidare (disipare), cazul V1

Fig. 7: Evoluția excesului presiunii apei din pori în zona mediană a
probei (punctul B), urmare a creșterii încărcării pe model, varianta V1

Fig. 8: Evoluția tasării în timp în zona mediană a probei (punctul
B), urmare a procesului de consolidare,

în varianta V1 ‐ tfinal = 1,156*105 s

Æ urmare din pagina 52



O comparație între cerințele pro-
cedurii de laborator privind încer-
carea edometrică și analiza
numerică efectuată pe baza MEF, cu
programul Plaxis 2D - Versiunea 9,
permite formularea următoarelor
observații:

• timpul necesar derulării unei
astfel de încercări conform proce-
durii standardizate de lucru, prelu-
crare și interpretare a datelor
pentru stabilirea coeficientului de
consolidare primară cn, poate fi de

minimum 168 de ore, diferit de tim-
pul final pentru disiparea în totali-
tate a excesului presiunii apei din
pori furnizat de analiza numerică;

• diferența poate fi motivată prin
faptul că încercarea de laborator,
conform metodologiilor de prelu-
crare a datelor, necesită și obținerea
de informații asupra stadiului de
consolidare secundară pentru deter -
 minarea finalizării celui de conso -
lidare primară;

• analiza numerică prin opțiunea
„consolidare” furnizează informații
strict referitoare la etapa primară a
consolidării, ca parte componentă a
procesului de deformare-tasare a
pământului.

BIBLIOGRAFIE
1. BRINKGREVE R.B.J., BROERE

W., WATERMAN D., User‘s Manu-
als PLAXIS 2D - V 9.0, Olanda,
2008;

2. KAHLSTRÖM M., Plaxis 2D
comparison of Mohr-Coulomb and
soft soil material models, Lulea Uni-
versity of Technology, Sweden,
2013. q

Tabelul 1: Valori furnizate de analiza consolidării
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AUTOSTRĂZILE -
testul de neputință al constructorilor români!

Ionel Cristea: Mai întâi, însă,
câteva informații despre forumul
„PeUndeMerg.ro” și despre
Asociația Pro Infrastructura.

Ionuț Ciurea: Am fondat foru-
mul pe 12 septembrie 2011, din
dorința de a avea un loc unde să
putem discuta despre tot ce ține de
mobilitate, în special despre infra -
structura rutieră din România.
În scurt timp, pe forum s-a creat o
comunitate de entuziaști pasionați
de domeniul infrastructurii. În vara
anului 2012 am început să filmăm
autostrăzile din avion, această ini -
țiativă fiind cea care ne-a făcut
cunoscuți în presă dar și în rândul
autorităților.

Monitorizarea șantierelor s-a
intensificat cu timpul, iar în luna
mai 2015, în jurul comunității
PeUndeMerg.ro, câțiva colegi vechi
de pe forum au fondat Asociația Pro
Infrastructura. Organizația a cres-
cut puternic în notorietate, bazân -
du-se, deja, pe experiența de
monitorizare anterioară.

Acum, Asociația Pro Infrastruc-
tura este cea mai importantă comu-
nitate care promovează dezvoltarea
infrastructurii de transport din
România. Monitorizăm toate șantie-
rele de autostrăzi și majoritatea
proiectelor importante de infras-
tructură rutieră, feroviară și de
aviație. Suntem singurii care filmăm

din avion și avem cele mai multe fil-
mări din dronă (în 2017 au fost 60
de sesiuni de filmări din dronă și 3
din avion).

Asociația Pro Infrastructura
(API) este cea mai importantă
organizație nonprofit din România
care monitorizează proiectele
majore de infrastructură de trans-
port (infrastructură rutieră, fero-
viară, metrou și aviație) prin filmări
aeriene, luări de poziție, interviuri
în presa centrală și locală, dezbateri
și proiecte educaționale. Misiunea
noastră este de a susține și pro-
mova dezvoltarea infrastructurii de
transport, iar unul dintre scopurile
noastre centrale este de a transpa-
rentiza modul cum se implemen-
tează principalele proiecte de
inves tiții în infrastructura de trans-
port.

Suntem membri observatori în
Comitetul de Monitorizare pentru
Programul Operațional Infrastruc-
tura Mare (CM POIM) și membri cu
drept de vot în Sub-Comitetul Sec-
torial Transport (SCST).

Ionel Cristea: Vă doresc suc-
ces în continuare în ceea ce
faceți pentru infrastructura
românească și acum vă propun
să trecem la tema principală a
interviului și anume – care sunt

cauzele pentru care lucrările la
autostrăzi în România se des-
fășoară atât de greu? 

Ionuț Ciurea: Autostrăzile și
proiectele majore de investiții în
infrastructura de transport se con-
struiesc foarte greu în România din
cauza unui conglomerat de factori.
Este imposibil de arătat cu degetul
un singur „vinovat”, o singură per-
soană responsabilă. În realitate
există un cumul de factori care țin,
în mare măsură, de autoritățile sta-
tului (CNAIR, ministere, agenții din
aparatul guvernamental), dar și de
mediul privat (constructori, proiec-
tanți, consultanți).

În zilele noastre, unul dintre cele mai comode și rapide mijloace de transport, mai ales pentru distanțe mai
scurte, atât pentru mărfuri cât și pentru persoane, este cel auto. Dar, pentru a călători comod și rapid cu auto-
vehiculul este nevoie de autostrăzi. Iar din acest punct de vedere, România se află pe unul dintre ultimele locuri
în Europa. Avem, în momentul de față, în circulație, 748 km de autostradă și încă 37,5 km finalizați, așteptând
recepția.

Deci, 675 km de autostradă au fost finalizați în ultimii 28 de ani. 24 km pe an! Record mondial!
Este drept că, mai mult de jumătate din această perioadă, țara noastră a avut și neșansa de a avea un

ministru al transporturilor, apoi președinte, care a declarat, și a și acționat în acest sens, că „România nu are
nevoie de autostrăzi”.

Am spus-o de multe ori în această revistă că, dacă vreți să fiți bine informații despre mersul lucrărilor pe
șantierele de autostrăzi, intrați pe forumul „PeUndeMerg.ro”. În acest forum, un grup de pasionați urmă-
resc pas cu pas ceea ce se întâmplă pe toate șantierele, publicând informații, fotografii, chiar imagini filmate
din avion sau din dronă. Practic, acești oameni, care fac tot ceea ce fac doar din pasiune, sunt mai bine infor-
mați decât cei care au, drept sarcină de serviciu, urmărirea lucrărilor pe șantier și sunt remunerați pentru
asta.

Din acest motiv, am apelat la unul dintre reprezentanții lor, domnul Ionuț Ciurea - vicepreședinte și direc-
tor executiv al Asociației Pro Infrastructura și unul dintre fondatorii forumului „PeUndeMerg.ro”, pentru a
afla care sunt cauzele pentru care „merg atât de greu lucrările la autostrăzi în țara noastră”.

Ionuț Ciurea ‐ Asociația Pro Infrastructura
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Statul se achită defectuos de
principalele sale obligații, printre
care cele mai importante ar fi: pre-
gătirea temeinică a licitațiilor pen-
tru proiectarea și execuția lucrărilor
dar și pentru studiile de fezabilitate
(caiete de sarcini neclare, docu-
mentație lacunară, de slabă cali-
tate, care generează zeci, uneori
chiar sute de clarificări și contestații
din partea ofertanților), desfășura-
rea efectivă a licitațiilor (amânarea,
cu lunile de zile, atât a fazei de
depunere a ofertelor cât și a celei
de evaluare a acestora, din cauza
proastei documentații și a pregătirii
extrem de slabe a echipelor de eva-
luare a ofertelor din CNAIR), elibe-
rarea de avize și autorizații (cele
mai importante fiind Acordul de
Mediu și Autorizația de Construire),
rezolvarea problemelor care țin de
exproprieri (registre cadastrale
incomplete sau neclare, bâlbe și
greșeli în redactarea documentației
de expropriere, tergiversări ale
Hotărârilor de Guvern pentru
expropriere, hotătâri care stau luni
de zile pe circuitul intern de apro-
bare), lipsa unei viziuni coerente
asupra proiectelor majore și lacune
mari în ceea ce privește manage-
mentul de proiect și capacitatea
administrativă necesară pentru
implementarea proiectelor de mili -
arde de euro.

S-a lucrat, de pildă, înainte de
2016 (și în cursul anului 2016) fără
Autorizație de Construire pe foarte
multe segmente de autostradă. De
exemplu, pe A10 Sebeș - Turda
lucrările au fost oprite și mai mulți
ingineri ai constructorilor au avut
de dat explicații procurorilor pentru
că s-au efectuat lucrări fără Autori-
zație de Construire. Din păcate,
lipsa de profesionalism și înțelege-
rile tacite între constructori și auto-
rități au generat multe probleme.

Lipsa Autorizației de construire,
din cauză că nu există Acordul de
Mediu revizuit, a generat întârzieri
enorme și pe A3 Târgu Mureș -
Campia Turzii, acolo unde abia în
noiembrie 2017, după emiterea
Acordului de Mediu, s-a primit
Autorizație de Construire, deși con-
tractele aveau Ordin de începere a
lucrărilor din primăvara anului
2016.

Din păcate, emiterea Acordului
de Mediu este o problemă generali-
zată pe aproape toate șantierele.
Pe Sibiu – Pitești abia acum se
lucrează la documentația pentru
obținerea Acordului de Mediu. Așa-
dar, chiar dacă mâine am avea con-
structori pe cele două secțiuni ale
autostrăzii Sibiu – Pitești scoase la
licitație, nu s-ar putea emite Autori-
zație de Construire fără Acordul de
Mediu.

Practic, toate proiectele majore
de autostrăzi au fost blocate de
birocrație, în special emiterea Auto-
rizației de Mediu și a Autorizației de
Construire, dar și din cauza nere-
zolvării exproprierilor, nerelocării
utilităților și obținerii altor avize de
la diverse instituții sau agenții ale
statului.

În general, pregătirea lucrărilor
a fost, de foarte multe ori, defici-
tară, ceea ce a condus la nerespec-
tarea termenelor de execuție, la
lucrări de calitate slabă și chiar la
porțiuni surpate.

Studiile de fezabilitate din
perioada 2007-2010 au fost făcute
pe bani puțini, într-un timp extrem
de scurt și pe normative învechite,
care între timp s-au și modificat.
Ele nu mai răspund exigențelor
actuale în materie de calitate în
construcții și la normele de mediu.
Studiile din acea perioadă nu luau
în considerare cerințele de mediu
actuale și nu respectă rigorile
cerute pentru studiile geotehnice.
Toate studiile efectuate în acea
perioadă trebuie actualizate astfel
încât să avem o documentație
solidă, documentație pe care să se
poată licita proiectarea și execuția
autostrăzilor (A1 Sibiu – Pitești, A8
Târgu Mureș – Iași sau A13 Sibiu –
Brașov, ca să numim doar câteva
tronsoane majore).

Ionel Cristea: Așadar, princi-
pala cauză este pregătirea neco-
respunzătoare a lucrărilor
(reali zarea studiilor geotehnice,
a studiilor de fezabilitate, lipsa
autorizațiilor de mediu etc.). Se
știe că la CNAIR lucrează mii de
angajați care se ocupă de ase-
menea aspecte. Sunt aceștia
insuficienți, sunt slab pregătiți
sau sunt alte cauze?

Ionuț Ciurea: Degeaba are
CNAIR 5.500-6.000 de angajați. În
posturile cheie (top management,
echipele de la achiziții - cele care
fac documentațiile de licitații, care
evaluează ofertele, departamentul
juridic), mulți dintre ei sunt incom-
petenți, numiți pe criterii politice și
care își mai aduc acolo și rudele
incompetente. Incompetența, pros -
tia, reaua-voință, dorința de răzbu-
nare și supunerea totală față de
factorul politic, toate împreună fac
din CNAIR o companie strâmbă,
schilodită, acaparată de grupuri de
interese. Sunt cuvinte grele, dar
cuvinte care descriu foarte precis
realitatea. De curând, de pildă, a
fost numit din nou pe o funcție de
conducere la CNAIR Narcis Neaga,
care în urmă cu ceva timp fusese
destituit tocmai din cauza slabelor
decizii manageriale. Am scris acum
cateva zile despre asta, noi am dat
comunicatul de presa care a fost
preluat in toata media. E doar un
exemplu perfect de „rotație a
cadrelor”. În plus, oamenii de la
nivelurile de bază, de execuție, slab
pregătiți, sunt conduși de directori
incompetenți, leneși, lipsiți de apti-
tudini manageriale, care fug de res-
ponsabilitate. Dorința de răzbunare
și încăpățânarea prostească, dove-
dite în unele acțiuni (cum ar fi OMT
600), completează un tablou nefast
și dau dimensiunea dezastrului în
implementarea de autostrăzi în
România.

Un exemplu este Comarnic -
Brașov. Unul dintre motivele reale
pentru care nu s-a reușit imple-
mentarea autostrăzii a fost docu-
mentația foarte slabă. La finalul
anului 2017 guvernul Tudose a
semnat un memorandum cu Banca
Mondială, angajându-se să aloce 35
milioane de euro pentru efectuarea
unui SF solid și a restului de docu-
mente necesare care să stea la
baza unei noi licitații de proiectare
și execuție, de data aceasta pentru
tot tronsonul Ploiești – Brașov.

Constructorii și proiectanții au și
ei partea lor de responsabilitate. Nu
întotdeauna proiectează soluțiile
cele mai bune. Nu întotdeauna exe-
cută lucrările la calitatea care tre-
buie. Este drept că licitațiile lansate

continuare în pagina 58È
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pe prețul cel mai mic și pe cerințe
neclare generează ocazii excelente
prin care proiectanții și constructo-
rii să găsească portițe de scăpare și
motive de a livra un produs (proiect
tehnic sau drumul) slab calitativ, ba
chiar cu grave probleme (vezi
„autostrada demolată„), lot con-
struit de Salini Impregilo S.p.A.
Acolo, atât studiul de fezabilitate a
fost slab, cât și calitatea execuției.
Mai mult, complicitatea CNAIR
(CNADNR pe atunci) a făcut să fie
ignorate, în bună parte, cele peste
300 de rapoarte de neconformitate
emise de consultant. Acest tronson
este exemplul perfect pentru lanțul
slăbiciunilor și ce se poate întâmpla
atunci când avem un SF slab, un
consultant incapabil, un constructor
neserios și o Companie de Drumuri
care nu este în stare să pună lucru-
rile în ordine.

Ionel Cristea: Constructorii
străini care lucrează la noi sunt
de calitate?

Ionuț Ciurea: Din cauza tutu-
ror problemelor amintite mai sus,
„piața” infrastructurii din România
nu reușește să atragă constructori
de top, cu experiență vastă atât în
Europa cât și în lume. Cele mai
mari companii de construcții euro-
pene și din lume ne ocolesc. Din top
10 companii de construcții euro-
pene, doar una mai este în acest
moment prezentă în România. De
fapt, dacă ar fi să ne uităm atent în
piață, cu greu putem găsi 5-7 com-
panii serioase prezente acum în
țara noastră. 

Companiile de top nu vin în
România pentru că riscurile sunt
foarte mari. Birocrația este stu-
foasă, licitațiile sunt pregătite și
executate execrabil de către
CNAIR, implementarea proiectelor
este foarte complicată și gene-
rează, așa cum știm, întârzieri
enorme. În România sunt prezente
multe companii care profită de
pros tia, incompetență și corupția
din CNAIR și de birocrația stufoasă
din sistem. Această junglă atrage

ca un magnet companii dispuse să
riște, pregătite mai mult pentru
procesele în instanță decât pentru
execuția lucrărilor în teren.

Ionel Cristea: De ce firmele
românești nu mai au loc decât
ca subantreprize la construcția
de autostrăzi?

Ionuț Ciurea: Ar trebui între-
bate acele companii românești.
Vedem multe firme românești care
au crescut prin contracte dubioase,
cu scandaluri de corupție (vezi Tel-
drum, mai nou, dar și Romstrade,
de exemplu). „Regii asfaltului” este
o sintagmă brevetată de „oamenii
de afaceri” descurcăreți, care au
construit companiile lor pe fundații
de nisipuri mișcătoare. Firmele
românești, cu una sau două excep -
ții notabile, nu mai au loc în con-
tractele de construcție de autostrăzi
(decât ca subcontractori) pentru că
nu mai au influență la nivel politic.

Ionel Cristea: Ar fi necesară
modificarea legislației din acest
domeniu?

Ionuț Ciurea: Legislația trebuie
actualizată permanent, atât din
punct de vedere birocratic (achiziții
publice, exproprieri, contractarea
pentru lucrările de construcții, legis -
lația pentru recepția lucrărilor) cât
și tehnic (normative în construcții).
De exemplu, mai nou, nu putem da
drumul la trafic pe segmentele de
autostradă finalizate, fără că lucră-
rile să fie 100% executate și recep -
ționate, șoferii riscându-și viața pe
drumurile naționale paralele cu
autostrăzile. Legislația lasă loc de
interpretări, iar CNAIR fuge de res-
ponsabilitate și citește strâmb
legea, motivând, astfel, tergiversă-
rile pentru deschiderea lotului 3 din
Autostrada A10 Sebeș - Turda.

Constructorii se plâng de nor-
mative învechite, neactualizate de
ani de zile. Inerția celor din CNAIR
și MT este maximă cu privire la
acest subiect.

Ionel Cristea: Sunteți una din-
tre persoanele cel mai bine
informate privind situația autos-
trăzilor din România. În final,
v-aș ruga să-mi răspundeți la o
întrebare care îi frământă pe
mulți români: Când vom putea
să circulăm, de la un capăt la
altul al țării, respectiv de la Con-
stanța la Nădlac, pe autostradă?

Ionuț Ciurea: Când vom putea
circula de la Constanța la Nădlac pe
autostradă? N-am să vă răspund ca
actualul ministru al transporturilor
care, la o întrebare similară, a răs-
puns „Atunci când va fi gata”. Este,
practic, imposibil de răspuns acum
la această întrebare.

Însă, eu nu cred că vom putea
circula pe autostradă, de la Consta-
nța la Nădlac, înainte de 10-12 ani.
Pe această autostradă mai sunt de
rezolvat multe probleme. Mai sunt
de finalizat unele tronsoane pe
Lugoj – Deva. Mai e de rezolvat
secțiunea dintre Margina și Holdea -
porțiunea cu tuneluri „pentru urși”,
deocamdată nici măcar licitată.

Mai mult, Autostrada A0 (Cen-
tura București) care trebuie să lege
A1 și A2 este abia la nivel de lici-
tație (evaluare de oferte în acest
moment).

Dacă în 2019 - 2020 vom putea
circula de la Margina la Nădlac și de
la Sibiu la Holdea numai pe auto -
stradă, secțiunea Sibiu – Pitești nu
va fi gata mai devreme de 10-12
ani din acest moment, incluzând
aici actualizarea studiului de fezabi-
litate pentru secțiunile 2, 3, 4 și 6,
licitația pentru lucrări și execuția în
teren. În primul rând trebuie să
avem un studiu de fezabilitate
actualizat, solid, cu studii geoteh-
nice serioase, pentru a putea
scoate la licitație o documentație
solidă, astfel încât autostrada să fie
construită de antreprenori serioși,
capabili să ducă un astfel de proiect
la bun sfârșit.

Ionel Cristea: Vă mulțumesc,
în numele cititorilor revistei și a
site-ului nostru www.revistacon -
structiilor.eu, pentru toate infor-
mațiile furnizate. q
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ROLIFT SRL Timișoara este dealer, în zona de vest a României, pentru echipamente de manevrat
marfă și de lucru la înălțime, atât pentru materiale, cât și pentru personal. Având o experiență de
peste 15 ani pe piață în domeniul  echipamentelor de acest gen, compania oferă soluții pentru orice
tip de activitate care implică ridicarea de materiale la înălțime, manipularea de materiale în depozite
și în șantiere, precum și pentru ridicarea la înălțime a personalului de lucru.

De 15 ani la înălțime !

Paul CHITIC - director general  SC ROLIFT SRL

Obiectele de activitate ale
grupului ROLIFT: 

• ÎNCHIRIEREA de echipa-
mente de manipulat marfă și lucru
la înălțime (stivuitoare, platforme
de lucru la înălțime, alte echipa-
mente industriale); 

• COMERCIALIZAREA de echi -
pamente noi și second-hand din
aceleași game, dar și alte mărci și
furnizori;

• SERVICE autorizat ISCIR spe-
cializat în domeniul acestor tipuri
de echipamente; 

• SERVICII DE RSVTI autorizate; 
• COMERCIALIZARE piese de

schimb pentru stivuitoare și nacele
de lucru la înălțime de la furnizori
externi și interni;

• TRANSPORT UTILAJE și,
ECHI PAMENTE proprii sau pentru
diverși beneficiari.

Ca arie de acoperire a serviciilor,
în special pe partea de închiriere și
service, asigurăm un raport optim
calitate - preț pentru asemenea echi -
pamente în zona de vest a României.

Începând cu anul 2009, ROLIFT
este membru fondator al Asociației
de Închiriere din România ARIRENTAL,
alături de societăți reprezentative și
puternice în domeniul închirierii
echipamentelor de lucru la înălțime. 

Politica noastră este una de ori-
entare către client, cu flexibilitate și
versatilitate specifice unei firme re -
lativ mici - o afacere de familie cu
capital strict autohton. Acest aspect
ne-a ajutat să supraviețuim crizei
declanșate în România în 2009,
când piața de închiriere a suferit o
cădere bruscă de cca 70%. Atunci
cererile de închi riere pentru echipa-
mente de ridicat și de lucru la
înălțime au scăzut, în timp ce
prețurile au ajuns aproape la un
sfert față de cele practicate în
perioada 2006-2008.

În 2017 parcul nostru de
închiriere a crescut cu cca 50% față
de 2016, în special cel de echi -
pamente noi, reușind, astfel, să
depășim numărul de 100 de echipa-
mente iar cifra de afaceri în 2017
s-a dublat față de 2016 pe întreg
grupul ROLIFT SRL. 

În rezultatele pe care le-am
obținut ne-am bazat pe forțele pro-
prii dar și pe oameni cu experiență
acumulată și profesionalism. Foarte
mult a contat și încre derea acordată
de unele societăți cola boratoare care
ne-au sprijinit, dar și de clienții noștri
care au apelat la produsele și servi -
ciile ROLIFT.  q

ROLIFT
Timișoara, România, DN 59 km 8+550 m stânga (Calea Șagului) Zona industrială INCONTRO

Tel.: 0743 099 048, 0731 630 165 | E-mail: office@rolift.ro
Web: www.rolift.ro | www.rolift-online.net
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Efectul vizual obținut de proiect este acela al unui
obiect natural, un monument preistoric sau o
peșteră. Este vorba de Centrul Cultural și pentru
Congrese Jordanki, din Toruń. Conceptul său atipic
și profilele din aluminiu cu forme variate, trapezuri
și paralelograme, conferă o notă de muzicalitate
clădirii.

Centrul Jordanki este o structură multifuncțională
înscrisă în tezaurul cultural al orașului și o investiție mult
așteptată, mai ales de lumea artistică a orașului Toruń.
Clădirea poate îndeplini funcții dintre cele mai diverse.
Permite organizarea concertelor, a spectacolelor de
teatru sau de operă și chiar a târgurilor și conferințelor.
Soluțiile tehnice inovatoare folosite în proiect răspund pe
deplin chiar și celor mai exigenți organizatori de eveni-
mente. Însă, apreciere merită nu numai plasticitatea
tehnicii inovatoare. Flexibilitatea soluțiilor a fost pre-
văzută încă din faza de proiectare a structurii clădirii.
Sistemul din aluminiu ALUPROF, conceput special pentru
această clădire, a permis curbarea profilelor tocurilor, a
aripilor și plăcilor de legătură transversale, fiind posibilă,
astfel, crearea structurilor arcuite, neregulate, care
domină arhitectura corpului.

Provocare pentru aluminiu

Corpul Centrul Jordanki a obținut titlul de „clădirea cu
cea mai frumoasă arhitectură” construită în Polonia în
anul 2015, aflându-se și între cele mai reușite 25 de rea -
lizări poloneze în domeniul construcțiilor din ultimii 25 de
ani. Însă, conceptul arhitectului spaniol Fernando Menisa
a creat probleme în execuție, până la punctul în care
arhitectul a fost nevoit să își modifice ideea inițială.
Clădirea are forme neregulate în proporție de 90%.
Îmbinarea celor mai variate forme geometrice, de la
trapezuri la romburi, a devenit posibilă prin folosirea
formelor atipice ale structurilor din aluminiu. Compania
ALUPROF, lider european în producția sistemelor din alu-
miniu, a elaborat pentru acest proiect o soluție originală:
un sistem de perete montant-traversă MB-SR50N. 
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Conceperea noii soluții, fără posibilitatea folosirii pro-
duselor standard, din catalog, a fost o sarcină intere-
santă și motivantă. Proiectarea, în armonie cu estetica
structurii și cu păstrarea funcționalității sale depline,
ne-a obligat să creăm un sistem special de pereți ușori,
de protecție și netezi, de tip suspendat și de umplere. -
declară Zbigniew Poraj, Director Vânzări Clădiri în cadrul
ALUPROF.

Sistemul MB-SR50N este caracterizat printr-o arie largă
de profile de montanți (între 65 mm și 325 mm) și tra-
verse (între 5 mm și 189,5 mm) precum și de soluții
moderne în sfera accesoriilor și a elementelor de legă-
tură. Bazându-se pe acest sistem, a fost concepută o
soluție care a permis obținerea unor arii crescute de
sarcini suportate, iar umplerea modulului fix al fațadei a
putut ajunge chiar la o greutate de 450 kg. MB-SR50N
reprezintă, de asemenea, garanția unei libertăți sporite
în proiectarea punctelor de fixare a fațadei. Aria largă de
vitrificare permite folosirea geamurilor cu gabarit mare și
a geamurilor complexe cu una sau două camere. Uti-
lizarea adaosului termic continuu, executat din material
izolator HPVC și a garniturilor de geam profilate din
EPDM face mai ușoară obținerea clasei dorite de izolare
termică și minimizează semnificativ fenomenul de con-
densare a vaporilor de apă pe elementele din aluminiu.
Aici merită menționată și versiunea cu nivel ridicat de
izolare termică MB-SR50N HI, la care au fost folosite
elemente izolatoare speciale cu două componente și ver-
siunea MB-SR50N HI+, cu cel mai mare grad de izolare
termică, fapt confirmat de Institutul Caselor Pasive PHI
Darmstadt, care a conferit acestei fațade cea mai

ridicată clasă de eficiență posibilă: A+, pentru produsele
destinate caselor cu economisire a energiei și caselor
pasive.

Sistemul MB-SR50N oferă posibilitatea încorporării în
fațadă a diverselor tipuri de ferestre și uși, inclusiv a
ferestrelor dedicate fațadelor: ferestre basculante și
ferestre pentru acoperișuri MB-SR50N RW. Un efect
deosebit este obținut prin utilizarea ferestrelor integrate
în fațadă, având drept bază soluția MB-SR50 IW, pre-
cum și a ferestrelor basculante MB-SR50N OW folosite
în structura Centrului Jordanki.

În stil minimalist

Centrul Jordanki din Toruń nu ar fi atât de deosebit fără
aluminiu - materia primă care, precum nicio alta în arhi-
tectură, ne duce cu gândul astăzi la minimalismul mo -
dern și la formele simple. Însă inginerii implicați în
construirea corpului s-au temut că suprafețele străluci-
toare și designul modern al fațadelor transparente din
aluminiu vor domina ambientul. Pentru a preveni acest
aspect, s-a decis alocarea a jumătate din teren unui
parc. În locul unui singur corp imens, arhitectul a propus
construirea a 4 module alungite, interconectate.

Cea mai dificilă sarcină impusă proiectanților și construc-
torilor Centrului Jordanki a fost îndeplinirea cerințelor în
creștere, din partea investitorilor, în ceea ce privește
nivelul de izolare termică și acustică a suprafețelor vitrifi-
cate. Însă soluția individuală originală a sistemului pro -
iectat de ALUPROF a trecut cu brio și această probă. q
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Arhitectură fără limite… (XX)

EFdeN reprezintă, în acest moment,
unul dintre cele mai importante
ONG-uri de sustenabilitate din
România, cu proiecte inovatoare în
domeniul clădirilor eficiente ener-
getic, aducând natura cât mai

aproape de spațiul în care locuim.
Încă din 2012, ei implementează
inițiative în sfera sustenabilității,
proiectând și construind case solare,
care produc mai mult decât consumă.

La baza proiectului stau ambiția,
pasiunea și munca a 60 de tineri
din peste 10 domenii, care lucrează
în mod interdisciplinar. Pentru stu-
denți, această organizație este un

Echipa EFdeN

Problemele legate de încălzirea
globală și de ineficiența
actualelor construcții le întâl-
nim nu numai în contextul
local, ci la nivel planetar. Cu
toate acestea, conștientizarea
tuturor acestor probleme și
implicarea în acțiuni de schim-
bare în bine a modului în care
trăim și locuim sunt lucruri ce
gravitează în jurul proiectului
EFdeN, format dintr-o echipă
multidisciplinară de tineri
profesioniști.
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URSA se implică activ în angajamentul UE de reducere cu 20%, până în 2020,
a emisiilor de gaze cu efect de seră.
URSA continuă tradiția de a dezvolta termoizolații inovatoare. Produsele
introduse pe piață în ultimii ani reprezintă dovada investiției în tehnologie
și în dezvoltarea și comercializarea unor produse fabricate din materiale
regenerabile, care să stimuleze construirea de case sustenabile.

Sloganul URSA Goes Green, asumat de URSA, schimbă modul în care
compania își construiește și își promovează afacerea. Este important să
alegem întotdeauna materiale termoizolante cât mai bune, dar și priete-
noase cu mediul.

BiOnic este cea mai inovatoare tehnologie în termoizolații.
A fost lansată pe piață în 2017, iar produsele

care beneficiază de această tehno logie sunt
fabricate din materiale naturale regenera-
bile. Se dorește, astfel, ca implicarea URSA în efortul de reducere a emisiilor de
CO2, la nivel global și local, să fie evidentă. De aceea, s-a decis comunicarea
publică a cotei de reducere a emisiilor de CO2 care se obține prin produsele
URSA nou vândute. De altfel, pe site-ul URSA puteți găsi această informație
care se modifică live.

Cum se recunosc produsele premium de la URSA?
Ambalajul face diferențierea. Produsele performante sunt livrate în ambalaje

verzi, în timp ce produsele economice sunt prezentate în ambalaje pe fond alb.
Așadar, urmăriți sloganul URSA goes green și alegeți întotdeauna cele mai bune

izolații. q

URSA GOES GREEN
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prilej de dezvoltare, aplicând ceea
ce ei învață în perioada facultății.
De asemenea, impactul proiectelor
echipei se răsfrânge asupra întregii
societăți, întrucât acești tineri
încearcă să aducă în atenția publi-
cului larg principiile sustenabilității,
promovează o arhitectură integrată
și inclusivă, introducerea inteli -
genței artificiale în construcție. Cu
toate acestea, proiectele echipei nu
ar fi putut deveni realitate fără spri-
jinul din partea partenerilor lor,
EFdeN pornind la drum cu buget zero.

Casa EFdeN

Pentru că dorința de inovație și de
sustenabilitate nu are granițe,
echipa EFdeN a proiectat și con-
struit integral o locuință solară, efi-
cientă energetic, cu care a
reprezentat România în Franța, la
ediția din 2014 a celei mai mari
competiții de case solare și
tehnologii integrate, Solar Decathlon
Europe. A fost cea de-a doua par-
ticipare a României într-o astfel de
competiție, prima fiind în 2012, la

Madrid, cu proiectul PRISPA, casă
vice-campioană la eficiența ener-
getică.

În prezent, după un drum de peste
2.500 km de la Versailles, casa
EFdeN a fost adusă și reconstruită
în București, fiind deschisă săptă-
mânal publicului pentru vizitare.

EFdeN Signature

EFdeN Signature este proiectul la
care echipa lucrează în prezent
pentru ediția din 2018 a competiției
Solar Decathlon Middle East, care,
de data acesta, se va desfășura în
Dubai. Casa va fi construită în
București în următoarele luni, iar
apoi, la începutul lunii septembrie,
va fi dezasamblată și trimisă
5.000 km pe uscat și pe mare către
Dubai, unde va fi reconstruită în
numai 10 zile.

Fiind proiectată pentru a se adapta
atât condițiilor climatice dure din
deșert, cât și celor din România,
prototipul acestei case își propune
să ofere o experiență unică și
personalizată utilizatorului, prin

poten țialul de adaptare a ele-
mentelor constituente. Caracterul
versatil al casei este generat de
existența spațiilor de locuit conver -
tibile, a obiectelor de mobilier mo -
dulare și a sistemelor controlate
printr-o auto matizare inteligentă.

Echipa își propune să facă o legă-
tură mai strânsă între utilizator și
natură, transformând casa într-o
oază pe care o poți integra în orice
climat. 

Locuința va avea 3 straturi protec-
toare: un shell exterior dintr-un
material ce respinge radiațiile
solare, o terasă cu vegetație,
funcționând atât ca un spațiu de
relaxare, cât și ca un buffer ter-
mic, ultimul strat fiind peretele
structural al casei.  

Echipa EFdeN organizează în
fiecare duminică, în intervalul
12:00 - 16:00, vizite ghidate
dedicate publicului larg, la Casa
EFdeN, localizată pe bulevardul
Pache Protopopescu nr. 66, în
spațiul Facultății de Inginerie a
Instalațiilor. q

Æ urmare din pagina 62
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Care sunt cele mai frecvente greșeli
la execuția acoperișurilor verzi

8 Greutatea structurală ignorată
La alegerea tipului de acoperiș verde trebuie luată

în considerare structura de rezistență a construcției,
capacitatea portantă a acesteia.

La calculul încărcării statice se ține cont de greuta-
tea straturilor acoperișului verde (substrat, plante,
copaci etc.) luând în calcul masa acestuia în stare
suprasaturată cu apă și ținând cont de toate celelalte
încărcări care ar putea să apară (zăpadă, vânt etc.).

8 Alegerea greșită a substratului
O importanță majoră reprezintă alegerea substratu-

lui pentru vegetație. Deseori, într-un mod total eronat,
se folosește sol cu fertilitate ridicată, în loc de substrat
special ușor, bine drenat.

Este esențial să nu se folosească pământ din deco-
pertări sau pământ „gras, de grădină”. Aceasta poate
împiedica drenajul apei din precipitații, păstrând apa
pe acoperiș, inundându-l practic și producând, astfel, o
încărcare suplimentară, neluată în calcul la proiectarea
acoperișului ecologic.

Folosirea de substrat de slabă calitate, cu putere de
drenare mică și grad de aglomerare, în timp, mare –
pământ ordinar - sau chiar pământ negru bun, com-
post „gras”, este total contraindicat, interzis de nor-
mele FLL germane, preluate și în legislația românească

(Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului
privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind
proiectarea și execuția acoperișurilor verzi la clădiri noi
și existente, indicativ GP: 120-2012 publicat în MO
partea I nr 803 bis/19 XII.2013”).

Tipurile de substrat special concepute pentru aco-
perișurile verzi au greutate specifică mică, retenție de
apă mare, conținut scăzut în substanțe organice, cu
granulație medie, fără conținut mare de particule fine
levigabile, având capacitatea de a înmagaziona surplu-
sul de ape pluviale.

8 Panta acoperișului - minimalizată ca
importanță

Un alt factor foarte important în proiectarea și con-
strucția acoperișului este panta, unghiul, înclinația
acoperișului. Prin proiectare adecvată, la un acoperiș
pe o structură ușoară se pot realiza acoperișuri verzi
până la 45 grade, sau chiar mai mult, ținând cont de
tipul,  specificul și cantitatea materialelor folosite, pen-
tru a obține un grad de încărcare scăzut. Cu cât panta
e mai mare, cu atât pericolul de eroziune a substratu-
lui crește.  De asemenea, trebuie protejată structura
acoperișului împotriva alunecării în bloc a întregii
suprastructuri verzi. Dacă toate aceste măsuri nu sunt
luate în calcul la proiectarea și construirea acoperișului
verde, acesta va suferi din cauza eroziunii. La acope-
rișuri verzi intensive, unde crește grosimea substratu-
lui, înclinația acoperișului poate avea o importanță și
mai mare, fiind necesare măsuri suplimentare pentru
evitarea prăbușirii acestuia.

8 Neasigurarea drenajului corect
Drenajul corespunzător al straturilor componente

ale unei terase verzi este foarte important. Iarăși, cali-
tatea substratului, stratul filtrant potrivit, stratul de
drenaj și retenție de apă  sunt elemente cheie, deoa-
rece trebuie să asigure eliminarea apei în exces. Dacă
nu se ține cont de nevoia folosirii unui substrat ușor,
permeabil, de necesitatea includerii în structură a unui
strat de drenaj adecvat sau nealegând corect tipul
acestuia în funcție de sistemul de acoperiș dorit, apar

Un acoperiș verde proiectat și construit în mod corect de către specialiști în terase verzi va avea
o durată de viață de 3-5 ori mai lungă decât acoperișurile obișnuite. Totuși, în unele cazuri, atunci
când se fac concesii la design, la costul de execuție sau la alegerea materialelor, apar probleme de
funcționalitate, iar acoperișul verde nu mai poate susține un ecosistem sănătos, putând cauza
daune importante, înlăturabile cu costuri semnificative.

Vă prezentăm câteva dintre erorile frecvent întâlnite la proiectarea și execuția acoperișurilor
verzi.



probleme de colmatare a sistemelor de scurgere și
acumularea apei pe acoperiș. Iar compactarea straturi-
lor conduce la o înrăutățire accentuată a drenajului
acestora, la eliminarea oxigenului vital pentru rădăcini,
ceea ce poate cauza distrugerea întregului strat vege-
tal, neviabil în mediu, cu umiditate reziduală mare.

8 Sisteme de scurgere neprotejate
În timpul construcției acoperișurilor verzi trebuie să

se țină cont că toate sistemele de scurgere (jgheaburi,
burlane, receptori pluviali, coloane de scurgere). Acestea
trebuie să fie protejate împotriva colmatării. De aceea,
pe asemenea sisteme se vor monta diferite cutii de con-
trol, guri de scurgere, care să permită ținerea la distanță
a particulelor fine de substrat, plante etc. Astfel, este
posibilă verificarea și curățarea ușoară a sistemului de
drenaj și scurgere. În jurul acestora se plasează un strat
de pietriș cu diferite dimensiuni, în funcție de sistem (dar
cu o lățime de minimum 30 cm). Procedând astfel, siste-
mul de scurgere al acoperișului verde va fi protejat. Prin
construire corectă și mentenanță corespunzătoare, se
împiedică intrarea în sistemul de scurgere a substratului
și plantelor și formarea „dopurilor”.

8 Tipul de vegetație ales în mod greșit
În cazul neglijării acestei condiții foarte importante,

vegetația de pe acoperișul verde se poate veșteji,
plantele nu se vor dezvolta corespunzător, aspectul
acoperișului va fi dezolant iar dezideratul ca acoperișul
verde să devină un mediu ecologic nu va fi, practic,

atins. Pentru dezvoltarea în condiții optime a unei vege -
tații sănătoase, aceasta trebuie aleasă cu mare atenție,
în funcție de criterii cum ar fi:

• tipul sistemului de acoperiș verde (extensiv, semi-
intensiv sau intensiv);

• speciile de plante instalate pe acoperiș;
• grosimea substratului, unghiul de înclinație;
• clima și microclima amplasamentului, variațiile de

temperatură între anotimpuri, condițiile extreme posi-
bile (secetă, ger etc.);

• direcția vântului, frecvența precipitațiilor;
• gradul de poluare al zonei (posibilitatea apariției

unor ploi acide, cantitate mare de praf suspendat, metale
grele etc.). q
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Partea I - SISTEMELE INTUMESCENTE
de protecție la foc a structurilor din oțel
Acestea sunt sisteme peliculare, formate din 3 stra-

turi: grundul (pentru aderența la suportul metalic și
protecție la rugină a acestuia), vopseaua termo-
spumantă și lacul său de protecție. Vopseaua ter-
mospumantă reacționeazã la temperaturi între 270 ºC
și 300 ºC, umflându-se de cca. 30-40 de ori față de
grosimea aplicată uscată. Se formează, astfel, un strat
carbonatos termoizolant, cu grosime mult mai mare în
comparație cu stratul inițial, având rolul de întârziere a
încălzirii suportului metalic și, prin consecință, de
evitare a colapsului termic al elementului de con-
strucție, pentru un anumit interval definit de timp.

Ca orice sistem tehnic modern (care înglobează
multă tehnologie nouă), pentru atingerea perfor-
manțelor optime, sistemul intumescent impune
condiții stricte de rigurozitate în două direcții:

1. Stabilirea temperaturii critice a structurii
(pe care o fac puținii ingineri proiectanți ai structurilor
metalice care se pricep, desi este o obligatie legala!);

2. Calculul necesarului de vopsea pe strat și
respectarea strictă a condițiilor de aplicare (pe
care o face aplicatorul sistemului); iar aici se află, de
fapt, adevărata problemă cu aceste sisteme!

Pe piața noastră există mai multe sisteme similare,
unele produse de firme cu renume și cu experiență de
peste 50 de ani - fiecare produs având consumuri
specifice dar care nu se pot înlocui între ele!

Avantajele acestui sistem de protecție la foc
sunt multiple (în teorie):

• Performanțe ridicate, care acoperă toată gama de
durate de rezistență la foc impuse de normativele
românești și europene în domeniu;

• O durată de viață nelimitată, egală cu cea a struc-
turii pe care este aplicată, atâta timp cât condițiile
inițiale de mediu nu se schimbă (fapt care exclude
refacerea periodică a termoprotecției);

• Controlul uzinat al calității vopselelor, dublat de un
program AQ performant;

• O protecție anticorozivă superioară, datorată
absenței unor interspații necontrolate și neaerisite
(față de protecțiile în carcasă), precum și proprietăților
anticorozive specifice vopselei termospumante;

• Aplicare simplă și rapidă (în cazul aplicării cu air-
less-ul, randamentul este de până la 1,2 mp/min, la o
protecție la foc cu durata de 45 de minute);

• Manoperă redusă, întrucât este identică cu costul
de aplicare al oricărei vopsitorii obișnuite – obligatorie
pentru orice structură metalică;

• Risc neglijabil de colaps termic, prin deteriorarea
sau imperfecțiunea locală a protecției

• Protecția la incendiu este mult mai eficientă decât
cea în carcasă, întrucât nu crapă ca efect al căldurii și
al dilatării profilelor metalice de-a lungul duratei
incendiului;

• O scurtare spectaculoasă a termenelor de punere
în funcțiune ale investiției.

Aparent este o soluție miraculoasă și totuși, reali-
tatea din teren o contrazice! De ce? Ultimii ani au
marcat trei tendințe alarmante pe piața specifică
a securității la incendiu din România:

1. Scăderea accentuată a cererii, din cauza
cvasi dispariției marilor investitori externi de pe piața
românească de construcții (cei care asigurau marile

Securitatea la incendiu - Ghiduri de bune practici (II)

Protecția la foc în România de astăzi
între profesionalism, incompetență și impostură

Vă propunem – începând de astăzi - un ciclu de articole având ca temă situația actuală a pro-
tecției la foc în România. Ultimele decenii au marcat intrarea pe piața românească de specialitate a
numeroase materiale, sisteme și tehnologii moderne care pot asigura securitate la incendiu –
dublate de elemente teoretice noi. Se încearcă, astfel, alinierea noastră la piață și trendurile mondi-
ale. Cum au fost ele asimilate, care sunt efectele acestor noutăți asupra nivelului real de securitate
la incendiu din România, care sunt pericolele ce ne pândesc și care trebuie să fie căile de urmat pen-
tru toți jucătorii din piață – vom încerca să lămurim în articolele din acest ciclu.

Cele 3 straturi Stâlp cu vopsea activată

arh. Horia Mihai NICOLESCU, ing. Laurențiu ISTRATE

continuare în pagina 70È



CONTEGO FIREBARRIER este o vopsea termospumantă
care are proprietatea de a proteja împotriva focului.

Vopseaua se aplică pe suprafețe din oțel, lemn, aluminiu,
spumă poliuretanică, gips-carton, beton, OSB, materiale com-
pozite, tubulatură pentru ventilație și desfumare. Deoarece se
poate aplica pe foarte multe suprafețe, este consi derată, la ora
actuală, cea mai bună vopsea termospumantă!

Latexul din compoziția sa permite aplicarea unui strat
foarte subțire de vopsea. Atunci când folosiți CONTEGO FIRE-
BARRIER puteți fi siguri că ați utilizat cea mai bună soluție
împotriva focului!

Iată, de altfel, câteva motive pentru a folosi
CONTEGO INTUMESCENT FIRE BARRIER LATEX HS:

• Se aplică foarte ușor, la fel ca o vopsea normală;
• Este, cu adevărat, non-toxică! În timpul unui incendiu

CONTEGO generează un fum non-toxic;
• Prin aplicarea ei rezultă un finisaj deosebit de neted! În

plus, se poate pigmenta fără nicio problemă;
• Orice RAL/vopsea acrilică aplicată peste CONTEGO îi

crește rezistența!
• CONTEGO este testat și retestat de laboratoare din

întreaga lume!
• Când CONTEGO afirmă că va oferi un anumit interval de

timp împotriva focului (de până la 240 minute) aceste afir-
mații sunt susținute de practică!

Printr-un parteneriat cu CONTEGO INTERNATIONAL,
SC OMEGA CONTEGO SRL este distribuitorul dar și apli-
catorul vopselei termospumante CONTEGO.

Firma s-a extins și în Monaco, Franța cu denumirea
SAS PROTECTION CONTEGO FRANCE și are sediul în
C/O Self Buro - 92, bd. Wilson - 06160 Juan les Pins
(d`Antibes). Dealer și aplicator desemnat de CONTEGO
INTERNATIONAL - Ilie Mădălin Paraschiv.

Aplicăm produsele în România conform certificării euro -
pene și Ordinului OMAI-nr-112-2014.

Pentru serviciile pe care le prestăm suntem certificați de
autoritatea în domeniu: Centrul de Studii, Experimentări și
Specializare P.S.I. din cadrul Ministerului de Interne, cu sco-
pul de a proteja termic elementele de construcție pentru un
anumit interval de timp.

Lucrarea poate fi executată în condițiile sistemului de ter-
moprotecție ales de proiectant sau după o soluție stabilită de
comun acord cu reprezentantul societății dumneavoastră. 

Oferta cuprinde: 
•  Pregătirea suprafeței pentru aplicarea soluției. 
•  Aplicarea vopselei termospumante cu o pompă specială

GRACO sau cu pensulă și trafalet. 
•  În acest scop asigurăm forța de muncă necesară pentru

executarea lucrării în cel mai scurt timp și la cele mai înalte
standarde de calitate. 

Vopseaua termospumantă CONTEGO asigură structurilor
protejate o rezistență la foc de la 30 minute până la 240
minute, cu aceste produse agrementate în România și accep-
tate de IGSU București, fie că este vorba de construcții inte-
rioare sau exterioare.

În cazul încheierii unui contract ferm, vă punem la dispo-
ziție toate agrementele tehnice ale vopselei termospumante. 

Avem logistica necesară cu care ne putem deplasa
oriunde în țară și vă putem garanta timp de execuție
rapid și calitatea lucrărilor.

Pentru lucrările de vopsitorie dispunem de: 
• pompe și pistoale speciale de vopsit GRACO 240 bari;
• schele metalice și scări metalice cu înălțime de până la

8-10 metri;
• Nacele și platforme autoridicătoare cu înălțimi de la

8 m – 33 m.
Oriunde, Oricând, Oricât 
Ne detașăm de competitorii de pe piață prin calitatea

excepțională a lucrărilor, prin timpul de execuție foarte rapid
și prețurile competitive.

• Lucrări de termoprotecție cu vopsea termospumantă;
• Lucrări de ingnifugare cu soluție ignifugă;
• Protecție la foc a ros turilor
de îmbinare și stră pungerilor;

• Protecția tubu  la turii pentru
ven tilație și desfumare.

FOCUL este problema, CONTEGO este soluția, OMEGA este aplicatorul!

VOPSEAUA TERMOSPUMANTĂ CONTEGO

NOU !!! SUNTEM DISTRIBUITORI ȘI APLICATORI DE VOPSELE ANTIFOC CONTEGO

SUNTEM OPERATORI TERMOPROTECȚIE AUTORIZAȚI ÎN ROMÂNIA LA CNSIPC BUCUREȘTI (IGSU)
ȘI CALIFICAȚI ÎN SUA LA PRODUCĂTORUL DE VOPSELE ANTIFOC CONTEGO INTERNATIONAL.

SC OMEGA CONTEGO SRL
Str. Elena Doamna nr.20 Ploiești – jud. Prahova.

Tel.: 0736-018.552/0734-512.543
E-mail: omegacenter2000@yahoo.com

Web: omega-contego.ro
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proiecte de construcții de mall-uri, centre logistice,
mari unități de producție etc.). Această dispariție a
celor care impuneau și un înalt nivel de calitate al
serviciilor solicitate în domeniul securității la incendiu
(prin firmele prestigioasede consultanță și de asigurare
la care apelau) a condus la rămânerea pe piața
românească doar a unor investitori locali, de mică pu -
tere financiară, pentru care:

• calitatea cedează în fața prețului iar
• obținerea, pe căi corecte, a documentelor legale

de calitate nu este o preocupare.
2. Simultan, numărul adevăraților profesioniști

ai domeniului s-a redus azi simțitor, urmând și ei
traiectoria nivelului general profesional al populației;

3. În locul lor s-a înregistrat înmulțirea accentu-
ată a activității firmelor „fără scrupule”, respectiv
a acelor firme de mică anvergură („cow-boy”) care
oferă prețuri „imbatabile”, ca rezultat al folosirii unor
materiale și echipamente contrafăcute, ca și a unor
tehnologii greșite dar care prezintă clienților și
organelor legale documente false de calitate, aparent
valabile. 

Această evoluție extrem de periculoasă a pieței
interne a condus la situația extrem de gravă de azi, în
care:

1. Majoritatea lucrărilor executate nu asigură
– în mod real – nivelul necesar și declarat de
securitate la incendiu, punând în pericol atât viețile
oamenilor, cât și, prin consecință, putând da naștere la
uriașe pagube economice, catastrofe ecologice etc.
Drept consecință și împotriva avantajelor evidente ale
folosirii sistemelor termospumante pentru protecția la
foc a structurilor din oțel, dar și pentru a evita riscuri
pe care nu le pot controla aici, puținii investitori serioși
care au mai rămas în România se reîntorc la structurile
din beton!

2. Simultan, firmele românești corecte și care folos-
esc numai documente, materiale, echipamente și pro-
cedee originare, sunt net defavorizate și riscă să intre
în colaps financiar;

3. În acest fel, s-a indus pieței falsul sentiment
că, în România:

• se poate asigura o calitate corespunzătoare, în
acest domeniu, cu prețuri infime și nerealiste – pentru
investitorii români;

• se pot obține - ușor și fără riscuri - documente
recunoscute de calitate, prin mijloace necinstite – pen-
tru investitorii străini. 

Ambele efecte conduc la o distorsionare puter-
nică a conceptului general de securitate la
incendiu dar și la perceperea, în străinătate, a pieței
românești, ca o piață coruptă, unde „orice este posibil”
și unde „banul necinstit face legea”; iar efectul se vede
în numeroase cazuri, în care chiar străinii (de la care
așteptăm să ridice nivelul de conștiință al românilor)
acceptă și folosesc, de multe ori în România, căi
neortodoxe de obținere a documentelor cerute de lege!

S-a ajuns la această situație pentru că organele și
structurile specifice abilitate ale Statului - care ar tre-
bui să vegheze la controlul pieței și care ar trebui să

împiedice falsurile și impostura (ele fiind plătite de la
bugetul de stat asigurat, paradoxal, tocmai de către
firmele corecte!) - nu își respectă obligațiile legale
și nu își desfășoară activitățile pentru care au
fost înființate, dovedind o reacție extrem de lentă,
întârziată și generatoare de riscuri uriașe – toate aces-
tea având, ca urmare, proliferarea puternică a falsului
și imposturii profesionale în domeniu. 

ASI (Asociația pentru Securitate la Incendiu)
a sesizat, în repetate rânduri, organele responsabile
abilitate din România (în cazul finalizării anchetelor de
la maternitatea „Giulești” și clubul Colectiv, la execuția
noii aripi a Aeroportului Otopeni ș.a.) dar răspunsul
acestora a fost – în majoritatea cazurilor – fie inexistent,
fie chiar hilar, prin absurdul lui (vezi adresa primită de
la ISU Timiș care - în ciuda dovezilor evidente ce indi-
cau nerespectarea normelor legale - a răspuns că
„sesizarea nu are obiect, întrucât clientul este mulțu-
mit de calitatea lucrărilor efectuate”!!!). 

Nu trebuie uitat că „securitatea la incendiu” este al
doilea parametru european de evaluare a construcțiilor
(după acela de „stabilitate”), sistemele acestuia fiind
incluse în prima categorie de „life safety” (de sigu-
ranță a vieții)! În acest spirit, începând cu incendiul de
la Millenium Tower, ASI a avertizat permanent că – în
lipsa unor măsuri drastice, radicale și care să schimbe,
din rădăcini, repartiția responsabilităților acestui
domeniu în România, efectele unei asemenea politici
iresponsabile vor fi din ce în ce mai grave; primele au
început deja să se vadă iar viitorul va aduce noi con-
secințe negative, din ce în ce mai mari, în domeniul
calității securității la incendiu în România.

Referindu-ne la Sistemele intumescente, spuneam,
la începutul acestui articol, că acest sistem, ca orice
sistem tehnic ce înglobează multă tehnologie nouă,
impune, pentru atingerea performanțelor sale optime,
unele condiții, între care una foarte importantă: calcu-
lul necesarului de vopsea/strat și, mai ales, respec -
tarea strictă a condițiilor de aplicare, pe care le asigură
aplicatorul sistemului.

Tocmai pornind de la importanța extrem de mare pe
care o reprezintă modul de aplicare, pentru a obține o
eficiență maximă a sistemului, trei organizații din
Europa: CEPE (Consiliul European al Vopselei, Cernelei
Tipografice și al Industriei Coloranților Artistici), EAIPC
(Asociația Europeană a Contractorilor din Industria
Vopsirii) și EAPFP (Asociația Europeană pentru Pro-
tecție Pasivă la Incendiu), au cooperat în conceperea
unui Ghid de Bune Practici din Industria de apli-
care a acoperirilor intumescente la structurile
portante din oțel. Această lucrare nu are un caracter
obligatoriu – este mai degrabă o înțelegere între toate
părțile interesate în realizarea unor lucrări de cea mai
bună calitate în domeniu, care să asigure publicului (și
în cazul României și autorităților competente) încre -
derea că este asigurat un nivel corespunzător de secu-
ritate la incendiu în clădirile în care se aplică sistemele
de termoprotecție intumescente, executate conform
recomandărilor acestui Ghid de Bune Practici.

Æ urmare din pagina 68

continuare în pagina 72È
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Folosirea acoperirilor intumescante (acum fiind din
ce în ce mai mult denumite acoperiri reactive)
pentru protecția termică a elementelor structurale din
oțel, în construcția de clădiri și alte structuri, este bine
reglementetă în Europa și în alte părți ale lumii.
(Vopselele intumescente sunt produse cu un nivel
tehnologic înalt, compoziția, producția și performanțele
lor de calitate sunt strict controlate de producătorii de
renume, incluzând conformitatea cu codurile de prac-
tică din industrie și utilizarea certificatelor indepen-
dente de conformitate ale produselor terțe).

Selectarea corectă, aplicarea, instalarea și între ți -
nerea acoperirilor intumescente, în conformitate cu
instrucțiunile producătorului, sunt aspecte esențiale,
dacă se dorește obținerea performanței în exploatare
și, cel mai important, mărirea duratei de stabilitate a
structurii clădirii în timpul unui incendiu. Responsabili-
tatea de a asigura o clădire protejată de acoperiri intu-
mescente nu se limitează, așa cum s-ar crede, doar la
producătorul de vopsele (care controlează calitatea
numai până la punctul de livrare al produsului pe locul
aplicării).

Multe alte părți interesate, implicate în conceperea
și construirea unei clădiri protejate cu vopsele intu-
mescente, au responsabilități egale pentru a asigura că
structura finală este adecvată scopului în ceea ce
privește stabilitatea sa în caz de incendiu. În mod
apreciat, cele trei organizații europene la care ne-am
referit mai înainte (reprezentând producătorii și aplica-
torii de acoperiri intumescente) au colaborat la pre -
gătirea Ghidului de bune practici privind aplicarea
acoperirilor intumescente la oțelurile de construcție.
Între organizațiile care își asumă promovarea acestui
ghid se găsesc organizații ale producătorilor și aplica-
torilor de vopsele și ale realizatorilor de sisteme de
protecție pasivă.

În principal, trei părți sunt interesate și implicate în
aplicarea unui strat de protecție împotriva incendiilor la
o structură metalică (fie într-o clădire nouă, fie într-o
clădire existentă):

• Proprietarul (sau reprezentantul desemnat al pro -
prietarului);

• Producătorul vopselelor;
• Aplicatorul acoperirilor.
Dacă sunt implicați și alți factori interesați (adică

organisme de control, arhitecți etc.), atunci este res -
ponsabilitatea părții interesate care le-a contractat, să
le definească rolurile și responsabilitățile.

ATENTIE! Nominalizarea factorilor interesați
este interesantă prin absența menționării auto -
rităților. Logica europeană nu include organisme,
precum ISC sau IGSU, între entitățile legitim
interesate de subiect. Nu înseamnă că sunt excluse
– dar au un rol mai degrabă de constatator, punctul lor
de vedere favorabil ne-exonerând de responsabilitate
pe niciuna dintre cele trei „părți interesate” de mai sus
(și implicit responsabile).

Punctul nostru de vedere cu privire la rolul celor trei
părți interesate este următorul:

Proprietarul (sau reprezentantul desemnat al
proprietarului) răspunde de realizarea corectă a
măsurilor necesare pentru asigurarea nivelului
de securitate la incendiu (și nu numai) impus de
legislația locală, asigurator etc. Orice nerealizare a
oricăreia dintre celelalte părți interesate îi este
imputabilă direct, deoarece nu a luat toate măsurile
necesare pentru a preveni această abatere (organisme
de control, auditori, verificatori, diriginți competenți etc.).

Spre deosebire de legislația românească, in
Occident:

1. Proprietarul raspunde de:
• alegerea produsului folosit (firesc, având în vede re

implicațiile fianciare);
• furnizarea datelor necesare stabilirii grosimii stra -

tului de protecție(prin proiectant);
• verificarea grosimii stratului aplicat;
• problemele referitoare la Post-aplicare (program

de mentenanță etc.).
2. Aplicatorul răspunde de:
• stocarea produsului;
• pregătirea suportului;
• pregătirea straturilor de protecție;
• aplicarea stratului – supravegherea condițiilor de

mediu;
• aplicarea stratului – folosirea unui echipament

adecvat;
• grosimea stratului de protecție (realizarea) și

măsu  rarea acestuia;
• gestionarea informațiilor de la producător;
• problemele referitoare la Post-aplicare.
Alte deosebiri față de legislația românească:
• în mod normal rolul aplicatorului începe la

dema rarea activității în șantier, prin organizarera cores -
punzătoare a depozitării (conform cerințelor producă-
torului) a materialelor utilizate, după ce proprietarul
(prin colaboratorii săi) a ales soluția tehnică, a calculat
consumul de materiale etc. În mod paradoxal această
abordare corespunde nivelului real de competență al
firmelor autorizate, conform OMAI 87/2010 – opera-
torul de termoprotecție este absolvent de liceu cu
diploma de bacalaureat, neavând competență de a sta-
bili care elemente de structură trebuie protejate, care
este factorul de masivitate și tempe ratura critică pen-
tru fiecare element în parte.

3. Producătorul răspunde de:
• calitatea produsului;
• furnizarea de informații necesare către proprietar

și aplicator.
• producătorul se implică direct în stabilirea produ -

sului ce va fi utilizat, asumându-și, în consecință,
resposabilitatea privind utilizarea unui sistem adecvat
lucrării din toate punctele de vedere (inclusiv condițiile
de mediu pentru durata aplicării).

NOTA REDACTIEI: Informațiile relevante pentru
fiecare factor interesat pot fi găsite în secțiunile specifice
ale acestui ghid. Ghidul integral poate fi găsit la adresa:
www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2018/04/ghid
_ de_bune_practici_la_acoperirea_structurilor_din_otel
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Protecția structurilor metalice cu vopsea termospumantă
Cu o experiență de peste 20 de

ani în domeniu, firma DDAO STEEL
PROTECTION, atestată de Centrul
Național Pentru Securitate la
Incendiu și Protecție Civilă Bucu-
rești, s-a remarcat pe piața de
profil din România datorită perso-
nalului calificat, materialelor folo -
site și ustensilelor de ultimă
generație, precum și grație profe-
sionalismului și promptitudinii cu
care execută lucrările.

Fiecare lucrare este abordată cu
seriozitate, iar clientul mulțumit repre -
zintă cartea noastră de vizită. De aceea,
ne asigurăm că fiecare lucrare este
executată la cele mai înalte standarde
de calitate.

Activitatea principală a socie-
tății o reprezintă prevenirea și
protecția în domeniul termopro -
tecției structurilor metalice.

Termoprotecția instalațiilor, a clă-
dirilor și structurilor metalice are rolul
de a proteja termic elementul de con-
strucție. Lucrarea poate fi executată
în condițiile sistemului de termopro -
tecție ales de proiectant sau după o
soluție aleasă de comun acord cu
reprezentantul beneficiarului.

Protecția la foc, aplicată direct pe
elementele metalice, exclude efectele
de punere în operă și eventuale vicii

ascunse, ca, de exemplu, pierderile
metalice ale protecțiilor prin placare,
asigurând structurilor protejate o
rezistență la foc de până la 120 de
minute, fie că acestea sunt în interio-
rul său exteriorul construcțiilor. 

Despre vopseaua termospu-
mantă, ingredientul-cheie în pro-
tecția structurilor metalice

Vopseaua termospumantă este un
produs pe bază de rășini acrilice și sol-
venți sau pe bază de apă, care asigură
rezistență la foc între 15 minute – 180
minute.

Intervalul de timp pentru care peli-
cula vopselei termospumante asigură
rezistența la foc a elementelor meta-
lice este condiționat de:

• Grosimea peliculei protectoare;
• Factorul de masivitate al elemen -

tului protejat;
• Temperatura critică a oțelului;
• Poziția și tipul elementelor struc-

turale.
Iată câteva exemple dintr-o

gamă largă de produse pe care
DDAO STELL PROTECTION le
folosește zi de zi în desfășurarea
lucrărilor:

• Fire blook (pe bază de apă);
• Poly-lack;
• Nullifire (pe bază de apă, până la

180 de minute);
•  Thermo-lag.

DDAO STEEL PROTECTION SRL
182 Postarnacu, Dâmbovița
Persoana contact: Ilie Paraschiv
Tel.: 0724-881.270
E-mail: ddao.steel@gmail.com
Web: www.daosteel.ro

În portofoliul de lucrări al DDAO Steel Protection se află numeroase
obiective: 

SC Imo Invest Total – 7 magazine Mega Image, SC Mobila Dalin SRL – 3 hale metalice,
SC Imtch Arconi SA – Kaufland Galați, SC Katan Consulting Tg. Mureș – Stație Sortare Mureș,
SC Geprocon Iași – hală metalică, SC International Prodcom – 3 magazine Mega Image, SC
Agetaps SRL – magazin Billa, SC GBG Business – Craid SRL – magazine Mega Image, SC Casa
Madi SRL – magazin Mega Image, SC Energo SA Brașov – peste 2.500 tone structură metalică,
SC Perind SA Oradea – hală metalică depozit, SC Ness Proiect Europe SRL – hală metalică depo-
zit, SC NG Profil SRL Cluj – clădire administrativă Gemenele Brăila, SC Ness Proiect Europe SRL
– hală industrială Coficab Parc Industrial Prahova, SC Arabesque SRL, SC Perind SA, SC Eren
Cons SRL, SC Multinvest SRL, SC Venețian Construct SRL, SC AG Steel Building SRL, SC Avon
Cosmetics SRL, SC Proinsal Pipe SRL, SC Transilvania Construcții, SC Taporo SA - depozit Ikea,
Billa Ro, Carrefour România, SC Energo Brașov - suntem aplicatori principali la cea mai recentă
lucrare executată la Combinatul Brazi Prahova.

În execuție: Parcul Industrial Ploiești - Ness Project – Coficab.
Lucrările continuă…







w Revista Construcțiilor w aprilie 201876

Susținem condiții favorabile de protejare împo -
triva incendiilor

Focul este una dintre principalele provocări cu care
se confruntă oamenii, în special ca urmare a urba -
nizării orașelor mici și creării de megapolisuri între mai
multe orașe.

Specialiștii noștri atrag atenția că riscurile asociate
cu izbucnirea unui incendiu vor putea fi ținute la un
nivel acceptabil prin intermediul tehnologiei, a proce-
durilor profesionale de instalare și utilizare a sis-
temelor de detecție și stingere, dar și prin educarea
factorului uman.

Interconectăm valori umane și susținem condiții
tehnologice favorabile de protejare a vieții 

Compania Helinick, prin intermediul Diviziei spe-
ciale de STINGERE, reușește să interconecteze valori
esențiale pentru a înțelege – în mod responsabil și
sustenabil – legătura dintre:

• Serviciile profesionale de proiectare și instalare a
sistemelor de detecție și stingere a incendiilor;

• Tehnologii certificate la nivel european și național;
• Protejarea naturii – și respectarea protocolului KYOTO

– prin umplerea, recircularea și reciclarea agenților
curați din cilindrii sistemelor de stingere.

Prevenirea și stingerea incendiilor este priori-
tară și obligatorie

Certificările și autorizațiile din domeniul de referință
al Diviziei speciale de STINGERE sunt respectate cu
maturitate de către inginerii și tehnicienii noștri, care
îndeplinesc obligații deontologice centrate pe siguranța
vieții, protejarea naturii și a bunurilor omenești.

Sistemele recomandate și folosite în România de
către compania HELINICK respectă standardele de
conformitate ale acestora. În plus, specialiștii HELINICK
au experiența și cunoștințele necesare pentru a facilita
servicii post-vânzare de verificare și mentenanță, în
situațiile în care există, deja, anumite sisteme instalate.

Principalele avantaje ale colaborării cu specia -
liștii HELINICK:

• Avem resursele financiare și profesionale nece-
sare pentru a garanta funcționarea corectă a siste -
melor, încă din prima zi de utilizare;

• Transparența și educarea clienților pentru serviciile
post-vânzare sunt realizate, în mod responsabil, cu accent
pe siguranța personalului și bunurilor din spațiul vizat;

• Dispunem de resursele necesare pentru servicii
preventive și corective; 

• Suntem certificați I.G.S.U. și dispunem de compe-
tențe și capabilități reale, fapt recunoscut de numeroși
clienți de mare anvergură. 

Experiența acumulată de specialiștii HELINICK în domeniul siguranței și securității elec-
tronice începând cu anul 1991, recomandă această companie ca fiind lider național pentru
soluționarea problemelor existente în orice mediu organizațional. 

Principalul obiectiv al specialiștilor angajați în misiunea companiei noastre constă, fundamental,
în: asigurarea unei game variate de resurse dedicate protecției și siguranței oamenilor și valorilor
materiale.

HELINICK a deschis PRIMA STAȚIE din ROMÂNIA
de reumplere, recirculare și reciclare ecologică a agenților curați



Conlucrăm în armonie cu factorul natural al
mediului exterior

Am deschis prima stație din România unde reciclăm
agenții curați din sistemele de stingere existente.

Agenții de stingere, utilizați ca parte componentă
dintr-un sistem performant de stingere, sunt cate-
gorisiți în funcție de clasa de incendiu a spațiului
vizat. 

Alegi să lucrezi cu noi, alegi să investești
responsabil în viitorul tău

• Experiența și expertiza noastră ne asigură posibi -
litatea de a gestiona, în mod responsabil, schimbarea
și reciclarea ecologică a agenților de stingere;

• Cilindrii de gaz instalați în sistemele de stingere
sunt înlocuinți în regim de maximum 48 de ore;

• Verificarea tehnică periodică, în conformitate cu
legislația în vigoare - un nou ciclu.

• Informațiile cu privire la veridicitatea sistemelor
sunt autorizate de către autoritățile competente, pen-
tru confirmarea respectării normelor în vigoare. 

• Noile sisteme de stingere, împreună cu sistemele
pentru care s-au folosit substanțe reutilizate, sunt
însoțite de documentația relevantă, urmărindu-se, ast-
fel, trasabilitatea acestora.

Beneficiază acum de o nouă generație
de agenți curați pentru cilindrii de stingere.

și 

Să păstrăm o atitudine pozitivă și responsabilă 
în privința prevenirii incendiilor.

Contactează specialiștii Helinick!

Eraclie Arion nr. 4, București
Telefon:021 404 44 63

Website: www.helinick.ro
E-mail: office@helinick.ro
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Este o clădire cu un design inte-
resant aflată acum în paragină. O
clădire și cu un trecut interesant,
având în vedere că, se spune, aici
Garabet Ibrăileanu a scris unicul
său roman cu tentă autobiografică,
“Adela”.

Intrarea principală a clădirii
este împodobită cu un cerdac din
lemn, decorat cu motive tradițio-
nale precum și un soclu din piatră,
iar pe fațada opusă, la nivelul supe-
rior, se află, de asemenea, un fru-
mos balcon din lemn.

Acum, cazinoul e un adevărat
depozit de gunoaie. Clădirea a fost
revendicată de moștenitorii foștilor
proprietari, cetățeni israelieni. În
urma unor îndelungi procese, aceș-
tia au dobândit imobilul, după care

nu au mai avut nicio preocupare
pentru restaurarea sau protejarea
clădirii. Au intrat, însă, în negocieri
cu Consiliul Județean Neamț pentru
vânzarea clădirii. Din păcate, nego-
cierile tergiversează deoarece moș-
tenitorii încearcă să obțină tot mai
mulți bani.

Dar, dacă moștenitorilor puțin le
pasă de bunul pe care l-au dobândit
- de înțeles, poate, ei fiind departe
de țară - pe noi oare nu ne intere-
sează că un monument istoric se
distruge? Mai ales că, în această
perioadă, stațiunea Bălțătești - fai-
moasă nu doar în România, funcțio-
nează din plin, imaginea ei fiind
stricată doar de cea a cazinoului
aflat acum în paragină.

În articolul de astăzi vom prezenta câteva monumente istorice din județul Neamț, monumente
aflate într-o situație oarecum similară, respectiv având toate proprietari particulari care, din diverse
motive, în principal lipsa fondurilor necesare, nu fac nimic nici pentru restaurarea lor dar nici măcar
pentru protejarea și conservarea acestora. În atare condiții, monumentele se degradează cu fiecare
zi iar autoritățile noastre, finanțate de la Buget tocmai pentru a le proteja, asistă indiferente la
degradarea lor, când, de fapt, s-ar impune chiar măsuri extreme mergând până la expropriere.
Și asta până când vom mai avea ce expropria, având în vedere ritmul în care acestea se degradează,
mai ales că, nu de puține ori, proprietarii ar prefera distrugerea lor totală pentru a putea construi
altceva în loc.

MONUMENTE CARE PLÂNG… (IX)

CAZINOUL BĂLȚĂTEȘTI

Cazinoul Bălțătești
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A fost construit în secolul XVIII și modificat în anul
1842, de familia marelui logofăt Ștefan Catargi. Este
un exemplu de Curte boierească din Moldova, având
toate componentele arhitecturale: poarta, zidurile,
împrejmuirea fortificată la colțuri cu turnuri cilindrice,
anexele (locuințe pentru îngrijitori, grajduri, beciuri și
hambare). De asemenea, stejari seculari în curte.

După instaurarea regimului comunist, Conacul a
fost expropriat și transformat în sediu CAP. Neîngrijit,
Conacul a început să se degradeze dar, în 1990, el era
totuși într-o stare acceptabilă.

După 1990, însă, după ce a intrat în proprietatea
Primăriei, a început urgia. S-a furat și s-a distrus tot ce
s-a putut. S-au furat ușile, ferestrele, plafoanele și
scările interioare iar acoperișul s-a prăbușit.

Iar acum, Conacul arată ca în imaginile alăturate.
Moștenitorii, neavând bani pentru a-l restaura, ar dori
să-l demoleze. Fiind, însă, vorba de un monument isto-
ric legea nu le permite, așa că asistăm cu toții, indi -
ferenți, la degradarea, până la dispariție, a unui
monument istoric.

CONACUL CATARGI - comuna Tupilați

Conacul Catargi ‐ com. Tupilați

continuare în pagina 80È



w Revista Construcțiilor w aprilie 201880

Conacul a fost construit între
1890 și 1895 de Principele Aristide
Caradja (1861 – 1955), savant
entomolog român, pe moșia sa din
satul Grumăzești.

Casa are un singur nivel, cu o
terasă largă în fața unui salon
mare, din care se deschid intrările
spre celelalte încăperi. În jurul co -
nacului a fost amenajat un mic parc
dendrologic, format din arbori seculari.

După instaurarea regimului
comunist, în Conacul Caradja a
func ționat Primăria, poliția, casa de
nașteri, biblioteca sau poșta, clădi-
rea fiind destul de bine întreținută.

După 1990, Conacul și parcul
dendrologic au fost revendicate în
instanță de moștenitorii principelui
Caradja.

Instituțiile care funcționau în
conac s-au mutat în alte clădiri iar
conacul a început să se degradeze.
Acoperișul s-a găurit, tavanele din

unele camere s-au prăbușit, feres-
trele au fost sparte iar dușumelele
au început să putrezească.

În anul 2001, domeniul Caradja
din Grumăzești a fost retrocedat
celor trei moștenitori ai principelui
care însă nu s-au înțeles între ei
cum să îl gospodărească sau cum
să îl valorifice.

În acest timp, conacul a continuat
și continuă să se degradeze.

Ionel Cristea

CONACUL ARISTIDE CARADJA - comuna Grumăzești

Conacul Aristide Caradja ‐ com. Grumăzești

Conacul a fost ridicat între 1806
și 1812 de boierii Dimitrie și Geor-
geta Gheorghiu, cu destinația de
reședință de vară. În 1948 a fost
confiscat de comuniști și lăsat în
nefolosință până în 1982, atunci
când, în clădire, a fost amenajat un
spital pentru bolnavi psihici.

În 1990 Conacul era într-o stare
destul de bună, păstrându-se tâm-
plăria originală și sobele din faianță
deosebit de valoroase.

Moștenitoarele boierului Gheor-
ghiu, stabilite în Elveția, au solicitat
retrocedarea Conacului dar, după
ce au aflat că sunt obligate să lase

spitalul încă 5 ani în clădire au vân-
dut drepturile litigioase. Acestea au
fost cumpărate de un om de afaceri
din Roman care, ulterior, a avut
probleme și cu justiția.

Ori, la închisoare fiind, numai
grija conacului nu a avut-o. Așa că
acesta se degradează pe zi ce
trece.

CONACUL BOGDAN - comuna Gâdinți

Conacul Bogdan ‐ com. Gâdinți
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Cele mai reprezentative lucrări de con-
strucții, cărora societatea le-a asigurat consul-
tanță tehnică de specialitate, din anul 2000 și
până în prezent, sunt:

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

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

• Lucrări de reabilitare și modernizare obiective de
interes local;

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

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

istorice;
• Înființare sau dezvoltare de ferme de creștere a

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

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

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

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

atestați.
Toate serviciile de consultanță, lucrările de proiec -

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

INFRASTRUCTURA
NECESARĂ REALIZĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE

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

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

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

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

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

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

SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Manage ment

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

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

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

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

ALMA CONSULTING SRL Focșani mai asigură, pentru cei interesați: consultanță în domeniul
relațiilor publice și comunicării, consultanță pentru afaceri și management, testări și analize
tehnice, precum și activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.



„Revista Construcțiilor” este o publicație lunară care se dis-

tribuie gratuit, prin poștă, la câteva mii dintre cele mai importante

societăți de: proiectare și arhitectură, construcții, fabricație, import,

distribuție și comercializare de materiale, instalații, scule și utilaje
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În fiecare număr al revistei sunt publicate: prezentări de materiale

și tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, inter-

viuri, comentarii și anchete având ca temă problemele cu care se con-

fruntă societățile implicate în această

activitate, reportaje de la evenimentele

legate de activitatea de construcții,

prezentări de firme, informa ții de la

patronate și asociațiile profesio nale, sfa-

turi economice și juridice etc.

Întreaga colecție a revistei tipărite, în

format .pdf, poa te fi consultată pe site-ul

nostru www.revistaconstructiilor.eu.

În plus, articolele de prezentare a mate -

rialelor, tehnologiilor, utilajelor și echipa -

men telor publicate în Revista Construcțiilor

sunt introduse și în site-ul nostru

www.revistaconstructiilor.eu, site

care are în prezent între 400 și 700 de

accesări pe zi.
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