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mea comunismului știm, din
proprie experiență, cu ce lip-
suri ne-am confruntat atunci.
Era, totuși, ceva ce mergea ceas
în acea perioadă: construcțiile.
Mi-ar trebui nu o jumătate de
pagină, ci câteva reviste ca să
enumăr ce s-a construit în
România între 1950 și 1990.

Poate că e bine, totuși, să ne amintim de câteva dintre
ele: hidrocentralele de la Bicaz, de pe Argeș, Olt, Someș,
Porțile de Fier 1 și 2, termocentralele de la Mintia, Ișalnița,
Rovinari, Turceni, București Vest și Sud, Centrala Nuclearo-
electrică de la Cernavodă, Canalul Dunăre - Marea Neagră
dar și București – Dunăre, care, în 1990, era finalizat în pro-
porție de circa 80% dar apoi a fost distrus în totalitate, Com-
binatele Chimice de la Brazi, Pitești, Vâlcea, Borzești,
Săvinești, Năvodari sau Azomureș - întinse pe zeci de
hectare și în care îți trebuia un autovehicul ca să le străbați
de la un capăt la altul, zeci de kilometri de linii de metrou,
Casa Poporului - a doua clădire ca mărime din lume după
Pentagon - în care tot ce era în ea, era Fabricat în România,
zeci de km de canale de irigații, zeci de mii de locuințe -
poate modeste și cu suprafețe mici… dar iată că și unele din-
tre cele, cu pretenții, care se construiesc astăzi au cam ace-
leași suprafețe…

Oare vreunul dintre cei care au lucrat la aceste investiții,
de la director la ultimul muncitor, era străin? Nici vorbă! Toți
erau români, pregătiți în școlile și facultățile din România. 

Dar România a avut constructori remarcabili și înainte de
comunism. Câteva zeci dintre ei i-am prezentat și noi în
capitolul „Personalități românești în construcții” al revistei.

I-am avut, pe atunci, pe Anghel Saligny - cel care a coor-
donat construirea podurilor peste Dunăre, poduri care, la ora
fina lizării, în 1895, aveau cea mai mare deschidere din
Europa, de 140 m și 190 m. Și tot Anghel Saligny a folosit,
pentru prima oară în Europa, betonul armat la construirea
unor silozuri la Brăila și Galați.

I-am mai avut pe Gogu Constantinescu, pe Elie Radu, pe
Alfons Saligny, pe Dionisie Germani, pe Emil Prager și mulți,
mulți alții.

Dar acum? Cum e acum?
Păi, uitați-vă cine ne construiește autostrăzile în România!

Doar firme străine! Ba nu! E și una românească: UMB-ul lui
Dorinel Umbrărescu, cel care, spre mirarea multora, lucrea -
ză chiar foarte bine.

Uitați-vă, apoi, cine construiește de câțiva ani și nu prea
reușește să îl termine, tronsonul de metrou Drumul Taberei
– Universitate! Uitați-vă cine a câștigat licitația pentru podul
de la Brăila, uitați-vă cine construiește Catedrala Neamului,
Stația de Epurare de la Glina, patinoarul din Capitală, tron-
soanele de cale ferată și multe altele…

Și când spun „construiește” mă refer la Antreprenorul
General, cel care proiectează și coordonează lucrările și înca -
sează toți banii. Pentru că, de lucrat, lucrează tot românii, ca
angajați ai firmelelor străine și ca subantreprize, pe care
Antreprenorul General îi plătește când și cum vrea.

Cum s-a ajuns la această situație? Păi, s-a ajuns aici
pentru că pe firmele românești nu le apără și nu le spri-
jină nimeni în România!

Acum, la licitațiile de la lucrările importante din România,
participă firme din Italia, Spania, Austria, dar și din Turcia,
Grecia, Bulgaria. Românii mai la… și alții.

Probabil că înaintașii noștri, cei care au construit România,
se răsucesc în mormânt când văd ce a ajuns ramura lor astăzi.

Dar noi? Noi ce facem?!

Ionel Cristea

Cine și de ce a distrus
industria românească de construcții?
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Cine rezolvă problemele sectorului de construcții
atunci când Guvernul are cu totul alte teme pe agendă!?...

REALITĂȚILE finalului de an 2017
Contextul economico-social general la finalul anului

2017, confirmând estimările ARACO, este caracterizat
concis de:

a. Volumul valoric al activității în sectorul de con-
strucții în 2017 a continuat să scadă, menținând, în
mod regretabil, recesiunea tehnică pe care a confir-
mat-o Eurostatul la finalul anului 2016. Practic, în
2017, volumul valoric a ajuns la 8,86 mld. euro,
un mimim al perioadei 2008-2017, reducându-se
substanțial față de anul precedent.

• Sectorul construcțiilor inginerești s-a redus în
2017 cu 21%;

• Sectorul construcțiilor nerezidențiale s-a diminuat
cu 12,6%;

• Sectorul construcțiilor rezidențiale s-a majorat cu
69,7%;

• Sectorul lucrărilor de întreținere și reparații
curente a scăzut cu 24,6%;

• Sectorul lucrărilor de reparații capitale s-a redus
cu 17,7%.

În 2017 Statul a investit doar 26,7 miliarde lei, față
de 29,5 miliarde lei în 2016 și față de 41,3 miliarde lei
în 2015;

b. Venitul mediu brut pe salariat a fost, în 2017,
de 512 euro/lună, în creștere cu 6,44% față de anul

precedent, în timp ce productivitatea medie anuală
a fost de 23.047 euro/salariat, în declin cu 7,3% față
de 2016.

c. Ponderea în PIB a sectorului de construcții
în 2017 a scăzut la 4,6%, în condițiile în care
potențialul sectorului este de cca 8-9%.

d. Revoluția fiscală continuă, promovată de
Guvern în 2017, a amplificat impredictibilitatea în ceea
ce privește echilibrele financiare precare ale soci-
etăților de construcții.

e. Reforma în achiziții publice nu a fost finalizată, în
ciuda implementării directivei CE în aprilie 2016. În luna
iulie 2017, CE a respins argumentat proiectul de model
de contract propus de Guvernul României, model nea-
great de organizațiile patronale și profesio nale de pro-
fil din țară. În ianuarie 2018, Guvernul a adoptat
Modelul de contract național, după consultările cu
mediul patronal, cu asistența BEI, pentru proiecte mai
mari de 5 milioane euro.

f. Eșecul relansării investiționale în 2017 și
amputarea investițiilor la rectificările bugetare
au amplificat efectele profund negative în planul men -
ținerii competitivității operatorilor din sector. 

În primele 2 luni din 2018, producția industrială a crescut cu cca 7% – cel mai mare avans din
2012 încoace. De altfel, și în 2017 producția industrială a avut cea mai mare creștere din ultimii 15
ani și a contribuit cu 1,9% - deci cu aproape un sfert - la creșterea cu 6,9% a PIB-ului României.

Așadar, creșterea economică a României s-a bazat, în primul rând, pe producția industrială și nu
pe consum, așa cum repetă, ca niște “papagali”, mulți ziariști sau analiști economici.

Iar dacă vreți să criticați, dar „pe bune”, actuala conducere a țării, aveți suficiente alte motive.
De pildă, este inadmisibilă preocuparea redusă acordată investițiilor, ceea ce pune în pericol chiar
dezvoltarea, pe termen lung, a României.

În aceste condiții, ARACO – una dintre cele mai importante organizații profesionale ale constructo-
rilor – trage un semnal de alarmă – dur și hotărât – Guvernului. Și ceea ce este și mai important, acest
semnal de alarmă este însoțit de o serie întreagă de propuneri menite să îmbunătățească activitatea
în acest sector. Este vorba de propuneri pe care niște conducători responsabili nu au voie să le ignore,
deoarece ele vin de la oameni din sistem, oameni care cunosc cel mai bine problemele cu care se con-
fruntă sectorul construcțiilor. Un sector care – oricând și oriunde – este cel care, dacă merge bine,
poate „trage” după el întreaga economie.

Volumul valoric al activității în sectorul de construcții
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g. Promovarea, în mai 2017, a OMT 600/2017 a
generat abuzuri grave și dezechilibre inaccep -
tabile pentru societățile de construcții. 

h. Pericolul extrem de mare, identificat de viitoarele
misiuni de audit ale Comisiei Europene, să se soldeze
cu importante corecții financiare pentru proiec -
tele din POIM licitate sub OMT 600/2017, cu
impact negativ asupra corectei gestionări a fondurilor
europene aferente POIM 2014-2020, având în vedere
că aceste proiecte vor avea la bază un contract profund
dezechilibrat, neaprobat de Comisia Europeană și
adoptat cu încălcarea unor prevederi legale. 

i. Clarificarea, prin Notă a MFE-ANAP în februarie
2018, a aspectelor fiscale pentru proiectele în derulare,
ca urmare a modificării Codului fiscal și trecerii con-
tribuțiilor de la angajator la angajat.

j. Probleme ale antreprenorilor în ceea ce privește
recepția lucrărilor executate și recuperarea garan -
țiilor, amânate nejustificat de beneficiari.

k. MDRAP nu a gestionat eficient promovarea
Normelor specifice privind certificarea operatorilor
din sectorul de construcții.

l. ARACO a organizat, în februarie 2018, prima
sesiune de certificare a capabilității societăților de
construcții, fiind emise certificate pentru BOG’ART
SRL București, ACI Cluj SA, RECON SA Craiova,
DAS SRL Iași, ELCO SA Botoșani, HIDROTERM SA
Roman, AGRICONSTRUCT SRL Bacău.

m. Acutizarea crizei calitativ - cantitative de
personal calificat/necalificat în sector.

n. În 2017 sectorul de construcții a fost confruntat
și cu efectele negative ale:

• Abuzurilor repetate ale entităților achizi -
toare și ale entităților de control, dublate de
nepromovarea Legii prevenției;

• Declinului sever al investițiilor publice în
cursul perioadei 2016-2017, cu efecte directe în
penuria de contracte noi, alterând capabilitățile
tehnice și umane ale multor societăți;

• Inexistenței unui minister care să aibă atri-
buții directe și coerente legate de reglementările
necesare sectorului de construcții;

• Faptului că sectorul de construcții a fost și a
rămas, în mare măsură, ostatic al mediului politic;

• Agresivității reprezentanților politici, în
materie de control al fluxurilor financiare pentru
proiectele de construcții;

• Întârzierilor semnificative în ceea ce privește
recepția lucrărilor și plata creanțelor;

• Problemelor curente cu care se confruntă
proiectele finanțate din programele operaționale
comunitare;

• Reglementărilor excesive și incoerente pen-
tru sectorul de construcții.

PROPUNERILE ARACO pentru ieșirea din recesiune
a sectorului de construcții, începând cu 2018, sunt următoarele:

1. Relansarea urgentă, substanțială și respon-
sabilă a investițiilor publice, a POIM și a celor-
lalte programe operaționale comunitare, cu
efecte benefice directe în planul dezvoltării infra-
structurii de transport, infrastructurii hidroener-
getice, proiectelor edilitare, infrastructurii termo
energetice și de transport energetic, infrastruc-
turii de sănătate, infrastructurii educaționale etc.
Prioritatea trebuie pusă pe proiecte, ceea ce va
amplifica și atragerea de fonduri comunitare!

2. Organizarea cât mai rapidă a licitațiilor în
2018 și semnarea contractelor, odată cu asigura-
rea finanțărilor aferente.

3. Clarificarea aspectelor legate de split TVA
într-un sector unde perioada medie de încasare a
creanțelor este de 7 luni.

4. Corelarea prevederilor din Codul de proce-
dură fiscală cu cele din Legea insolvenței, astfel
încât societățile de construcții aflate în insol-
vență să poată participa la procedurile de achi -
ziții publice.

5. Monitorizarea dinamică a demersurilor de
„etatizare” a unor activități de construcții de
către CNAIR, PMB și alte autorități contractante
naționale sau locale, urmată de intervențiile
necesare la Guvern, Consiliul Concurenței și CE.

6. Reluarea negocierilor cu mediul patronal și
profesional asupra proiectului de Cod al Urbanis-
mului, Amenajării Teritoriului și Construcțiilor
promovat de MDRAPFE din 2016.

7. Începerea negocierilor asupra Normelor
privind certificarea profesională a operatorilor
din sectorul de construcții, în baza Legii Calității
actualizată.

8. Protejarea mecanismului sectorial de protec -
ție socială a personalului din construcții, în
perioada timpului nefavorabil, prin Casa Socială a
Constructorilor, membră a Asociației Europene a
Instituțiilor Paritare, unde ARACO este membru
fondator.

9. Promovarea unor măsuri care să limiteze
efectele negative ale Directivei privind detașarea
muncitorilor, actualizată.

10. Convenirea și promovarea unor măsuri
sustenabile împreună cu Guvernul și autoritățile
locale pentru contracararea crizei de personal
calificat/necalificat.

11. Promovarea unor măsuri concrete care să
viabilizeze demersurile în planul învățământului
dual în construcții.

12. Reactivarea substanțială a activităților
clusterului format în 2015 de organizațiile
patronal-profesionale din sectorul de construcții.

13. Promovarea în structura Guvernului a
unei entități care să aibă atribuții/responsabili-
tăți directe și coerente legate de reglementările
necesare sectorului de construcții.

Laurențiu Plosceanu - președinte ARACO
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Conferința Națională AICPS la a XXVIII-a ediție
CLUJ-NAPOCA, 14-15 MAI 2018

Interviu cu dl ing. Dragoș Marcu - președinte AICPS

Ionel Cristea: Sunteți președin tele uneia dintre
cele mai vechi asociații profesionale, nu doar din
sectorul construcțiilor, ci din întreaga economie.
Înființată în 1990, Asociația împlinește anul acesta
29 de ani de activitate. Care sunt, după aprecierea
dum neavoastră, cele mai importante realizări din
această perioadă?

Dragoș Marcu: Într-o perioadă marcată de deza-
gregări sociale și organizaționale, cred că tocmai
această vechime a Asociației noastre este cea mai
mare realizare. Este o asociație profesională activă,
este cunoscută ca un partener de dialog constant atât
cu alte organizații profesionale sau patronale, cu
autoritățile statului, respectiv cu MDRAP și cu ISC, cât
și cu universitățile și facultățile de profil, cu organiza -
țiile studențești, cu producătorii de materiale și teh-
nologii, cu ASRO ș.a.m.d. Mai multe protocoale
încheiate cu aceste entități fundamentează relațiile de
colaborare. Cei 29 de ani vechime nu au trecut întâm-
plător, pentru că AICPS a fost și este și astăzi cea mai
puternică și recunoscută asociație profesională ingi-
nerească din domeniul proiectării construcțiilor.

Ionel Cristea: Ce puteți trece la nerealizări?

Dragoș Marcu: Dintre nerealizări aș aminti faptul
că statutul inginerului constructor proiectant de struc-
turi nu este nici pe departe recunoscut, legiferat și
acceptat proporțional cu imensa responsabilitate pe
care inginerul proiectant de structuri o are față de
societate. Deși, după cum spuneam, există un dialog
activ cu autoritățile statului, din păcate există prea
multe opinii, exprimări sau poziții profesionale ale
AICPS de care legiuitorul sau autoritatea de regle-
mentare nu a ținut seama în elaborarea legilor și
Hotărârilor de Guvern privind activatea în construcții,
dar chiar și a codurilor de proiectare sau execuție.
O altă nerealizare pe care aș aminti-o este aceea că
profesioniștii de astăzi manifestă prea puțină disponi-
bilitate față de activitățile de voluntariat. Iar din
păcate, deocamdată, activitățile asociațiilor profesi o -
nale sunt, prin excelență, activități de voluntariat.
Dacă exista mai multă implicare din partea membrilor
noștri dar și în general, din partea corpului ingineresc,
astăzi am fi avut îndeplinite mult mai multe obiective
dintre cele pe care ni le-am propus. Într-o lume

marcată de consum, dar și cu o moștenire politico-
socială încărcată, astăzi e pe cale de dispariție princi-
piul care a călăuzit atâtea generații: „trebuie să dai tu
ceva ca apoi să pretinzi”. În egală măsură ar trebui să
se pună întrebările: „Ce face asociația pentru mine?”
și „Ce fac eu pentru comunitate?”.

Ionel Cristea: Ce rol au avut, în acest context,
Conferințele Naționale, ajunse anul acesta la a
XXVIII-a ediție și premiile care se acordă cu aceste
ocazii?

Dragoș Marcu: Con tebuiferința Națio nală, care
s-a organizat fără întrerupere an de an, a reprezentat
și reprezintă un pilon de bază în existența Asociației și
a interesului manifestat pentru Asociație. Conferința
Națională a AICPS este un punct de reper, o dată fixă
în calendarul membrilor noștri, dar și a celor care nu
sunt membri ai noștri, însă sunt parteneri și colabora-
tori din rândul altor asociații profesionale, din mediul
universitar, constructori, producători. Participarea lor
la lucrările conferinței este nu numai așteptată și
dorită, ci reprezintă o constantă în programul lor. Pro-
iectanți sau nu, cei care participă sunt interesați de
subiectele care se dezbat acolo și toți o consideră ca
fiind o experiență pozitivă. Premiile, acordate de Aso-
ciație pentru cele mai bune proiecte puse în practică
în România și pentru tinerii proiectanți, dar și de către
Fundația Radu Agent și de către unii dintre partenerii
noștri din industrie, reprezintă, în primul rând, o
motivare și o recunoaștere a activității proiectanților

Dragoș Marcu ‐ președintele
Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri ‐ AICPS
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și a birourilor de proiectare. Până la urmă ele sunt
markere ale modelelor de urmat ale celor care au
reușit în această profesiune.

Ionel Cristea: Într-o lume domi nată de calcula-
toare s-a schimbat și modul de proiectare și chiar
de execuție a structurilor. Cum s-au adaptat fir-
mele românești din domeniu la progresele tehnice
și tehnologice înregistrate în ultima perioadă?

Dragoș Marcu: Proiectarea CAD a fost de timpu-
riu adoptată și implementată de către firmele româ-
nești. Suntem, însă, încă în urmă față de țările
avansate în ceea ce privește înțelegerea și adoptarea
conceptului BIM. Lucrurile nu trebuiesc făcute întâm-
plător ci prin instruire continuă și prin identificarea
soluțiilor și tehnologiilor potrivite. Iar lucrul acesta
poate fi coerent numai în condițiile în care înțelegem
că trebuie să și plătim pentru tehnologiile pe care le
utilizăm. Există încă multe restanțe în această privință.

Ionel Cristea: Ce rol a avut AICPS la această
adaptare?

Dragoș Marcu: AICPS a avut mereu aproape pro-
ducătorii de soft ware, organizând activități și semina-
rii comune. Totodată, AICPS are relații solide de
parteneriat cu cei mai importanți producători sau dis-
tribuitori de materiale pentru construcții și tehnologii,
interni sau internaționali, prezenți pe piața româ-
nească. Numai în ultimul an, în afara binecunoscutei
Conferințe Naționale, unde și o categorie și cealaltă
ne-au fost mereu sprijin și parteneri, AICPS a organi-
zat, în comun cu aceștia, 10-15 seminarii sau mese
rotunde, în orașele țării, cu scop de instruire sau de
diseminare.

Ionel Cristea: Ce părere aveți despre calitatea
școlii românești în pregătirea specialiștilor din
domeniul dumneavoastră?

Dragoș Marcu: Oh, aici e destul de greu să
exprim opinii echilibrate. Cred că doar mai târziu vom
înțelege cu adevărat care va fi adevăratul impact și
care vor fi rezultatele actualei activități și conduite a
mediului academic. În mod cert, așteptările celor din
generația a doua nu coincid cu năzuințele și putințele
celor care termină astăzi școala. Pe de altă parte,
lumea înregistrează un progres fantastic, cu o viteză
năucitoare, iar cei tineri au alte abilități și competențe
comportamentale și profesionale față de cei care au
terminat studiile în urmă cu 20-30 ani sau chiar cu
10 ani. Valorile generației lor vor fi cele care se vor
impune într-un viitor destul de apropiat. Școala cred
că ar trebui să se concentreze mai mult pe dezvoltarea

creativității, pe căutare și îndemn la instruire conti-
nuă, decât pe învățarea, prin repetare, prin copiere
sau prin confirmarea modelelor și experiențelor pre-
cedente.

Ionel Cristea: Trăim într-o zonă seismică. Cum
schimbă acest aspect modul de proiectare și de
execuție a structurilor?

Dragoș Marcu: Este altceva. Aceeași construcție
pe care o proiectezi la București sau la Oradea nu are
aceeași structură de rezistență, fără să mai amintim
și de celelalte condiții naturale, în afara cutremurului.
Pe de altă parte, școala românească are baze solide în
această direcție, iar transmiterea, din generație în
generație, a abordării proiectării la acțiuni seismice
constituie un punct forte al nostru. Însă, în lipsa unor
programe coerente, a unei legislații în construcții
clare, a unei susțineri reale din partea statului, consi-
der că decalajul față de țările cu tradiție în domeniu
este în continuă creștere.

Ionel Cristea: Cum ar trebui acționat - după
părerea AICPS - pentru consolidarea clădirilor ale
căror structuri au fost afectate de seismele ante-
rioare?

Dragoș Marcu: Aici nu sunt multe de spus: Politici
și programe coerente, responsabile! Comunitatea
academică și inginerească și-a făcut, în mare măsură,
temele. Au fost puse la punct coduri și prevederi de
evaluare foarte consistente și coerente, moduri de
prioritizare a riscului, metodologii de intervenție.
Știm, în bună măsură, ce avem de făcut și cum să
facem, am tras semnale de alarmă, dar noi nu avem
resursele și nici nu controlăm elaborarea legislației
sau punerea ei în practică.

Ionel Cristea: Ce ar trebui făcut în cazul nume-
roaselor clădiri a căror durată de viață a depășit
deja 50 de ani, cunoscând că în multe țări soluția
aleasă este cea de demolare a lor?

Dragoș Marcu: Decizia de demolare și recon-
struire sau consolidare și reabilitare comportă multe
aspecte. Este vorba de potențial economic, de dina-
mică demografică, de politici urbanistice, de cerin țele
de utilizare și locuire contemporane, de sustenabili-
tate, de aspecte sociale și de multe, multe altele. În
orice caz, noi proiectăm construcții pentru o durată de
viață de 50 de ani și mai rar pentru 100 de ani sau
mai mult. Dacă alte ce rințe, criterii sau evenimente
importante nu au cerut ca aceste construcții să fie re-
evaluate între timp, la împlinirea vârstei de 50 de ani
ele ar trebui evaluate din toate punctele de vedere,

continuare în pagina 8È
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nu numai structural și decis, după caz și în contextul
de la acel moment, ce e de făcut. Demolarea și recon-
struirea nu pot fi făcute, însă, fără respectarea tradi -
țiilor și valorilor cul turale, istorice și arhitecturale,
judicios alese și clasificate. Numai regimul comunist o
făcea..... Dar da, dacă nu există alte constrângeri, de
multe ori varianta demolării și reconstruirii este cea
mai rațională.

Ionel Cristea: Domeniul pe care îl reprezentați
are înaintași remarcabili, cu realizări deosebite
pentru patrimoniul construc țiilor din România (clă-
diri, drumuri, poduri, căi ferate, construcții indus-
triale, hidrocentrale, Canalul Dunăre - Marea
Neagră etc.). Cum se explică, în aceste condiții, că
firmele românești își găsesc din ce în ce mai greu
loc la proiectarea și execuția marilor investiții ale
României?

Dragoș Marcu: Pe scurt, organizarea! Dezvoltând
apoi, să amintim lipsa tot mai acută de forță de
muncă, de specialiști solid calificați, dar mai ales
variațiile drastice ale cererii și ofertei. În perioada de
boom imobiliar, în acord cu cererea de la acel
moment, schemele academice și numărul de absol -
venți  s-au mărit nesustenabil. Mai mult nu înseamnă
și mai bun. Nivelul de calificare s-a diluat. Nu trebuie
să ne ascundem și trebuie să spunem că pe piața pro-
iectării (și nu numai) a existat și continuă să existe o
degradare a mediului etico-profesional. Dar ca să te
organizezi trebuie să te instruiești, trebuie să gene-
rezi un nivel salarial competitiv, iar pentru aceste
lucruri trebuie investit, trebuie alocate resurse, tre-
buie create programe. Ori cum poți să aloci resurse
când proiectarea este așa modest plătită în România
și când alte considerente te obligă să menții, cât de
cât, un nivel salarial competitiv, fără ca neapărat
remunerarea să fie proporțională cu prestația, cu efi-
ciența, cu rezultatul? În cazul investiților publice este
stabilit prin HG că proiectarea este 3% din costul
investi ției, în timp ce în alte țări se alocă 7-10%,
uneori chiar și 15%. Iar mediului privat i-a convenit, a
copiat imediat ce era mai rău de la stat. Ponderea
covârșitoare a criteriului celui mai mic preț, în condi -
țiile în care plafonarea e fixată la un maximum de
3%, a condus la rezultate foarte slabe, dilentantis-
mul, lipsa de seriozitate și de responsabilitate, de
abordare eficace și să o spunem - chiar de onoare! -
și-au făcut tot mai mult loc. Lumea a încercat să
supraviețuiască economic într-un context foarte difi-
cil, pe căi nu întotdeauna corecte, dar nu a fost nici-
decum posibilă acumularea de capital dar și de
educație financiară pentru a reinvesti. Ei bine, o
lucrare mare implică garanții, asigurări, capitaluri
tampon disponibile, iar aici prea puține companii

românești se califică, iar contractele sunt, de obicei,
în sistem „design and build”. Marii antreprenori străini
vin cu proiectanții și consultanții lor, cu care au proce-
duri și practici comune, îndelung exersate, eficiente,
„vorbesc aceeași limbă”. Totuși, să știți că proiectarea
autohtonă face încă față și domină prestarea de servi-
cii de proiectare în domeniul marilor investiții, asta
spre deosebire de piața execuției, unde companiile
românești sunt clar dominate de companiile străine.
Noi, invers decât autoritățile, propunem plafoane
minime pentru prețul de proiectare, nu trebuie decât
să acceptăm că nu există minuni, că o lucrare de cali-
tate nu se poate face numai coborând cât mai mult
prețurile ofertate într-o competiție pe o piață cu...
metehne. Criteriile de certificare – da, e timpul pentru
certificarea firmelor și a specialiștilor - trebuie să fie
performante, bazate nu numai pe putere financiară, ci
și pe experiență, pe număr de specialiști pe care îi
deții (angajați disponibili, nu mereu aceiași, care
sunt colaboratori peste tot), pe logistica de care dis-
pui, pe soluția tehnică etc. Nu poți să ai angajați și
specialiști buni, (foarte) bine plătiți, să plătești soft,
hard, instruire etc. și să vii cu prețul cel mai mic, ridi-
col de mic. Ori una, ori cealaltă, iar dacă e a doua,
atunci nu trebuie să ne mirăm de calitatea proiectelor,
de marile întârzieri și tergiversări din lucrările publice.
În final, consider că dezvoltarea unor politici coerente
la nivel guvernamental, în vederea încurajării, susți-
nerii și protejării mediului antreprenorial local, poate
fi o cale pentru ca firmele românești să fie competitive,
corepunzător înaintașilor remarcabili pe care i-am avut.

Ionel Cristea: În final, vă rog să ne prezentați, pe
scurt, obiectivele Conferinței Naționale de anul
acesta.

Dragoș Marcu: Tema Conferin ței Naționale din
acest an este: „Statutul inginerului proiectant de
structuri în cadrul legal actual şi direcţii de acţiune
pentru AICPS”. Vor fi organizate prezentări, discuții,
dezbateri pe marginea acestui subiect, prezentându-se
opiniile membrilor, ale autorităților, ale altor organiza-
ții profesionale, dar și ale unor conferențiari externi
pe această temă. De exemplu, un reprezentant al
Institution of Civil Engineers din Marea Britanie va
face o expunere pe marginea acestui subiect și al
experienței lor în acest context. Obiectivul fundamen-
tal al conferinței este acela de a analiza care este
actualul statut al inginerului proiectant, unde vrem să
ajungem și care sunt direcțiile de acțiune pe care le
vom întreprinde în următorii ani pentru ca profe-
siunea noastră să se bucure, cât mai repede, de
respectul și recunoaș terea cuvenite. q
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Noul stadion „Pandurii Arena” din Târgu Jiu

Clubul Pandurii a fost fondat în
1962. După promovarea în Liga 1
s-a hotărât renovarea stadionului.
Costul total al investiției, realizată
de Compania Națională de Investiții
CNI SA, depășește suma de 22 mi -
lioane de euro. Beneficiarul sta-
dionului, preconizat a fi dat în
folosință în 2018, este municipiul
Tg. Jiu.

Capacitatea stadionului este de
12.386 de locuri pentru spectatori
și aproximativ 150 locuri de par-
care. Din fostul stadion s-a păstrat
doar structura hotelului, care a fost
înglobată în noua arhitectură. Hote-
lul dispune de 40 camere, ce vor fi
remodelate și modernizate după
noile cerințe.

Gazonul stadionului a fost păs-
trat și conservat în timpul lucrărilor,
astfel încât pe el să se poată juca,
fără probleme, încă din prima zi.
Pista de atletism, în schimb, a fost
distrusă și se va reconstrui în tota -
litate.

CONFIGURARE STRUCTURALĂ
Structura e formată din patru

corpuri de clădire: două tribune,
două peluze, corp administrativ și
hotel. Acestea sunt delimitate prin
rosturi seismice. Tribuna 1 face
legătura cu vechea structură a
hotelui, care s-a păstrat și s-a inte-
grat în noua arhitectură. Din punct
de vedere structural, construcția
poate fi împărțită în 4 zone distincte
(fig. 2).

Noul stadion Pandurii din Târgu Jiu este o investiție modernă care înlocuiește stadionul prece-
dent, oferind condiții sporite de confort pentru spectatori, sportivi, oficiali și jurnaliști.

Stadionul este amplasat în zona de agrement de pe malul Jiului, o zonă pe care stadionul o com-
pletează armonios, înobilând-o printr-o prezență clară, energică.

Arena multifuncțională pentru fotbal și sporturi atletice va adopta o formulă de integrare în
spațiul public, ce renunță la incinta împrejmuită. Noua arhitectură generează spații publice noi,
ample, pentru promenadă și o bună relaționare cu orașul.

Fig. 1: Stadion Tg. Jiu

Fig. 2

ing. Sergiu ȚERE, prof. dr. ing. KISS Zoltan

continuare în pagina 12È
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În plan, stadionul are dimensi-
unea de aproximativ 200.00 m x
170.00 m, regimul de înălțime fiind
S parțial+P+3E. Cota maximă este
de aproximativ 25.00 m.

Fundațiile clădirii s-au proiectat
în varianta de fundații izolate elas-
tic, cu stâlpi monoliți, legate între
ele cu grinzi de fundare pentru
echilibrarea eforturilor (fig. 3).

Pentru Tribuna 1, pe zona de
subsol, s-a ales varianta de radier
din beton armat. La stâlpii subsolu-
lui și la radier s-a folosit beton

impermeabil. Natura terenului a
permis ca fundațiile directe să se
poată executa într-o săpătură des-
chisă, practic „în uscat”.

Pentru crearea unei incinte
uscate în vederea turnării beto nu lui
de egalizare sub radier, a radi e rului
din beton armat impermeabilizat și a
pereților (diafragmelor) din beton
armat impermeabilizat a fost nece-
sară folosirea epuismentelor. Acolo
unde a fost nevoie, săpăturile s-au
executat cu sprijiniri.

Pentru contracararea efectelor
străpungerii în radier, s-au folosit
piese de catalog (fig. 4).

Suprastructura este alcătuită din
cadre de beton armat, cu:

• Stâlpi monoliți cu secțiunea
60 cm x 60 cm, 60 cm x 80 cm,
respectiv 80 cm x 100 cm. Stâlpii
cu secțiunea 60 cm x 80 cm, res-
pectiv 60 cm x 100 cm, se vor pre-
lungi peste ultimul nivel, fiind
suport pentru fermele metalice ale
copertinei;

• Planșeu peste subsol din b.a.
monolit, cu grinzi având secțiune
dreptunghiulară, dispuse pe ambele
direcții și placă din beton armat cu
grosime de 20 cm, respectiv 25 cm;

• Planșeu peste parter din b.a.
monolit cu grinzi cu secțiune drept -
unghiulară, dispuse pe ambele
direcții și placă din beton armat cu
grosime de 17 cm;

• Planșeu peste etajul 1 din b.a.
monolit cu grinzi cu secțiune drept -
unghiulară, dispuse pe ambele

Fig. 3

Fig. 4
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direcții și placă din beton armat cu
grosime de 20 cm;

• Planșeu peste etajul 2 din b.a.
monolit cu grinzi cu secțiune drept -
unghiulară, dispuse pe ambele
direcții și placă din beton armat cu
grosime de 17 cm;

• Planșeu peste etajul 3 din b.a.
monolit cu grinzi cu secțiune drept -
unghiulară, dispuse pe ambele
direcții și placă din beton armat cu
grosime de 16 cm.

În prima deschidere spre teren
se va executa structura gradenei,
care s-a proiectat în varianta pre-
fabricată, cu grinzi prefabricate cu
secțiunea de 60 cm x 110 cm și ele-
mente de gradenă cu secțiunea „L”
(fig. 6).

O atenție deosebită a fost acor-
dată realizării rosturilor. Structura
stadionului este una de dimensiuni
mari, care fără tronsonare ar produce
în structură eforturi suplimentare
din dilatări termice. De asemenea,
în cazul inducerii forțelor seismice,
elementele structurii nu s-ar com-
porta cum ne-am dori.

Din calcul s-a stabilit necesitatea
unui rost de 12,5 cm, suficient pen-
tru dimensiunile stadionului. În
detaliul din figura 8 se prezintă
modul de realizare a rostului. Există
mai multe tipuri de detalii de rost
pentru întreaga structură, dar am
ales, spre prezentare, unul cât mai
reprezentativ.

Scările și pereții de pe zona
gradenelor s-au executat în vari-
anta de b.a. prefabricat, iar scările
interioare, din beton armat monolit.

Pe zona de fundații comune cu
fundațiile hotelului existent, cuzi-
neții existenți se vor sparge pe o
grosime de aproximativ 30 cm, dar

numai până la fila stâlpului care nu
se demolează și fără să se taie
armăturile din cuzineți. Între fun-
dațiile existente se va turna un bloc

de beton simplu, peste care se va
realiza o grindă de fundare armată,
care va îngloba și cuzineții existenți
(numai pe zonele unde s-a spart).

Fig 5: Grinda tribuna Fig. 6: Element de gradena „L”

Fig. 7: Secțiuni transversale Tribuna 1 și 2

Fig. 8: Detaliu rost

continuare în pagina 14È
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În dreptul stâlpilor noi de la Tri-
buna 2 se vor realiza grinzi de fun-
dare și se vor turna, împreună cu
grinda de fundare longitudinală,
peste blocurile din beton existente
și blocul de beton longitudinal din
beton care se va realiza între fun-
dațiile existente.

COPERTINA
ȘI ÎNCHIDERI DECORATIVE

Structura copertinei s-a proiec-
tat în varianta de structură metalică
din grinzi cu zăbrele dispuse pe
axele transversale, legate între ele
pe direcția longitudinală cu contra-
vântuiri metalice. Structura meta-
lică este concepută din grinzi
principale, grinzi secundare și pane. 

Stabilitatea spațială a structurii
este asigurată printr-un sistem de
contravântuiri. Structura copertinei
este divizată în patru tronsoane.
Între tronsoane sunt prevăzute ros-
turi de dilatare și seismice. 

Deschiderea cea mai mare a
copertinei, din dreptul Tribunei 1,
este de 32,50 m, în dreptul Tribunei
2 este de 24,80 m, iar în dreptul
Peluzelor 1 și 2 este între 18,00 m
și 20,00 m. Distanța maximă dintre

grinzile principale ale structurii
copertinei este de 9,30 m.

Grinzile principale sunt conce-
pute din grinzi cu zăbrele, alcătuite
din profile laminate la cald și țevi
dreptunghiulare formate la rece.
Tălpile inferioară și superioară ale
grinzilor cu zăbrele sunt concepute
din profile H, iar montanții și diago-
nalele dintre tălpi, din țevi drept un -
ghiulare și profile H. Din considerente
gabaritice, grinda principală este
tronsonată în trei. Îmbinarea tron-
soanelor de grindă principală se va
face cu șuruburi de înaltă rezis -
tență. În dreptul fiecărui montant al
grinzii principale sunt dispuse grinzi
secundare, pe care reazemă pane. 

Grinzile secundare sunt alcătuite
din țevi dreptunghiulare. Talpa infe-
rioară a grinzii este articulată de
talpa inferioară, iar talpa supe-
rioară de talpa superioară a grinzii
principale. Între cele două tălpi ale
grinzii secundare sunt dispuse
montanți și diagonale din țevi
drept unghiulare.

Sistemul de învelitoare al coper-
tinei se va fixa pe pane și grinzi

principale. Între două grinzi princi-
pale sunt dispuse trei pane. Deschi-
derea maximă între pane este
2.325 mm. Panele sunt executate
din țevi dreptunghiulare și sunt
dublu articulate pe grinzile secun-
dare.

Stabilitatea structurii copertinei
este asigurată de sistemul de con-
travântuiri dispuse în planul supe-
rior și inferior al grinzii principale.
Contravântuirile sunt alcătuite din
țevi dreptunghiulare.

Îmbinările dintre elementele
structurii metalice ale copertinei se
vor realiza cu șuruburi de înaltă
rezistență.

Fermele structurii copertinei se
vor fixa de structura din beton
armat prin intermediul unor apa-
rate de reazem metalice.

Protecția anticorozivă a structu-
rii metalice va fi asigurată prin vop-
sire, conform EN ISO 12944-2.

Închiderea decorativă a stadio-
nului se va face pe o structură
suport, confecționată din profile
laminate formate din stâlpi metalici
și grinzi metalice zăbrelite. q
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Computers and Structures incorporated (CSi) a fost
fondat în 1975 și este renumit pe plan mondial pentru
dezvoltarea produselor software utilizate în ingineria
structurală și seismică.

Produsele CSi au în spate peste patru decenii de
cer cetare și dezvoltare continuă, devenind astfel cea mai
de încredere familie de produse pentru experții în
proiectare.

Interfața intuitivă permite modelarea rapidă și eficientă a
structurilor. Programele de analiză structurală avansată
sunt extrem de complexe, dar totodată, ușor de utilizat.

Tehnicile analitice avansate permit analiza pas cu pas a
deformațiilor structurii, analiza SAPFireTM prin metode de
analiză Eigen și Ritz, analiza neliniară geometrică și de
material, analiza la flambaj, analiza la colaps progresiv,
metode energetice pentru controlul deplasărilor, analiza
folosind amortizori vâscoși, izolatori în bază, analiza de tip
push-over, analiza și proiectarea bazată pe performanță,
toate fiind accesibile utilizând produsele CSi.

Fiecare produs oferă capacități și instrumente unice,
croite după nevoile diferitelor tipuri de structuri și ana lize,
permițând utilizatorului alegerea soluției optime. Există
posibilitatea transferului bi-direcțional între produsele
CSi și alte produse software - folosirea tehnologiei BIM fiind
la cel mai înalt nivel. q



w Revista Construcțiilor wmai 201816

Grupul KÉSZ -
36 de ani de istorie de succes

Grupul KÉSZ este unul dintre liderii companiilor de
construcții, dar și un dezvoltator important de afaceri
din Centrul și Estul Europei. Cei peste 2.000 de anga-
jați, baza serioasă de cunoștințe și experiența acumu-
lată pe parcursul celor peste 35 de ani ne permit să
efectuăm sarcini și misiuni strategice în regiune.

Grupul KÉSZ, ca un grup res pon sabil de companii,
prin vastele cunoș tințe tehnice acumulate, cu standarde
proprii ridicate aplicate pe scară largă, susține valoa-
rea în construcții, iar prin activitățile inovatoare între -
prinse dezvoltă societatea în mod responsabil și își
aduce contribuția la protejarea și îmbunătățirea mediu-
lui înconjurător. Activitatea de succes a societăților
KÉSZ se bazează pe o comunicare credibilă, des-
chisă și transparentă, precum și pe o comunitate
responsabilă, bazată pe câteva pricipii de bază.

Valorile principale ale societății sunt:
• Cunoştinţe - pe care ne punem bazele în tot ceea

ce construim, și cu care ne identificăm ca principală
valoare;

• Stabilitate - ceea ce dă siguranța noastră, ne
permite o viziune planificabilă pentru viitor și conferă
încredere partenerilor noștri, fie că ne sunt clienți,
subantreprenori sau furnizori;

• Motivaţie - ceea ce susține dorința continuă și
neîntreruptă de a cunoaște;

• Complexitate - care conferă sistemelor noastre
polivalente ordine și stabilitate, devenind, astfel, un
adevărat partener;

• Inovaţie - deoarece în perma nență căutăm vii-
toare perspective, și o continuă dezvoltare în calitate;

• Versatilitate - considerată de noi cheia stabili-
tății, fiind sursa su premă pentru curiozitate și curaj.

Lucrările efectuate de noi însumează peste 5
milione de mp în domeniul privat și public. KÉSZ este
capabilă să asigure managementul complet pentru
întregul proces al investi țiilor, de la proiectare până la
predarea la cheie a acestora. Oferim servicii de înaltă
calitate, la prețuri competitive și cu termene de exe-
cuție rezonabile, ceea ce le conferă partenerilor noștri
siguranță în realizarea investițiilor.

Între referințele strategice, pentru care societatea
noastră a primit încredințare și care au fost duse la bun
sfârșit la standarde peste aștepările beneficiarilor, se
numără următoarele:

• Extinderea aeroportului Liszt Ferenc din Buda-
pesta, o lucrare complexă de proiectare și execuție,
pentru care echipa KÉSZ a fost premiată de mai multe
organizații na ționale și internaționale;

• Fabrica Mercedes din Ungaria, un proiect de o
anvergură deo sebită. Mulțumirea beneficiarului s-a
confirmat prin încredințarea altor noi lucrări de extin-
dere a fabricii;

• Fabrica de anvelope Hankook, cu o suprafață
construită de peste 85.000 mp, continuată prin alte
lucrări de tip cămin muncitoresc la standarde de hotel;

• Fabrica LEGO, provocare prin suprafața desfășu-
rată de peste 50.000 mp și termenul strâns de realizare;

• Hangar pentru avione militare NATO pentru
transport trupe, cu deschidere liberă de peste 80 m;

• Tradecenter, clădirea de birouri clasa „A” din
Oradea cu suprafață desfășurată de 22.000 mp a cărei
structură a fost executată prin tehnologia specială de
precomprimare prin postîntindere;

• Aquaparcul Nymphaea din Oradea, cu o struc-
tură complexă din lemn lamelar încleiat, beton monolit
și structuri din oțel. La acest proiect am utilizat, în pre-
mieră în România, sistemul de acoperiș cu folie ETFE
care învelește cupola cu deschiderea de 50 m. Această
lucrare are detalii constructive de o frumusețe rar
întâlnită;

• Fabrica Kaercher din Curtea de Argeș cu o
suprafață de 20.000 mp. Execuția a fost realizată la
standarde ridicate, pentru un beneficiar cu exigențe
bine formulate;



• Centru Logistic Penny din Bacău cu o
suprafață totală de 20.000 mp din care 3.600 mp
sunt cu compartimente cu temperatură contro -
lată de la -36°C până la +4°C. Clădirea este
dotată cu BMS de ultimă generație;

• One Herastrau Park, un proiect rezi den -
țial onorat anul acesta cu premiul „Proiectul
Rezidențial al Anului” la a XIII-a gală orga-
nizată de EuropaProperty SEE Real Estate
Awards.

Între partenerii strategici ai societății se
numără companii multinaționale de prestigiu,
ca: Procter & Gamble din America, Magna
Cosma International Inc., REWE Group din
Germania, Coloplast din Danemarca, Daimler-
Benz din Germania, Hankook Tire din Coreea
de Sud, CER Cleaning Equipment din Germa-
nia, Park Point Properties din Singapore, Sys-
tronics din Elveția, Yazaki din Japonia, dar și
societăți cu capital autohton, ca Prima Kapital
Project, Lotus Center sau ONE United.

După cifra de afaceri, societatea KÉSZ se numără
între primii zece antreprenori generali în domeniul con-
strucțiilor civile din România și chiar între primele
societăți privind eficiența, datorită indicelui ridicat al
cifrei de afaceri raportat la numărul angajaților.  

Apreciem că majoritatea investitorilor își doresc
servicii complexe de proiectare și execuție, cu parte-
neri credibili, stabili din punct de vedere financiar și cu
potențial tehnic real. În întâmpinarea acestei nevoi
dezvoltăm capacități serioase de proiectare și execuție,
oferind investitorilor servicii complexe, de la idei până
la realizare.

Răspundem celor mai ridicate cerințe pentru clădiri
inteligente, prin implementarea BIM în activitatea zil-
nică și cu accent prioritar în domeniul electric, în spe-
cial în sisteme de BMS avansate. 

Începând din anul 2015 am lansat prima investiție
proprie de anvergură în Cluj-Napoca, în Hexagon
Offices & Apartments, o clădire complexă de birouri
clasa „A” și aparthotel, cu servicii și funcțiuni conexe,
certificată BREEAM, cu peste 25.000 mp, fiind dovada
încre derii noastre în potanțialul sectorului imobiliar
autohton și în același timp, garantând stabilitate și
dezvoltare continuă grupului KÉSZ. q
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Concepte, teorii și modele care îmbunătățesc
criteriile de performanță pentru construcțiile existente

Mircea MIRONESCU, Adrian Mircea STĂNESCU, Teodor BROTEA,
Radu Florin COMĂNESCU, Daniel Dumitru PURDEA, Mircea Vlad STĂNESCU - SC MIRO GRUP SRL

REZILIENȚA SEISMICĂ
Definiția rezilienței, conform

celei date de ONU în 2005, este:
„Capacitatea unui sistem, comuni-
tate sau societate, potențial expuse
la hazard, să se adapteze, să
reziste sau prin schimbare, să ridice
sau să mențină un ritm acceptabil
al funcțiunii sau al structurii.”

Reziliența seismică se definește,
deci, ca fiind capacitatea unui sis-
tem de a menține nivelul de func -
ționalitate sau performanță după
afectarea în urma unui cutremur
(fig. 1, 2).

O observație de ordin general
este aceea că limita de la care se
poate pleca pentru refacere este
50% din capacitatea inițială, ceea
ce definește și conceptul acceptabil
de robustețe până la care con-
strucția afectată poate coborî.
Acest aspect corespunde, oarecum,
abordării simplificate prin conceptul
nostru R – cu valoarea minimă de
0,5 –, sau abordării de complexi-
tate medie în care mărimea R, pro-
prie rezistenței construcției, poate
coborî până la valoarea de 0,5 față
de aceea a unei construcții noi, dar
care este completată cu deforma-
bilitatea globală a acesteia, pusă în
evidență pentru un sistem cu un

singur grad de libertate, cu ajutorul
relației înfășurătoare forță rotire
relativă S-δ/H (fig. 3).

Modelul de evaluare prin calcul
propriu a rezilienței seismice pleacă
de la metodele bazate pe cerințe de
performanță, respectiv nivelurile de
performanță.

Acestea sunt 4 la număr, sau,
condensând prima cu a doua, 3 la
număr, mai precis nivelurile: 1)
operațional, 2) ocupare imediată,
3) siguranța vieții, 4) prevenirea
colapsului (prăbușirii).

Conform propunerilor făcute de
FEMA încă din anii 90 ai secolului
trecut, pentru acțiunea seismică,
acestea sunt aproximativ corespun-
zătoare hazardului definit prin inter vale
medii de recurență pentru probabi -
litatea de depășire în decursul peri -
oadei de timp normate de 50 de ani
pentru construcții, respectiv de: 1)
75 ani, 50% / 50 ani, 2) 125 ani,
20% / 50 ani, 3) 475 ani, 10% / 50
ani, 4) 2.500 ani, 2% / 50 ani pen-
tru structurile construcțiilor noi.
Pentru structurile construcțiilor exis -
tente acestea se reduc cu o treaptă. 

În țara noastră acestea sunt
adaptate în normativul P100/3-2008,
unde se condensează nive lurile 1 cu
2 la limitarea degradărilor 1+2) 40

ani, 70% / 50 ani, siguranța vieții
3) 100 ani, 40% / 50 ani, pre-
venirea colapsului 4) 475 ani, 10%
/ 50 ani. Plecând de la accelerațiile
de bază date în P100/1-2006,
aceasta înseamnă interval mediu
de recurență de 100 ani sau 40% /
50 ani probabilitate de depășire în
50 de ani, sau  coeficienții, factori
de performanță, aplicabili cerinței
date de hazard de 0.65 pentru
nivelul siguranța vieții (asociat
stării limită ultime) și 1,0 pentru
prevenirea colapsului (prăbușirii),
față de 1,0 și respectiv 1,5 cât sunt
date în P100/1-2006.

Reziliența unui sistem cere, pe
de o parte, să existe 1) o probabili-
tate redusă de prăbușire 2) conse -
cințe de disfuncționalitate reduse
3) timp de refacere cât mai redus
sau, așa cum definesc reziliența în
patru termeni Bruneau și Reinhorn,
robustețe, redundanță, resurse
sufi ciente, rapiditate, care se referă
la aspectele tehnice, organizato -
rice, sociale și economice.

Pe de altă parte, sunt critici și
discuții care arată că anumite
niveluri de robustețe și redundanță
admise în momentul de față sunt
necorespunzătoare și că acestea ar
trebui mai bine controlate și dozate

De la începutul secolului XXI are loc o acțiune susținută (mai ales în SUA) de evaluare probabi-
listică a performanței seismice a construcțiilor.

Exprimarea riscului seismic pe baze probabilistice, începută în a doua parte a secolului XX,
capătă, tot mai clar și concret, aspect practic, folositor abordării a ceea ce înseamnă conceptul de
reziliență seismică.

Eurocodurile tind să țină pasul cu acest curent de înnoire, iar noi trebuie să facem la fel, plecând
de la îmbunătățirea normativului P100/3-2008 și a metodologiei MP025-04, care se adresează con-
strucțiilor existente și care oricum au precedat, la rândul lor, etape de înnoire, înaintea normative-
lor noi pentru construcții.

Fig. 1: După [1] Fig. 2 După [2]
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corespunzător. Practic, aceasta
înseamnă că zonele critice, sau
zonele plastice,  nivelurile de ducti -
litate mari, deformațiile plastice
reziduale cumulate pentru factori
de comportare q mari, conduc, de
multe ori, la situații în care struc-
turile și construcțiile să nu mai
poată fi reparate, recuperate, după
un cutremur major.

Modelul de calcul cunoscut în
momentul de față ca fiind cel mai
cuprinzător pentru evaluarea sigu-
ranței pentru reziliența seismică
este cel care, în terminologia ame -
ricană, este cel de primul ordin
probabilistic, iar în terminologia
noastră CR0-2012, metoda proba-
bilistică aproximativă (de nivel II)
cu variabile reprezentate de funcții
liniare.

Această metodă probabilistică
aproximativă de nivel II, care
reclamă existența a trei variabile
aleatorii – intensitatea seismică
spațială corelată, răspunsul struc-
turii și timpul post-hazard de recu-
perare – necesită existența unei noi
generații de cerințe de performanță
care să ajute la realizarea acestui
model complex.

În rezumat, pentru capitolul
despre reziliența seismică se su bli -
niază faptul că proiectarea bazată
pe cerințe de performanță și cri-
teriul de conformitate (acceptare) a
fost inițiată în SUA începând cu anul
1990 și finalizată în 2007 sub
formă de cod ASCE, pornind de la
nive lurile de perfomanță 1) ope ra -
țional, 2) ocupare imediată, 3)
siguranța vieții și 4) prevenirea
colapsului.

Pentru fiecare dintre aceste
niveluri au fost stabilite cerințele
date de hazardul seismic, cu proba-
bilitate de nedepășire de 2% / 50
ani, 10% / 50 ani, 20% / 50 ani și
50% / 50 ani și apoi, acestea com-
parate cu capacitățile, folosind cri-
teriul de acceptare (conformitate)
asociat stărilor limită sau nivelului
II probabilistic de evaluare a sigu-
ranței. Factorii de performanță erau
aproximativ 1,5, 1,0, 0,5, 0,33.

În anul 2004 noi am propus pen-
tru construcțiile monumente istorice

și apoi în Eurocod 1998-3-2005,
respectiv P100-3/2008, să fie
folosite trei niveluri de performanță
asociate stărilor limită de precolaps
(prevenire a prăbușirii 10% / 50 ani
IMR 475), stării limită ultime (sigu-
ranța vieții 40% / 50 ani, IMR 100
ani) și stării limită de limitare a
degradărilor (70% / 50 ani, IMR 40
ani). Factorii de performanță sunt,
în acest caz, în echivalentul con-
strucțiilor noi, prin factorii de per-
formanță din P100-1/2006, 1,5, 1,0
și 0,65.

Se subliniază că, atât în abor-
darea inițială americană cu 4 nive -
luri, cât și în abordarea Eurocod
1998-3 și P100/3 – 2008, stările
limită, respectiv nivelurile de per-
formanță pentru construcțiile exis-
tente, sunt decalate cu o clasă în
jos, în sensul în care factorul de
performanță de bază devine 0,65 în
loc de 1,0. Acest factor 0,65 în loc
de 1,0 este cel care stabilește
nivelul de siguranță (performanță)
minim acceptat și este asociat stării
limită de siguranță a vieții pentru
toate construcțiile existente.

GENERAȚIA NOUĂ DE CERINȚE
DE PERFORMANȚĂ SEISMICĂ

ȘI CRITERII DE CONFORMITATE
(ACCEPTARE) PENTRU CONSTRUCȚII

Conceptul de reziliență seismică,
dezvoltat în capitolul precedent, a
arătat că, în momentul de față,
societatea este interesată de a avea
la dispoziție, din partea profesiunii
noastre, concepte, modelări și rea -
lizări care să arate nivelul de per-
formanță seismică a construcțiilor,
completate cu aspectele economice
prin costuri și timp și de recuperare
pentru intervențiile post seismice,
efectuate pe durata existenței lor.

Aceasta presupune modelări și
apoi evaluări analitice prin calcul de

o complexitate din ce în ce mai ridi-
cată.

Pentru această nouă generație
de cerințe de performanță, în SUA a
fost inițiat, începând cu anul 2000,
un amplu program de cercetare
care s-a concretizat în propunerea
de metodologie (cod model) FEMA
P-58-1, P58-2, P-58-3-2012, aces-
tea urmând să fie finalizate prin
coduri de tip ASCE.

Diferența față de precedenta
generație constă în aceea că noua
generație se înscrie în terminologia
Eurocod, respectiv CR0-2012, în
metoda probabilistică de nivel II
pentru evaluarea siguranței și în
final, performanța construcțiilor, în
cazul de față, performanța seismică.

Așa cum sunt trecute la capitolul
de introducere din P-58-1, princi piile
metodologiei sunt următoarele:

„Performanța este definită în
termeni probabilistici pentru numă -
rul de victime, necesitatea de inter-
venții structurale, a costului acestora,
a timpul de intervenții și a gradelor
de avariere, definite pe principiul
specificării nivelului posibil de ocu-
pare folosit la inspecțiile post-seis-
mice.

Performanța poate fi evaluată
pentru un anumit tip de cutremur
sau intensitate sau considerând
toate cutremurele care pot apărea,
cu probabilitate de apariție a
fiecăruia pentru o perioadă de timp
specificată.”

Esențial este aspectul folosirii
con ceptelor și metodelor probabilis-
tice de evaluare, tehnici de evalu-
are de tip Monte Carlo, luarea în
considerare a incertitudinilor de tip
aleatoriu sau epistemice. Aceasta
se poate ilustra printr-o schemă
simplificatoare pentru actuala
gene rație de coduri și prin figura 4,
cea nouă reprodusă din [3].

Fig. 3

Fig. 4

continuare în pagina 22È
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În figura 5, reprodusă tot din
[3], care arată schematic principiile
noii generații, coeficentul de colaps
(CMR = colaps margin ratio, res pec -
tiv Acceptable ACMR - coefici enții
acceptați, comparați cu coefi cienții
ajustați), sunt parametri tratați în
această nouă generație tot prin
evaluări probabilistice.

Pentru determinarea ACMR, coe-
ficienții de colaps ajustați, este
necesar să se determine totalul dis-
persiilor date de incertitudinile
epistemice, care se calculează cu
expresia generală

în care βaD = incertitudini date de
înregistrările mișcărilor seismice
(se poate lua o valoare de 0,45);
βc = incertitudini date de calitatea
execuției lucrărilor (cu valori posi-
bile între 0÷0,25); βq = incertitu-
dini legate de evaluarea prin calcul
neliniar (cu valori posibile 0,3÷0,5).

Se poate adopta o valoare reco-
mandată globală β = 0,6, aceasta
conducând la ACMR = 1,70÷2,90.
Pentru β = 0,5 corespund valori ale
factorilor de siguranță aceptați pen-
tru colaps, ACMR = 1,50÷1,90.

Față de generația precedentă,
bazată pe evaluarea performanței,
în P-58-1 și P-58-2 se pune accen-
tul pe evaluările colapsului struc-
turii, pornind de la cerințele de
hazard și apoi, prin evaluarea
răspunsului și a criteriilor de con-
formitate (acceptare), proprii aces-
tui stadiu limită asociat stadiului de
precolaps în terminologia P100/3-
2008.

Pentru evaluarea simplificată, în
capitolul 2 s-au arătat legăturile
acestei evaluări cu abordările din
metoda propusă în ultimul timp sub
formă de reziliență. Metoda simpli-
ficată are o abordare corespunză-
toare în această nouă generație de
evaluare bazată pe performanță.

Cu ajutorul acestei evaluări se pot
realiza toate treptele cerințelor de
performanță pentru tipul de con-
strucții care se încadrează în limi -
tele impuse de această evaluare,
precum numărul de niveluri, maxi-
mum 15, rotirea maximă de nivel
4%, deformația maximă relativă de
nivel de patru ori mai mare decât
aceea maximă elastică, structura să
nu aibă neregularități în plan și ele-
vație etc.

Evaluările prin calcul - dinamică,
neliniară, elasto-plastică - bazată
pe metodele probabilistice de nivel
II, sunt întrebuințate la nivelul
maxim posibil la ora actuală,
deoarece acoperă cel mai bine posi-
bilitățile actuale ale relațiilor și
tehnicii de calcul, precum și cerin -
țele proprii rezilienței.

Astfel, plecând de la stabilirea
parametrilor de calcul pe baze
probabilistice ai acțiunii seismice
(parametrii hazardului), se trece la
evaluarea răspunsului tot pe baze
probabilistice și la stabilirea perfor-
manțelor pentru cazurile studiate.
Aceasta înseamnă evaluarea vul-
nerabilității lor prin curbele de

fragilitate, precum și evaluările
riscului, cu pierderile ilustrate prin
costuri ale timpului de refacere și
ale întreruperilor de funcționalitate.

Realizarea curbelor de fragilitate
este rezultatul evaluării probabilis-
tice a răspunsului structurilor cu
elementele sale structurale, respec-
tiv nestructurale, la diferite acțiuni
seismice. Curbele de fragilitate se
exprimă sub formă de funcții de
repartiție a capacităților de rezis-
tență sau deformație, pentru dife -
ritele stări de afectare, printre care
cea mai semnificativă este aceea de
colaps, în funcție de mărimile vari-
abile ale acțiunii. Acestea derivă din
funcții de distribuție lognormală,
definite sub formă de valoare medi-
ană Sa(T) și dispersie, β.

Curbele de fragilitate pentru trei
stadii de afectare, dintre care sta-
diul 3 reprezintă stadiul de colaps,
sunt prezentate în figura 6 (repro-
dusă din [3]), iar modul de deter-
minare a acestora prin trecerea de
la funcții de distribuție la funcții de
repartiție prin analiză dinamică
directă incrementată, este arătat în
figura 7 reprodusă din [5].

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 5

Æ urmare din pagina 21
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Acest model de evaluare prin
calcul, întrebuințat pentru stadiul
de colaps la structuri în cadre, ia în
considerare criteriul de prăbușire
(colaps) prin mecanism cinematic
de forfecare de nivel, amintit în
revista AICPS 3/2011. 

Un alt model, folosit pentru
structurile cu pereți din beton
armat [6] se înscrie în metodologia
FEMA P695 [3], luând în conside -
rare criterii de rupere ce conduc la
prăbușire (colaps). Acestea se fac
prin definiri ale rezistențelor sau
deformațiilor limită de rupere, în
anumite zone ale secțiunilor
pereților (fig. 8 – reprodus din [6])
finalizate în curbe de fragilitate
exprimate prin ACMR (fig. 9 –
reprodus din [6]) care sunt coefi-
cienți de siguranță ajustați folosiți
pentru stadiul de rupere. Ele
exprimă raportul între capacitățile
structurii, în funcție de cerința
maximă în domeniul elastic, dată
de cutremurul cu 2% / 50 ani pro -
babilitate de depășire.

Evaluarea riscului, care se
exprimă prin probabilități ale pier -
derilor, exprimate prin costuri, timp
de recuperare, victime, timp de
întrerupere a funcționării, cu aju-
torul curbelor de fragilitate, func -
țiilor de repartiție și a funcțiilor de
distribuție pentru fiecare caz de
pierdere, se poate defini prin for-
mula Risc = Pf x Consecințele afec-
tărilor (degradări, avarieri, colaps),
în care Pf este probabilitatea ruperii
(colapsului, prăbușirii) structurale. 

Consecințele afectărilor sunt
expuse și exprimate în fraza de mai
sus și sunt indicate prin pierderi. 

Schema riscului, cu probabili-
tatea pierderilor proprii unei stări
de afectare, cauzată de un hazard
sau de mai multe hazarduri pentru
fiecare element structural în parte
sau pentru fiecare structură luată
global în considerare, cu adaptările
necesare pentru fiecare  caz în
parte este:

Risc = P(pierdere) = ΣHΣLSΣD
[P(L/D)P(D/Ls)P(LS/H)P(H), în care
pierderea (L) poate fi una dintre
pierderile enunțate mai sus: P(H) –
probabilitatea apariției unui input
de intensitate, cu nivel asociat unui
hazard H (în cazul nostru seismul);
P(LS/H) – probabilitatea condiționată
de depășire a stării limită (LS) dată
de hazardul (H); P(D/LS) – probabili-
tatea condiționată a stării de afec -
tare (D) dată de depășirea stării
limită (LS); P(L=pierdere/D) – proba-
bilitatea condiționată a pier derii (L)
dată de starea de afectare (D).

În cadrul acestei scheme, pentru
a ajunge la evaluarea corectă a

probabilităților de afectare, printre
care și aceea de colaps, un rol
definitoriu îl are determinarea răs -
punsului construc țiilor, respectiv al
elementelor structurale și nestruc -
turale, la o acțiune, în cazul nostru
acțiunea seismică. 

Pentru construcțiile noi, evalu-
area răspunsului se poate face
acum prin diferite modele proprii
anumitor tipuri de structuri, atât
pentru domeniul elastic, cât și pen-
tru domeniul elasto-plastic.

Pentru construcțiile existente, cu
structuri executate în trecut, mai
ales înaintea perioadei marcate la
noi de cutremurul din 10 noiembrie
1940, schemele cu modele și tipuri
de structuri nu pot fi aplicate și
atunci este nevoie de a se acorda
atenție teoriei moderne privind
mecanica fracturilor pentru beton și
zidărie.

MECANICA FRACTURILOR
PENTRU BETON ȘI ZIDĂRIE
În mecanica corpului solid defor -

mabil, teoriile de rezistență, smul-
gere sau lunecare, cât și cele

Fig. 8: Modalități de rupere a barelor de
armătură sau a betonului: a) ruperea /

flambajul barelor de armătură, b) zdrobirea
betonului în zonele confinate, c) zdrobirea

betonului în zonele neconfinate

Fig. 9: Suprafețe de fragilitate pentru arhetipuri de elemente de b.a. ( β = 0,5)
a) cmax‐low (ACMR = 0,651n ± 1,045), b) cmax‐high (ACMR = 0,610n ± 0,8xxx),

c) cmin‐low (ACMR = 1,039n ± 0,930), d) cmin‐high (ACMR = 0,994n ± 0,457)

continuare în pagina 24È
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bazate pe criterii energetice, au un
rol important, fiind aplicate atât
pentru elemente cât și pentru
structuri executate din metal,
beton, beton armat sau zidărie. La
structuri cu elemente din metal și
pentru diferite solicitări, criteriul de
alegere conform [7] (Rezistența
materialelor 1974 – prof. Panaite
Mazilu), poate fi semnul invariantu-
lui I1; I1(σ)>0 indică alegerea
teoriei IV energe tică, cea care,
generic, poate fi o teorie de smul-
gere; pentru I1(σ)<0 se folosește
teoria V energetică, care generic,
poate fi o teorie de lunecare.

Pentru celelalte materiale și
dife rite solicitări, această alegere
este mai dificilă, neavând criterii
riguroase de alegere.

Se reamintesc teoriile clasice de
rezistență:

• Teoria I (cea mai veche;
Galileo Galilei (sec. XVII)) – este o
teorie de smulgere, nefiind aplica-
bilă pentru compresiune;

• Teoria II (teoria lui Mariotte
(1862)) – teorie de deformație, de
smulgere;

• Teoria III (teoria lui τ – Cou -
lomb (1773)) – teorie de lunecare;

• Teoria IV (teoria energiei poten -
țiale specifice de deformație U1 –
Bettrami (1885)) – teorie de smul-
gere;

• Teoria V (teoria energiei
potențiale specifice de deviație U1°
- Huber (1905) și apoi Henck și von
Mises) – teorie de lunecare;

• Teoria de rezistență Mohr –
formal se pornește de la condiția
teoriei III – este, deci, tot o teorie
de lunecare.

Toate aceste teorii au în comun
ipoteza că, pentru fiecare dintre
ele, condiția principală este aceea
că una dintre caracteristicile care
stabilește rezistența, deformația sau
energia, se definește într-un punct
și arată stările de afectare a ele-
mentului supus eforturilor analizate.

Profesorul Panaite Mazilu (1974)
a arătat, încă din acea perioadă de
cunoaștere, că fundamentarea teo -
riilor de rezistență este limitată și

că ele se folosesc în special la ele-
mentele de construcții metalice. La
alte materiale limitele de rezis-
tență, pentru tipurile de solicitări
care se analizează, se determină
prin încercări (experimente).

De asemenea, a arătat că teori-
ile clasice de rezistență pot fi defi-
nite la modul general ca, de fapt, în
esența fenomenului fizic de smul-
gere sau lunecare.

Această precizare justifică apa -
riția în a doua jumătate a sec. XX a
teoriei mecanicii fracturilor. O teorie
care a fost dezvoltată mai întâi
pentru materiale omogene, cu
rupere fragilă, casantă, precum
fonta și sticla și apoi, cu multe
îmbunătățiri, pentru beton, beton
armat și zidărie și alte materiale
compozite.

Zdanek Bazant, unul dintre cei
mai importanți contributori la fun-
damentarea mecanicii fracturilor,
spune în [8] că mecanica fracturilor
este, în general, o teorie de rupere
care folosește teoriile energetice în
conjuncție cu teoriile de rezistență
și care ține seama de faptul că
aceasta are loc prin propagare în
cuprinsul structurii, efectul dimen-
siunii fiind prezent pentru marea
majoritate a cazurilor practice.

Mecanica fracturilor poate eva -
lua, cu ajutorul teoriei plastice, în
cazul elementelor structurale cu

dimensiuni mici la care nu există
efectul dimensiunii, apoi, cu aju-
torul teoriei neliniar-elastice, pen-
tru dimensiuni moderate și în fine,
la cele cu dimensiuni mari cu aju-
torul teoriei elastic liniare să se
pună în evidență efectul dimensiu-
nii (fig. 10).

Ceea ce este de reținut din
schema de mai sus este faptul că,
pentru elementele structurale cu
dimensiunea d sub valoarea d0,
acestea au comportare de rupere în
domeniul plastic, ductil, iar la cele
cu valori mai mari decât d0,
ruperea are loc în domeniul elastic,
fragil și aceasta cu atât mai evi-
dent cu cât d este mai mare.

Valori orientative date în lucră -
rile de specialitate pentru mărimile
de mai sus, d în comparație cu d0,
sunt prezentate în tabelul 1.

În teoria elastică de fracturare
se ia în considerare ipoteza că pro-
cesul de rupere are loc în zona
fisurii și că întreg restul volumului
elementului rămâne în domeniul
elastic.

Se disting trei moduri elemen -
tare de fracturare, I, II și III, denu-
mite de smulgere (deschidere)
într-un plan perpendicular pe direcția
solicitărilor, forfecare (lunecare) în
plan și forfecare (lunecare) antipla-
nară (fig. 11).

Fig. 10

Tabelul 1

Fig. 11
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Așa cum apare în teoria elasti -
cității, distribuția eforturilor princi-
pale de întindere în zona imediat
lângă fisură este cea din figura 12.

Această distribuție de eforturi
este valabilă indiferent de forma
elementului studiat și evaluat și
indiferent de starea de solicitare a
acestuia.

Un parametru foarte important
pe lângă cel de rezistență la întin-
dere, f’t (fctk), este energia de frac-
turare în modul I, GI care se
definește ca fiind energia cerută
pentru propagarea fisurii din întin-
dere pe unitatea de arie (suprafață)
perpendiculară pe direcția efor-
turilor și care dimensional este
definită GI = GF [N/m].

Această energie a fost definită
Gf = GF de Hillerborg, în 1986, ca
fiind aria cuprinsă în cadrul repre -
zentării grafice a relației efort uni-
tar de întindere, perpendicular pe
suprafața de rupere și deschiderea
fisurii, ceea ce reprezintă energia
absorbită (disipată) în zona plas-
tică, sau de rupere.

În FIB-2010 [10] ea a căpătat o
relație empirică GF = 73f0,18cm expri-
mat în N/m, în care fcm = fck + 8 în Mpa,
rezistență cilindrică medie la com-
presiune a betonului (fig. 13).

Având aceste reprezentări și
relații, se pot determina, pentru
fiecare material, beton sau zidărie,
cu ajutorul încărcărilor standard de
compresiune, energiile de rupere în
modul I, respectiv relațiile întindere
– deformație.

Energiile disipate în modurile I,
II, III se pot exprima sub forma
factorului de intensitate a efortului
unitar:

unde E = modul longitudinal, ν =
coeficientul lui Poisson.

Pentru cazul general de solici -
tare, energia totală disipată este
G = GI + GII + GIII.

În afara parametrilor Gf și ft,
care definesc modelările de frac-
turare, mai sunt doi parametri, l0 =
E.Gf/f'2t, denumit lungimea carac-
teristică și wc = n.da, unde n =
1÷6, da = dimensiunea maximă a
agregatului, wc fiind considerată
distanța maximă admisă între fisuri
paralele sau dimensiunea ele-
mentelor finite.

Pentru acțiunile în plan, bidirec -
ționale, coroborarea modului I și II
este cea mai obișnuită, fiind abor-
dată, de mai bine de un secol, în
mod corespunzător pentru struc-
turile cu elemente din metal și
beton armat.

La început s-au folosit modelări
care au întrebuințat teorii de rezis-
tență diferite, în domeniul elastic
liniar și neliniar, apoi în domeniul
plastic, elasto-plastic și în final,
teoriile de fracturare moderne.

Ele sunt importante acum mai
ales pentru construcțiile existente,
în special construcțiile istorice, cu
elemente din zidărie simplă din pia-
tră sau cărămidă, pentru care
metodele de calcul dezvoltate pe
tipologii de structuri abordate prin
teoriile arătate mai sus nu sunt
adecvate.

Amintim că, în modul I, GI = Gf,
pentru elemente din metal se pot
lua valori în domeniul 500÷1.500
N/mm; pentru elemente din beton,
în domeniul 0,10÷0,15 N/mm; iar
pentru cele din zidărie în domeniul
0,002÷0,02 N/mm.

De asemenea, amintim că, pen-
tru a lua în considerare coroborarea
modurilor de fracturare I cu II, atât
la beton cât și la zidărie, se ia în
considerare că solicitările biaxiale
după ruperea în modul I sunt
declanșatorul ruperii; în funcție de
caracteristicile elementelor de zidă -
rie, mărimea granulei maxime,
dimensiunea elementelor de zidărie,
mărimea rostului, apare de regulă
modul II de fracturare, în care
energia disipată este mai mare
decât aceea din modul I.

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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Pentru combinarea celor două
moduri de fracturare, lucrările lui
Vecchio [11] pentru beton armat
sau Vecchio [12], Lourenço [13,
14] pentru zidărie, sunt adaptate
modelărilor pentru evaluările prin
calcul în cazul structurilor care
înglo bează astfel de elemente.

Relațiile efort unitar – defor-
mație specifică pentru lunecările în
fisurile create de modul I de frac-
turare și criteriul de rezistență
adaptat teoriei Mohr-Coulomb și a
înfășurătorii relației hiperbolice de
rupere a cercurilor Mohr limită de
rupere, întindere, compresiune sunt
prezentate în figurile 14 și 15.

În lucrările noastre recente au
fost arătate aceste teorii și aspecte
și vom continua să le dezbatem în
viitor.
În loc de concluzii, necesitatea

îmbunătățirii normativului
P100-3/2008, a metodologiei

MP025-04 și a politicii
de abordare a riscului seismic

al construcțiilor în țara noastră
Este cunoscut faptul că abor-

darea siguranței construcțiilor sub
formă de performanță a pornit de
la dezvoltarea și perfecționarea
meto delor de analiză a siguranței
construcțiilor existente, pentru acți-
unile seismice.

Evaluarea capacității structurilor
construcțiilor, dezvoltată în Noua
Zeelandă, cu contribuții importante
ale lui Park, Paulay, Pristley, evalu-
are pe care noi am aplicat-o la con-
strucțiile existente imediat după
cutremurul din 04.03.1977, a con-
tinuat cu definirea în SUA a primei
generații de evaluare pe bază de
performanță a construcțiilor exis-
tente și apoi, pentru proiectarea
structurilor construcțiilor noi, pe
bază de patru niveluri de perfor-
manță și patru cerințe de hazard
seismic.

La noi, în perioada imediat urmă -
toare anului 2000, au fost conce-
pute metodologia MP025-04 [15]
și o propunere de îmbunătățire a
acestei metodologii în 2004, care se
adresau structurilor istorice, și
P100-3/2008 [16] – primul norma-
tiv care se adresează integral struc-
turilor construcțiilor existente în
țara noastră.

Acest normativ aplică, în gene -
ral, principiile normelor americane
din prima generație a procedurii pe
bază de performanță, consacrând
noțiunea de clasă de risc seismic,
care fusese introdusă la revizuirea
din 1996 a normativului P100-1/1992
și care nu apare în normele ameri-
cane.

Această noțiune de risc seismic
trebuie reconsiderată mai ales
datorită faptului că este lăsat să se
înțeleagă că riscul seismic de colaps

este atribuit clasei RsI, interpretat
apoi prin hotărâre de guvern, ca
fiind obligatorii intervențiile struc-
turale pentru cele din clasa RsI,
care prezintă pericol public, în timp
ce în normativ este stipulat explicit
că intervențiile sunt obligatorii și
pentru clasa RsII.

Mai sunt și alte aspecte care tre-
buie reconsiderate, precum hotă -
rârea de evaluare finală în clase de
risc, în care criteriile calitative
exprimate prin factorii R1 și R2 pot
avea aceeași pondere în luarea
deciziei ca R3, felul în care se ia în
considerare criteriul de acceptare
pentru modul 3 de evaluare, faptul
că face referiri pentru determinarea
capacităților la standardele de
beton armat sau metal vechi.

În momentul de față, când în
SUA se trece la o nouă generație de
evaluare pe bază de performanță și
când în Europa, prin propunerile de
revizuire a Eurocodurilor, se tinde
către aceleași obiective, este cazul
ca și noi să facem aceiași pași pen-
tru clasificarea siguranței con-
strucțiilor existente, cu atât mai
mult pentru construcțiile istorice,
prin îmbunătățirea P100-3/2008 și
MP025-04.

Pentru construcțiile istorice tre-
buie insistat pe problema evitării
prăbușirilor, a colapsului și pe pro-
tecția vieții și integrității oamenilor.

În acest sens, trebuie, de ase -
menea, să se abordeze într-un mod
adecvat și la noi problema expunerii,
nu așa cum este introdusă acum, la
un loc cu clasele de importanță.

Lucrările realizate pentru curbe -
le de hazard seismic, pentru calcu-
lul spectrelor de deformații și
pentru luarea în considerare a
terenului cuprins între stratul con-
siderat ca strat de bază și cel al
infrastructurii construcțiilor ar tre-
bui trecute în termeni de normă,
metodologie, ghid, pentru a putea
face evaluări mai realiste, atât la
structurile construcțiilor noi, cât și
la cele existente.

Modelările care iau în conside -
rare teoriile de fracturare, calculul
cu elemente finite, modelul bielă-
tirant și în fine, evaluarea perfor-
manțelor pe bază de calcule
probabilistice, trebuie promovate și
susținute de cercetări și realizări
autohtone, pentru a putea rezista
concurenței multitudinilor de cerce -
tări din afara țării.
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HIDROCONSTRUCȚIA SA și oamenii săi:
Contribuția la edificarea Sistemului Hidroenergetic Național (XVIII)

SISTEMUL HIDROTEHNIC BAIA MARE: ACUMULAREA FIRIZA - BARAJUL STRÂMTORI (I)

ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Zonă geografică cu o mare încărcătură istorică,
Maramureșul nu a fost doar leagăn pentru unele dintre
primele formațiuni statale românești, cnezatele și
voievodatele grupate mai apoi în „țări” – Țara Lăpușu-
lui, Țara Chioarului și Țara Codrilor – ci și una dintre
cauzele retragerii aureliene din anul 271. Stăpânirea
romană, care s-a așezat în teritoriile stăpânite de
Decebal, nu a mai urcat dincolo de cursul Someșului,
dacii „mari”, costobocii și carpii hărțuind vreme
îndelungată nou-veniții de la sud de Dunăre.

Cnezatele, conduse de câte un cneaz, cuvânt de
origine latină (cneus = cavaler), se aliau în vreme de
războinică restriște, sub comanda unui „voievod”, per-
sonaj ales de cei și dintre cei mai puternici cneji.

Oameni bogați, maramureșenii au fost ajutați de
bogăția pământului de sub bătătoritele lor tălpi,
exploatările miniere de la Ilba, Nistru, Băița, Țibleș,
Vișeu, Cavnic, Baia Sprie și Băiuț fiind printre primele
atestate. Ludovic I reînnoiește, în 1347, privilegiile
acordate orașului Baia Mare încă din 1329 privind
minele și pune bazele reorganizării exploatărilor sub-
terane din regiune. Baia Sprie primește și ea privilegii
de exploatare a minelor în 1376.

Iancu de Hunedoara, guvernator al Transilvaniei,
ocupă în 1454 Baia Sprie și-și ia sub stăpânire minele.
În 1588, principele Sigismund Bathory arendează
exploatarea minelor de aur și argint de la Baia Mare,
Băița, Baia Sprie și Cavnic baronului Herberstein,
moment de debut al unei dezvoltări accelerate a aces-
tei activități. Activitatea devine semiindustrială, orga-
nizată, cei ce munceau fiind împărțiți în tagme: de
săpători și cărăuși. Aceștia din urmă evacuau minereul
în coșuri de nuiele și coveți din lemn, urcate de-a lun-
gul scărilor din lemn, prin care se făcea accesul în mină
cu ajutorul frânghiilor.

Oficiul Minelor începe în anul 1571 o acțiune de
creștere a randamentului de exploatare, prin restau-
rarea acceselor și lărgirea tunelurilor și galeriilor, relu-
area exploatărilor de la Valea Muierii și Valea Crucii,
precum și prin deschiderea unor noi mine.

În anul 1748 se înființează la Baia Mare „Inspec-
toratul Minelor”, organism care centralizează nu doar
activitățile de minerit, ci și pe cele conexe acesteia:
topitorii și șteampuri (mori din lemn care sfărâmau
minereul).

Minereurile extrase erau din grupa celor auro-argin-
tifere, inclusiv plumb, zinc și cupru. După anul 1918,
imediat după Reîntregire, se organizează „Regia Între-
prinderilor Miniere și Metalurgice ale Statului din Ardeal”
iar începând cu anul 1924 au fost făcute investiții care
au constat în introducerea și aplicarea tehnologiilor de
vârf ale vremii în exploatare și prelucrare.

Perioada de criză cuprinsă între 1929 și 1935 a
însemnat un recul al activității, ca în toate domeniile
economice de la noi și de aiurea. 

Anul 1945 marchează organizarea societății Minaur,
integrată, din 1948, în Direcția Regională Baia Mare a
Centralei auro-argintifere și a metalelor neferoase.
Dezvoltarea accelerată a domeniului din anii următori,
coroborată cu migrația generată de apariția nume -
roaselor locuri de muncă mai bine plătite din minerit, a
impus dezvoltarea infrastructurii necesare asigurării
producției. Astfel, în anul 1959, s-au pus bazele
schemei de amenajare a spațiului hidrografic Someș -
Tisa, amenajare ce a avut în vedere două sisteme
hidrotehnice interconectate, care să aibă capacitatea
asigurării satisfacerii nevoilor unei industrii în plină
dezvoltare, cuplată cu nevoia de apă a populației,
aflată în continuă creștere.

Șteamp ‐ moară din lemn care sfărâma minereul



Execuția a fost gândită pentru o realizare etapizată,
după cum urmează:

• Sistemul hidrotehnic Baia Mare, cu acumularea
Strâmtori pe râul Firiza, în funcțiune din anul 1964;

• Sistemul hidrotehnic Runcu-Firiza, alcătuit dintr-o
galerie „de derivație” ce transferă un debit de 600 l/s
în regim natural, alături de acumularea Runcu de pe
cursul râului Mara, care asigură 1.200 l/s prin regulari -
zare multianuală.

La finalul anilor ’80, se ia decizia valorificării debi -
telor transferate din acumularea Runcu, debite ce
debușează la distanță mare, în amonte de acumularea
de la Strâmtori. Aceasta urma să fie realizată prin
reprofilarea derivației Runcu - Firiza, prelungirea ei
prin subteran și prelucrarea în două centrale: Firiza I și
Firiza II. Ca multe alte investiții, începute în perioada
„pre-89”, și aceasta a fost abandonată în stadiu
avansat de execuție.

Barajul Strâmtori a fost proiectat în anii 1960-1964
de un colectiv al IPACH (Institutul pentru Planuri de
Amenajare și Construcții Hidrotehnice, devenit ulterior
ICEPEGA și, în zilele noastre, AQUAPROIECT) condus
de ing. Aristide Teodorescu (1924-2010), iar execuția a
fost încredințată HIDROCONSTRUCȚIA, Sucursala
Ardeal, punerea în funcțiune făcându-se în anul 1964.
Situat la 10 km în amonte de Baia Mare, este un baraj
cu contraforți de tip „ciupercă”, având înălțimea maxi -
mă de 51,50 m și o lungime la coronament de 260 m.
Este primul baraj din România cu rosturi de contracție
permanente, orientate paralel cu paramentul aval.

Elev al profesorilor Cristea Mateescu și Dorin Pavel,
precum și apropiat colaborator al lui Radu Priscu, Aris-
tide Teodorescu a fost extrem de implicat în lucrările
hidrotehnice ale Maramureșului.

Barajul creează un lac cu un volum brut de 17,6
mil. mc apă care asigură, într-un an, utilizarea a cca 50
mil. mc pentru folosințe industriale, necesarul de
apă pentru populație și protejarea împotriva viiturilor.

Pe lângă aceste utilizări, asigură prin centrala de sub
dever sor, cu o putere instalată de 4 MW, furnizarea
în SEN a 9,5 GWh/an.

Soluția constructivă a barării a ridicat o serie de
probleme de o deosebită dificultate. Una dintre acestea
se referă la faptul că profilul văii este asimetric nu
numai din punct de vedere morfologic, ci și structural:
versantul stâng, precum și zona centrală a văii, arată
„la zi” o structură potrivită pentru fundarea barajului,
respectiv roci andezitice. Versantul drept, însă, cu o
structură alcătuită din roci andezitice situate la mare
adâncime, completate cu un strat de roci aglomerate
de cca 25 m grosime, la rândul lui acoperit de un strat
diluvial de până la 8 m grosime, a impus adoptarea
unei soluții de „completare” a barajului din beton cu un
segment de dig-baraj din anrocamente.

Mai jos, o fotografie-document, din timpul execuției,
sperăm să facă deliciul colecționarilor.

Va urma
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Din seria de utilaje de foraj rota-
tiv cu bară telescopică de tip Kelly,
„ValueLine”, BAUER Maschinen
a expus două prototipuri ale mode-
lului BG15H, unul echipat pentru
foraj tubat cu diametru de 750 mm
și adâncime de 21,5 m, iar celălalt
pentru foraj netubat, cu o foreză cu
diametru de 2.450 mm, pentru o
adâncime de 15 m.

Modelele BG15H expuse au
șasiul superior reorganizat, astfel
încât să se elibereze zona sa cen-
trală, pentru a permite mastului să
coboare mai mult în poziția orizon-
tală de transport.

Gama de utilaje de foraj rotativ
„PremiumLine” s-a reorganizat,
astfel încât indicativul tipului de uti-
laj să reflecte corect cuplul maxim
al capului rotativ de antrenare,

KDK. Astfel, utilajul BG24H, al cărui
cuplu maxim ajunsese la 277 kNm,
se va numi BG28H, iar vechiul
BG28H, cu un cuplu maxim de 340
kNm devine BG33H.

Ca noutate a fost lansat modelul
BG23H, cu un cuplu maxim de 235
kNm. În expoziție, acest model a
fost echipat cu un cap de rotire
dublu, pentru foraj „la perete”, cu
tuburi și foreză cu melc continuu,
cu diametre de 610/570 mm, pen-
tru adâncime de foraj de 15,3 m.

Modelul BG33H prezentat a fost
echipat în sistemul de foraj cu bară
Kelly, cu tuburi de 1.500 mm și o
foreză de 1.350 mm, precum și cu
un oscilator BV 1500 HD.

Cel mai mare dintre utilajele de
foraj rotativ expuse a fost modelul
BG45, echipat cu un burghiu cu
melc continuu (CFA), cu diametru
de 1.180 mm, pentru o adâncime
de 36 m. La această mașină s-a
montat și o pompă de beton
mobilă, pe șenile.

Expoziția „BAUER IN-HOUSE” 2018

Tradiționala expoziție „BAUER
IN-HOUSE” s-a desfășurat anul
acesta în perioada 21 - 23 aprilie,
la sediul administrativ al grupu -
lui BAUER din Schrobenhausen.

Ca în fiecare an, au fost
expuse cele mai noi realizări ale
firmei BAUER Maschinen, pre-
cum și ale firmelor subsidiare,
RTG, KLEMM, HAUSHERR, ABS,
PRAKLA și MAT. S-au organizat
vizite și demonstrații practice la
fabrica din Aresing.



Utilajele pentru instalat pal -
planșe și piloți prefabricați, marca
RTG, au fost reprezentate în expo-
ziție de modele RG19T și RG27S.

Instalația RTG RG19T, cu mast
telescopic, a fost dotată cu noul
vibrator hidraulic silențios, MR
150AVM.

Instalația RTG RG27S, cu mast
fix, a fost echipată cu sistemul de
foraj pentru pereți diafragmă, exe-
cutați prin amestecul soluției de
ciment cu solul frezat (CSM Cutter
Soil Mixing).

Macaralele BAUER MC, purtă-
toare ale echipamentelor de foraj
pentru pereți diafragmă, au fost
prezente în expoziție cu modelele
GB50 și MC76, pentru unități de
graifere și cu modelul MC96 pentru
unitatea de frezare BC40 și siste-
mul pentru rularea furtunurilor,
HDS120T.

Firma KLEMM Bohrtechnic
este specializată în utilaje de foraj
pentru micro-piloți, foraje de anco-
rare și pentru injecții de beton la
presiune înaltă, în tehnologia „jet
grouting”. În expoziție a prezentat
următoarele echipamente: KR709-
3G, KR801-3GK, KR806-3G,
KR909-3G și capul rotitor de
antrenare KH62.

Firma ABS Trenchless produce
instalații de foraj orizontal de
subtraversare și a prezentat în
expoziție modelul ABS 600 și echi-
pamentul special pentru foraj în
rocă foarte dură, CRB 100.

Firma PRAKLA, producătoare
de instalații de foraj pentru puțuri
de apă, prospecțiuni geotehnice și
foraje geotermale, a fost prezentă
în expoziție cu instalațiile RB50, cu
mast înclinabil, RB-T100 și noul
cap de antrenare NEORig, API 8 C.

Firma BAUER MAT a expus o
parte dintre instalațiile sale pentru
prepararea, transportul, injecția și
denisiparea fluidelor de foraj.
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Ce face Constructorul când Beneficiarul refuză
efectuarea recepției la terminarea lucrărilor?

Eugen SÂRBU – Oglindă&Asociații

O problemă extrem de frecventă
pe piața construcțiilor o reprezintă
refuzul Beneficiarului de a efectua
recepția la terminarea lucrărilor.
Motivele unui astfel de refuz, la nivel
formal, sunt cât se poate de diverse,
dar, în realitate, totul se reduce la o
singură explicație – costurile lucrării.

În ultimii 5 ani, pe rolul instanțe-
lor din România au existat peste
28.000 de litigii în care una dintre
problemele analizate de judecători
era recepția la terminarea lucrării.

În acest context este logic să ne
întrebăm de ce este atât de impor-
tant acel Proces verbal de recepție la
terminarea lucrărilor și de ce pro-
blema recepției generează atâtea
blocaje și conflicte în contractele de
construcții din România.

Importanța recepției
la terminarea lucrărilor

Momentul recepției este și mome n -
tul la care ar trebui ca părțile să aibă
un acord asupra valorii finale a
lucrărilor executate. Astfel, con-
form Regulamentului de recepție a
lucrărilor de construcții, una dintre
rubricile obligatorii de completat se
referă la valoarea finală a lucrărilor,
cu și fără TVA. Neînțelegerile dintre
părți cu privire la valoarea totală,
finală, a contractului sunt cele mai
frecvente motive pentru care este
refuzată efectuarea recepției. Această
valoare finală trebuie corelată și cu
Factura finală emisă de Antre-
prenor, prin care sunt cerute la
plată toate sumele la care Antrepre-
norul s-ar mai considera îndreptățit,
inclusiv cele aferente lucrărilor
supli mentare instructate de Benefi-
ciar sau de reprezentantul acestuia
(Manager de proiect, Inginer, Diri-
ginte de Șantier etc.)

Importanța recepției este dată și
de obligația Beneficiarului de a
elibera garanția de bună exe-
cuție. Eliberarea garanției este un
efect imediat al constatării faptului
că lucrările au fost executate. În ma -
rea majoritate a contractelor, elibe-
rarea garanției se face în două
etape: un anumit procent, stabilit de
părți, va fi returnat la momentul
recepției, deci la terminarea lucrări-
lor, iar restul la momentul recepției
finale. Însă, în oricare dintre situații,
blocarea recepției la terminarea

lucrărilor înseamnă și blocarea recep -
ției finale și implicit, a întregii sume
puse la dispoziția Beneficiarului cu
titlu de garanție.

Bineînțeles că un refuz de efec-
tuare a recepției generează și alte
efecte, cu impact asupra costurilor
ambelor părți, cum ar fi: costurile de
mentenanță pe care Constructorul
va continua să le plătească, costuri
cu asigurarea bunurilor sau costul
pe care îl presupune imposibilitatea
Beneficiarului de a folosi construcția.

Cum au procedat, de obicei,
Constructorii într-o astfel

de situație?
În marea majoritate a cazurilor

Constructorii au reacționat față de
refuzul Beneficiarului de a accepta
recepția prin declanșarea de litigii,
solicitând instanței de judecată sau
Tribunalului arbitral să oblige Benefi-
ciarul să efectueze recepția lucrărilor. 

O astfel de soluție s-a dovedit a
fi, de cele mai multe ori, ineficientă,
deoarece suntem în prezența unei
obligații intuitu personae și indife-
rent de decizia instanței / Tribunalului
arbitral, Beneficiarul poate, în conti-
nuare, să refuze recepția. 

Astfel, Constructorii au obținut
decizii favorabile dar lipsite de orice
utilitate deoarece, în majoritatea
cazurilor, Beneficiarii au continuat să
blocheze efectuarea recepției. Chiar
și în situații în care întârzierea
recep ției ducea la plata de daune de
către Beneficiar, factorii de decizie
au preferat să rămână în pasivitate
decât să își asume, prin semnarea
Procesul verbal de recepție, un cost
final superior celui previzionat la
încheierea contractului.

Soluția modernă și eficientă
Noul Cod civil aduce o reglemen-

tare care facilitează situația Con-
structorului și care îi oferă acestuia
posibilitatea de a debloca situația
generată de refuzul Beneficiarului de
a recepționa lucrarea.

Concret, Codul civil permite efec-
tuarea unei recepții tacite, în sensul
că, atunci când „fără motive temei-
nice” Beneficiarul refuză recepția,
„lucrarea se socotește recepționată
fără rezerve”.

Totuși, nu va fi suficientă simpla
înștiințare a Beneficiarului cu privire

la finalizarea lucrării, ci trebuie, obli-
gatoriu, să fie parcursă procedura
reglementată de art. 14 din Regula-
mentul de recepție a lucrărilor.

Este, poate, o iluzie să conside-
răm că, odată ce a primit notificările
Constructorului, Beneficiarul va eli-
bera garanțiile, va face plata finală
sau va prelua paza și riscul bunului.
Cel mai probabil nu se va întâmpla
asta. 

Prin urmare, se va ajunge la o
acțiune în instanță dar, de data
aceasta, la o acțiune eficientă. În
funcție de obiectivele urmărite de
Constructor, acesta va investi instanța
cu o cerere prin care să se constate
că s-a produs recepția tacită și
bineînțeles, va solicita eliberarea
garanțiilor și plata oricăror sume la
care se consideră îndreptățit.

Ce obține Constructorul prin acest
demers? Independență și eficiență.
Constructorul nu mai este depen-
dent de bunăvoința Beneficiarului
care doar dacă  vrea respectă deci-
zia instanței / Tribunalului arbitral,
decizie care îl obligă să efectueze
recepția (obligație pe care deja o
avea în contract). 

Soluția modernă pe care o pro-
punem și pe care Noul Cod Civil o
face posibilă presupune recunoaște-
rea de către instanță a unei recep ții
tacite, care deja s-a produs. Pe
această cale, Constructorul are
șans a de a-și recupera în mod efi-
cient toate drepturile contractuale
blocate prin refuzul de efectuare a
recepției la terminarea lucrărilor. q

Eugen Sârbu
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Interconectarea sistemelor de transport gaze naturale
din România și Bulgaria

prin subtraversarea Dunării cu două conducte magistrale

Antreprenor i i  asociaț i , SC
INSPET SA Ploiești și SC HABAU
PPS Pipeline Systems SRL, au
realizat, cu succes, interconectarea
sistemelor de transport gaze natu-
rale ale României și Bulgariei prin
construirea a două conducte de
transport gaze naturale - una
principală și cealaltă de rezervă, care
subtraversează Dunărea și rezer-
vația naturală „Natura 2000”,  în
zona  Giurgiu – Ruse, prin două
tunele forate cu lungimea de
2.090 m.

Proiectele s-au realizat în paralel
și au constat în:

• asamblarea pe malul românesc
al Dunării a celor două fire, în lun -
gime de 2.100 m fiecare;

• echiparea și așezarea firelor pe
tren cu role în vederea tragerii în
tunelurile forate;

• efectuarea unui studiu geoteh -
nic amănunțit pentru a determina
natura, starea rocilor și accidentele
geologice care vor trebui traversate;

• revizuirea proiectului tehnic cu
privire la profilul viitoarelor tuneluri
forate, precum și la consolidările
necesare pe traseul tunelurilor, pen-
tru depășirea zonelor cu roci alterate;

• obținerea acordurilor Beneficia -
rilor asupra modificărilor propuse;

• execuția, prin foraj „orizontal”
dirijat, a tunelurilor subtraversării,
cu instalația principală de foraj mon-
tată pe malul Bulgariei;

• tragerea conductei în tunelul
forat din România spre Bulgaria;

• racordarea subtraversării la sis-
temele de transport gaze naturale
ale celor două țări;

• Probe de funcționare.
Studiul geotehnic a fost reali zat

de subantreprenorul Dr. Donie
Geo-Consult GmbH, cu deosebită
competență în determinarea exactă
a accidentelor geologice din subteran
iar revizuirea proiectului traseului
subtraversării, execuția forajului
inclusiv consolidările necesare
asociate pe traseul tunelurilor, pre-
cum și tragerea firelor de conductă
prin tunelurile forate, au fost execu-
tate de subantreprenorul LMR Drilling
GmbH.

La realizarea firului de rezervă,
Beneficiarii au solicitat reducerea
duratei forajului. În aceste condiții,
s-a adoptat metoda de foraj „la întâl-
nire”, forându-se simultan, cu două
instalații, de pe ambele maluri ale
Dunării, până când cele două sape
de foraj s-au întâlnit. Astfel, s-a obți -
nut o reducere a duratei lucrărilor cu
cca o lună.

În anul 2017 „Societatea Ger-
mană pentru tehnologii fără șanțuri”
a acordat distincția de argint par -
tenerilor menționați mai sus, execu-
tanții acestei lucrări. q

Antreprenor General: Asocierea SC INSPET SA Ploiești și SC HABAU
PPS Pipeline Systems SRL Ploiești

Subcontractanți de specialitate: Dr. Donie Geo-Consult GmbH – studii
geologice și LMR Drilling GmbH – operațiuni de foraj tuneluri

Beneficiari: SNTGN Transgaz SA - România și Bulgartransgaz EAD -
Bulgaria
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Abordarea completă a lucrărilor geotehnice
pentru proiectul Timpuri Noi - Faza 1A, București

Dragoș MARCU, Alexandra ENE, Cătălin VEGHIU - POPP & ASOCIAȚII INGINERIE GEOTEHNICĂ SRL 
Horațiu POPA - Universitatea Tehnică de Construcții București, Departamentul de Geotehnică și Fundații

Multe dintre proiectele concepute
de echipa de lucru constituie clă -
diri înalte repre zentative pentru
București și nu numai, cu niveluri
subterane executate în excavații
adânci.

Pentru o proiectare eficientă a
lucrărilor de excavații adânci, de-a
lungul timpului autorii au simțit
nevoia să completeze activitatea de
proiectare cu efectuarea studiilor
geotehnice și cu monitorizarea
lucrărilor care, împreună cu lucră-
rile experimentale și recalibrarea
modelelor și parametrilor, prin cal-
cule inverse, conduc la o abordare
completă a lucrărilor de excavații
adânci [1].
Conceptul de abordare completă

Proiectantul geotehnician tre-
buie să primească date complete și
de încredere din investigațiile geo -
tehnice, în corelație cu modelul și
metoda de calcul, cu legile de com-
portare folosite de proiectant. De
asemenea, după stabilirea valorilor
caracteristice ale parametrilor geo-
tehnici [2] și implementarea acestora
în modelul de calcul, rezultatele
obținute trebuie comparate cu
experiența obținută din modelări
ale unor lucrări similare și, mai
ales, din măsurători obținute în
teren în urma monitorizării unor
lucrări similare. Apoi, modelul de
calcul se poate adapta, precaut.
Devine astfel, evidentă necesitatea
creării unor baze de date în uzanța

comună a celor care se ocupă cu
conceperea și proiectarea unor
asemenea lucrări [3].

Încercările în teren, efectuate în
condiții reale în amplasament (cazul
piloților sau ancorajelor), utilizând
aceeași tehnologie ca și pentru exe-
cuția elementelor din lucrare, tre-
buie să constituie baza proiectării
finale, ele conducând la rezultate
mai de încredere și chiar la soluții
mai economice.

Implicarea proiectantului în toate
aceste etape (studiu geotehnic,
încercări pe teren, execuție pro-
priu-zisă) conduce la execuția mai
facilă și de o calitate superioară a
lucrărilor de construcție.

Excavațiile adânci sunt structuri
geotehnice speciale, cu interacțiuni
puternice teren - structură și cu
grad de risc ridicat în raport cu
vecinătățile. Ele trebuie obligatoriu
monitorizate, fie pentru iden-
tificarea unor situații de alertă sau
de avarie, care să dea posibilitatea
unei intervenții rapide, fie pentru
comparația cu valorile eforturilor și
deformațiilor calculate în procesul
de proiectare [4].

Ulterior, prin efectuarea calcu -
lelor inverse (back-analysis), se pot
reconsidera ipoteze considerate în
proiectare, se pot recalibra mo -
delele de calcul și parametrii geo -
tehnici folosiți pentru îmbunătățirea
rezultatelor calculelor viitoare pe
lucrări similare [5].

Descrierea proiectului
Timpuri Noi Complex

În sud-estul Bucureștiului, pe
amplasamentul fostei fabrici Timpuri
Noi, situat la aproximativ 1,8 km
de km 0 al Capitalei, se află în curs
de dezvoltare un ansamblu de
clădiri de birouri, spații comerciale
și rezidențiale. S-a optat pentru o
abordare în faze a proiectării și exe-
cuției, cu proiectarea, mai întâi, a
3 clădiri de birouri și spații comer-
ciale pe zona dinspre râul Dâm-
bovița, reprezentând Faza 1 a
proiectului Timpuri Noi Complex.

Clădirile au regim de înălțime: 2
Subsoluri, Parter, Mezanin și 10
Etaje și o su prafață construită de
cca. 59.500 mp pentru suprastruc -
tură și cca. 47.500 mp pentru
infrastructură. Subsolul executat în
această fază ocupă o suprafață de
cca. 11.000 mp și se întinde pe două
laturi către limita de proprietate, în
exteriorul acestora aflându-se dru-
muri publice, cu rețele subterane,
iar pe latura lungă, la o distanță de
20 m se găsește albia râului Dâm-
bovița. Adiacent celei de a doua
laturi lungi, în interiorul proprietății,
se va dezvolta, în viitor, un an-
samblu de clădiri de birouri având
parcaje la subsol iar adiacent celei
de a doua laturi scurte va fi dez-
voltată faza 1B, similară cu prima
din punct de vedere al dezvoltării în
adâncime.

În general, proiectarea geotehnică este foarte complexă, datorită variabilității condițiilor de te-
ren, a tehnologiilor de execuție disponibile, a abordărilor și modelelor de calcul, hazardelor naturale
etc. Pe baza unei experiențe destul de vaste, acumulate în proiectarea excavațiilor adânci, autorii
au înțeles că identifi carea unor soluții de bună calitate și fezabile în același timp presupune o abor-
dare completă, care pornește de la înțelegerea și stăpânirea parametrilor geotehnici relevați prin
încercări în laborator sau în situ, continuă cu formularea scenariilor, alegerea criteriilor de perfor-
manță, cu modele de calcul și tehnici de analiză, cu decizii inginerești de proiectare, cu urmărirea
execuției printr-o prezență activă în șantier și se finalizează cu monitorizarea comportării în timp,
cu extragerea de rezultate în vederea comparației model teoretic-realitate, cu revenirea, reinter-
pretarea și recalibrarea datelor de intrare. În aceste condiții, proiectarea geotehnică devine un pro-
ces iterativ, care presupune o înțelegere profundă, implicare și acumularea unei experiențe largi, cu
fixarea unor parametri similari (litologie, hazard natural, tehnologii care, deși sunt într-un proces
continuu de diversificare, trebuie limitate la o practică locală). Toate aceste însușiri sunt astăzi
inseparabile, în vederea obținerii de soluții realiste, sigure și eficiente.

Lucrarea de față prezintă modul de lucru care să asigure legătura logică între activitățile și com-
petențele necesare proiectantului geotehnician pentru a obține soluții eficiente, proces aplicat cu
succes la realizarea excavației adânci din cadrul proiectului Timpuri Noi - Faza 1A din București.



Structura este compusă din
nuclee și stâlpi din beton armat
poziționați în fațadă și planșee dală,
iar pe perimetru și între nuclee sunt
prevăzute grinzi din beton armat.
Structura subsolului, mai extinsă
decât suprastructura, este alcătuită
prin continuarea elementelor verti-
cale din suprastructură, la care se
adaugă stâlpi și pereți din beton
armat suplimentari, inclusiv perete
perimetral. Sistemul de fundare
este de tip radier general cu
grosimea de 1,8 m în zonele nucle-
elor, acolo unde apar concentrări de
eforturi datorate preluării și trans-
miterii sarcinii seismice, respectiv
1,0 m în rest.

Execuția lucrărilor fazei 1 a fost
împărțită în Faza 1A - clădirile Turn
și Paravan - și Faza 1B - clădirea H.
Cele două faze de execuție sunt
separate între ele printr-un perete
mulat transversal, realizându-se,
astfel, incinte de excavație separate
pentru execuția în perioade de timp
diferite. La momentul întocmirii
prezentului articol, execuția se afla
la primele niveluri supraterane ale
Fazei 1A, excavația fiind închisă în
întregime prin sistemul structural
de subsol.

INVESTIGAȚIILE DE TEREN -
STUDIUL GEOTEHNIC

Datorită regimului de înălțime și
funcțiunii clădirilor, a încărcărilor
transmise la terenul de fundare, a
localizării amplasamentului într-o
zonă seismică și considerând
prezența apei subterane aproape
de suprafață, proiectul a fost
încadrat în categoria geotehnică
trei (GK 3), categorie ce cores -
punde gradului de dificultate ridicat,
în conformitate cu reglementările
europene și românești [6, 7, 8].
Acest lucru im plică efectuarea
investigațiilor de rutină și, în plus,
încercări cu caracter special în labo-
rator și în teren, precum și calcule
mai complexe, care pot să nu facă
parte din reglementările în vigoare.

Programul investigațiilor de teren
Pentru determinarea parametri -

lor terenului de fundare și realizarea
unor profile geotehnice, s-au efec-
tuat investigații în teren și laborator
(fig. 1), definite printr-o temă ela-
borată de proiec tant, astfel [9]:

• 7 foraje geotehnice având adân -
cimi cuprinse între 25 m și 56 m,
din care s-au prelevat probe tulbu-
rate și netulburate la interval de 2 m
pentru încercări în laborator și pe -
netrări standard în foraje (SPT), în
straturile din care nu s-au putut
preleva probe netulburate;

• 10 penetrări statice cu con
(CPT) având adâncimi cuprinse
între 25,0 m și 36,7 m;

• 4 încercări sDMT (seismic
dilatometer test) și o încercare DMT
(dilatometer test);

Fig. 1: Amplasarea investigațiilor de teren și stratificația
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• un test Downhole în forajul de
56 m adâncime;

• 5 dintre forajele geotehnice,
împreună cu alte 4 puțuri, au fost
echipate cu piezometre pentru deter -
minarea variației apei subterane;

• 3 teste de pompare în foraje,
prin care s-au determinat coefi-
cienții de permeabilitate.

Constatându-se unele neomo -
genități la continuitatea straturilor
în amplasament, în special în pri -
vința stratului de argilă care are
rolul închiderii hidrostatice, s-a dis-
pus efectuarea unor investigații
suplimentare prin 9 CPT, dintre care
4 cu piezocon. Aceste încercări
suplimentare au pus în evidență un
strat de argilă etanș, general, cu
grosimea de cca. 3 m, fiind astfel
îndepărtate anumite temeri legate
de un posibil teren lentiloform, con-
statat în zone similare în imediata
vecinătate a Dâmboviței.

În urma încercărilor din labora-
tor, a prelucrărilor statistice ana -
lizate pe baza experienței în lucrări
similare, au rezultat parametrii
geotehnici pentru calculul incintei,
redați în Tabelul 1.

PROIECTAREA
EXCAVAȚIEI ADÂNCI
Descrierea lucrărilor

aferente excavației adânci
În urma studiilor de soluție efec-

tuate în faza inițială de proiectare,
s-a decis ca sistemul provizoriu de
susținere a excavației să fie realizat
dintr-un perete mulat, sprijinit în
teren cu un rând de ancoraje pre-
tensionate pentru laturile dinspre
interiorul proprietății, respectiv
șpraițuri metalice înclinate pe latu -
rile aflate la limita de proprie tate
[10, 11], reprezentate în figura 2.
S-a recurs la două soluții de spri-
jinire provizorie deoarece s-a
constatat că folosirea ancorajelor
pretensionate este soluția cea mai

economică, atât din punct de
vedere financiar, cât și cel al timpu-
lui de execuție, iar pentru laturile
aflate la limita de proprietate ar fi
fost dificil de realizat o sprijinire cu
ancoraje pretensionate atât din
cauza existenței rețelelor îngropate
cât și a aspectelor juridice.

Sprijinirea excavației
prin ancoraje în teren

Această soluție a constat în
montarea unui rând de ancore pre-
tensionate la un interval de 2,5 m, cu
înclinarea de 25°. Ancorajele au fost
montate în grinda de coronament
deasupra nivelului apei subterane.
În funcție de adâncimea exca vației
finale, respectiv de lungimea
peretelui mulat, pentru a asigura

încastrarea într-un strat coeziv,
cvasi-impermeabil, s-au distins 4
secțiuni caracteristice pentru spri-
jinirea peretelui mulat (Tabelul 2).

Sprijinirea excavației
prin șpraițuri metalice înclinate

Soluția constă în montarea unui
rând de șpraițuri înclinate în grinda
de coronament (și local, pe o filată
la o cotă inferioară grinzii de coro-
nament). Aceasta a implicat efec-
tuarea săpăturii în două etape:
inițial în zona centrală, păstrând o
contrabanchetă perimetrală pentru
sprijinirea peretelui mulat, apoi pe
zona perimetrală după montarea
șpraițurilor în radierul executat în
zona centrală. Șpraițurile au avut
lungimi cuprinse între 13,8 m și
16,8 m și au fost dispuse la interval
de la 3,5 m până la 4,5 m. În
funcție de adâncimea excavației
finale s-au distins 2 secțiuni carac-
teristice pentru sprijinirea peretelui
mulat care au diferit prin cota de
montare a șpraițurilor și prin mo -
mentul de demontare a șpraițurilor:
după execuția radierului, respectiv
după execuția subsolului 2.

Modelul numeric de calcul
și rezultatele obținute

Sistemul de susținere a exca -
vației a fost modelat prin analiză 2D
în starea plană de deformații folo-
sind metoda elementului finit și

Tabelul 1: Stratificația și valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici

γnat ‐ greutatea volumică în stare naturală;
E50

ref ‐ modulul de deformație secant, Eoed
ref ‐ modulul de deformație tangent pentru încărcarea primară în

edometru;
Eur

ref ‐ modulul de deformație de descărcare/reîncărcare;
cref ‐ coeziunea efectivă, φ ‐ unghiul de frecare internă efectiv;
m ‐ puterea pentru legea hiperbolică de variație a rigidității cu efortul;
k0 ‐ valoarea coeficientului împingerii în stare de repaus pentru pământuri normal consolidate;
G0 ‐ modulul de deformație transversală în domeniul deformațiilor mici, γ0,7 ‐ nivelul de deformații la 70% din G0

Presiunea de referință pentru rigiditate pref considerată este 200 kN/m2.

Fig. 2: Secțiuni caracteristice pentru susținerea excavației adânci

Tabelul 2: Caracteristicile ancorajelor în teren
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modelul de comportare cu rigidi -
zare în domeniul deformațiilor mici
pentru pământ. Interfața dintre
pământ și peretele de incintă a fost
modelată cu legea Mohr-Coulomb,
în timp ce elementele de susținere
și sprijinire (pereți mulați, șpraițuri
etc.) au fost modelate considerând
criteriul elastic liniar de comportare
[10, 11].

Au fost analizate patru situații
de proiectare [12, 6, 13]: situația
normală: la SLS (valori carac -
teristice) și la SLU (valori de calcul
ale parametrilor); situația acci-
dentală (1): excavație suplimen -
tară accidentală de 0,5 m (calcul
SLU); situația accidentală (2): a
fost considerată o suprasar cină de
20 kPa datorată utilajelor, depozite-
lor de pământ etc., în interiorul li -
mitei de proprietate (calcul SLU) și
situația seismică (calcul SLU).
Rezultatele calculelor sunt redate în
figura 3.

Proiectarea ancorajelor în teren
Pre-dimensionarea ancorajelor

în teren s-a făcut pe baza calculului
folosind parametri geotehnici rezul-
tați din studiul geotehnic iar pro -
iectarea finală, pe baza încercărilor
de probă pe trei ancoraje (supli-
mentate ulterior cu încercarea a
încă unui ancoraj), după obținerea
și interpretarea rezultatelor din
încercări [14, 15].

În urma pre-dimensionării prin
metode prescriptive, valoarea carac -
teristică a capacității ancorajelor este
de 930 kN pentru un bulb de 7 m
lungime, rezultând o valoare de cal-
cul de 520 kN.

Pe baza încercărilor efectuate
s-a putut estima capacitatea anco-
rajului corespunzătoare unei valori
de 2 mm pentru curgerea lentă,
rezultând o valoare caracteristică
între 520 kN și 1.080 kN.

ÎNCERCĂRILE DE PROBĂ
ÎN TEREN

Pentru dimensionarea ancora-
jelor au fost efectuate trei teste
preliminare. Ancorajele încercate
au avut o lungime de 15 m, din care
6 m lungimea bulbului, fiind reali -
zate din 7 toroane a câte 7 armături
de 5 mm diametru (7x7φ5 mm), din
oțel de clasa Y1860C. Acestea au
fost amplasate în panouri de pereți
mulați, special detaliate și calculate
astfel încât să poate prelua efortu-
rile maxime rezultate din forțele
maxime de tensionare. Ulterior a
fost dispusă încercarea a încă unei
ancore, ca re a fost instrumentată
cu 5 mărci tensometrice, pentru
determinarea interacțiunii toroane
- bulb.

Deși ancorajele au fost execu-
tate în condiții tehnologice și de
teren cvasi-similare, s-a constatat o
dispersie destul de mare a rezul-
tatelor încercărilor. S-a observat că
valoarea minimă înregistrată cores-
punde unei zone în care s-a sur-
prins prezența în pământ a unor
hidrocarburi și în același timp, unde
au fost efectuate lucrări de demo-
lare mai adânci de 4 m ale vechilor
structuri din amplasament. 

S-a decis continuarea lucrărilor
în siguranță prin executarea anco-
rajelor cu presiuni de injecție mai
scăzute și, de asemenea, cu crește-
rea lungimii bulbului la 7 m în loc
de 6 m (cât fusese stabilit prelimi-
nar prin proiect) pentru una dintre
secțiunile caracteristice, la 8,5 m în
loc de 7 m pentru cea de a doua
secțiune ca racteristică și la 5 m în
loc de 4 m pentru cea de a treia, în
zona în care a fost semnalată pre-
zența hidrocarburilor și/sau a lucră -
rilor de demolare la o adâncime mai
mare de 4 m; s-a mărit și lungimea
liberă a ancorajelor de la 9 m la 12 m.

Pe baza fișelor de forare-injec -
tare, proiectantul a ales, pentru
încercările de control, 9 ancoraje.
Încercările au fost efectuate în con-
formitate cu metoda 1, în care forța
axială a fost aplicată incremental în
5 cicluri până la încărcarea maximă
de încărcare Pp indicată în funcție
de secțiunea ca racteristică în care
lucrează ancorajul. Pentru ultimul
ciclu s-au înregistrat deplasări ale
capetelor toroanelor cuprinse între
50 mm și 100 mm.

Înainte de blocarea lor toate
ancorajele din lucrare au fost
supuse testelor de recepție. Forțele
au fost aplicate în trei pași incre-
mentali egali, până la forța maximă
Pp (Tabelul 2). Toate ancora jele
din lucrare au relevat condiții
acceptabile de capacitate și com-
portare în exploatare (rată de
deformație la fluaj, lungime liberă
aparentă) înainte de blocare.

Fig. 3: Deplasarea peretelui mulat și momentul încovoietor (valori de calcul)
rezultate în urma calcului numeric
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ASISTENȚA TEHNICĂ
ÎN TIMPUL EXECUȚIEI

Pe parcursul execuției lucrărilor,
proiectantul a asigurat asistența
tehnică a lucrărilor de execuție și
urmărirea tehnică în execuție pen-
tru asigurarea calității. În figura 4
sunt redate fotografii din timpul
vizitelor în șantier. Acolo unde a
fost necesar, s-a cerut adaptarea
sau remedierea unor lucrări. În
cadrul activității de asistență teh-
nică, au fost făcute unele adaptări
în funcție de graficul de execuție,
de disponibilitățile logistice, dar și
pe baza măsurătorilor efectuate în
activitatea de monitorizare. De
exemplu, în zona de sud-vest a
amplasamentului (către râul Dâm-
bovița), din cauza existenței unor
fundații îngropate de la construcțiile
anterioare, fundație care a creat
dificultăți la realizarea grinzilor de
ghidaj pentru peretele mulat, a fost
necesară aplicarea unei soluții de
sprijinire care să evite surparea
drumului din imediata vecinătate.

În timpul măsurătorilor de forță
din ancorajele în teren, s-a con-
statat că pierderea de tensiune la
blocare era mult mai mare decât
cea considerată în calcule, deci că
ancorajele nu erau pre-tensionate
suficient. În aceste condiții, proiec-
tantul a adaptat forțele finale de
blocare P0 indicate în caietul de
sarcini, astfel încât forța remanentă
din ancoraj să fie comparabilă cu
cea consid e rată în proiectare.

Un alt aspect important consta -
tat pe perioada execuției lucrărilor
a fost redat prin măsurătorile încli-
nometrice. La un moment dat aces-
tea au pus în evidență valori mai
mari ale deplasărilor la vârf față de
cele ante-estimate în proiect, pe o
zonă de perete mulat rezemat

provizoriu cu șpraițuri înclinate. S-a
constatat chiar că forma deformatei
nu este corespunzătoare celei
aștep tate, ca și cum șpraițurile nu
se constituie în reazeme pentru
perete. După inspectarea amănun -
țită în teren a corectitudinii mon tării
șpraițurilor, s-a dispus măsurarea
temperaturii mediului ambiant în
diferite puncte ale incintei și la
suprafața șpraițurilor metalice. S-a
constatat și o influență deosebită a
diferențelor de temperatură diurne,
dar și între cele la care s-au montat
șpraițurile în comparație cu cele
înregistrate ulterior. 

În cazul unei temperaturi ambi-
entale de cca. 35°C la umbră, s-au
constatat valori ale tempe raturii
de peste 50-55°C pe suprafața
însorită a peretelui mulat și de până
la 70°C pe suprafața șpraițurilor

expuse direct la acțiunea soarelui.
Conside rând aceste valori de tem-
peratură măsurate, s-a confirmat și
prin calcul ceea ce fusese măsurat,
anume că, din cauza scurtării
șpraițurilor, acestea nu intrau în
lucru sau intrau în lucru dar cu o
„rezemare întârziată” pentru perete.
S-a dispus un control mai strict al
temperaturii, printr-o protejare mai
eficientă. Este, totuși, de reținut
importanța deosebită a diferențelor
de temperatură care trebuie luate
în calcul la estimarea diferitelor
scenarii de variație.

LUCRĂRILE DE MONITORIZARE
Programul de monitorizare
Pentru perioada de execuție a

excavației adânci, au fost efectuate
următoarele lucrări de monitorizare:

• Măsurarea, prin metode topo -
grafice, a deplasărilor verticale și
orizontale ale peretelui mulat de
susținere a excavației, prin 20
mărci de tasare și de deplasare
montate pe grinda de coronament;

• Măsurarea deplasărilor orizon-
tale ale peretelui mulat, pe toată
lungimea acestuia, prin 7 dispozi-
tive înclinometrice având 30 m
adâncime fiecare (conduse cu baza
sub peretele mulat);

• Măsurarea deplasărilor verti-
cale ale terenului de fundare, în
adâncime, prin 3 dispozitive taso-
metrice având 45 m adâncime
fiecare: unul cu tije având 6 ancore
injectabile și senzori de depla sare
cu coardă vibrantă și două tasome-
tre cu câte 25 senzori magnetici
fiecare;

Fig. 4: Imagini din timpul vizitelor tehnice pentru asistența de șantier

Fig. 5: Amplasarea elementelor de monitorizare a excavației adânci
Pe ‐ piezometre exterioare; Pi ‐ Piezometre interioare; P2 ‐ Piezometre Studiu Geotehnic;

S1 ‐ Tasometru cu tije; S2, S3 ‐ Tasometre magnetice;
GC1...20 ‐ Mărci de tasare/deplasare pe grinda de coronament;

A1...5 ‐ Celule de forță instalate pe ancorajele 1...5.
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• Măsurarea nivelului apei sub-
terane în 10 puțuri piezometrice:
5 puțuri interioare și 5 puțuri exte -
rioare (o parte dintre acesta fiind
realizate ca investigații pentru
Studiul Geotehnic);

• Măsurarea forțelor din ancora-
jele în teren prin 5 celule de forță
cu coardă vibrantă.

Poziționarea elementelor de moni -
torizare este redată în figura 5.

Citirile măsurătorilor au fost
înregistrate electronic, procesate și
transferate către baza de date cen-
tralizată a monitorizării.

Fazele de execuție pentru care
s-au făcut măsurători pe perioada
de execuție a infrastructurii au fost:
înainte de începerea execuției (doar
măsurători în puțuri piezometrice),
după realizarea grinzii de corona-
ment, în timpul și după tensionarea
ancorajelor în teren, după exca-
vație în zona centrală și perimetral
pe laturile sprijinite cu ancoraje în
teren (la interval de 2 săptămâni),
după excavarea contrabanchetei
perimetrale pe șpraițurile înclinate
(la interval de 2 săptămâni), după
demontarea șpraițurilor, respectiv
după detensionarea ancorajelor în
teren.

Rezultatele obținute
în urma măsurătorilor

Măsurătorile nivelului apei sub-
terane au relevat faptul că incinta a
fost închisă hidrostatic (fi g. 6),
neexistând influențe în exteriorul

pereților mulați, iar din măsurăto-
rile efectuate în puțurile piezome -
trice interioare s-a putut determina
un debit de infiltrare a apei în incin -
tă - prin stratul de argilă și, even-
tual, prin mici discontinuități ale
acestuia - de aproximativ 500...600
m3/zi, adică apa urca aproximativ
5 cm/zi, atunci când nu se pompa
prin puțurile de epuizment.

În urma măsurătorilor înclino-
metrice, s-a determinat o deplasare
totală la vârf de cca. 5-10 mm în
exteriorul excavației, după tensio-
narea ancorajelor în teren, și o
deplasare relativă față de etapa de
tensionare de cca. 15-20 mm, după
excavarea la cota finală, respectiv o
deplasare totală la vârf de până la

30 mm, în secțiunile de sprijinire
prin șpraițuri metalice. 

Valorile deplasărilor topografice
pe grinda de coronament au fost în
bună concordanță cu măsurătorile
în coloa nele înclinometrice, ceea
ce constituie o confirmare prin
două metode diferite a valorilor
rezultate. Câteva rezultate ale
măsurătorilor înclinometrice sunt
redate în figura 7.

Până în momentul realizării sub-
solului 1, măsurătorile în tasometre
au relevat o tasarea totală în jurul a
14...22 mm, după o relaxare a
terenului de 20...25 mm ca urmare
a excavației (fig. 8).

Fig. 6: Grafic de variație a nivelului apei subterane din baza de date centralizată

Fig. 7: Grafice cu rezultatele măsurătorilor înclinometrice
continuare în pagina 42È
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Măsurătorile forței din ancora-
jele în teren au permis deter-
minarea diferenței între încărcarea
teoretică din presă și forța măsu -
rată în celule în intervalul -5,4% ...
+1,5% din forța măsurată, pierderi
de tensiune la blocare în intervalul
30,7%...37,4% (mult mai mari
decât cele considerate la proiectarea
ancorajelor), influența tensi onării
ancorajelor adiacente, precum și
pierderile de tensiune și/sau încăr-
cările ancorajelor în timp [14].
Acest lucru a permis adaptarea for -
țelor de tensionare pentru a respecta
premisele din proiectare, precum și
urmărirea comportării ancorajelor
și a lucrărilor de susținere.

CONCLUZII
Conceptul de abordare completă

a unei lucrări geotehnice a fost apli-
cat cu succes, după cum s-a văzut,
în cazul unei lucrări de susținere
pentru o excavație adâncă. 

Urmărirea permanentă a lucrării
și implicarea în toate etapele de
realizare a acesteia, pornind de la
investigațiile geotehnice și termi -
nând cu monitorizarea în timpul și
post-execuție, asigură atingerea
parametrilor de performanță doriți
privind fezabilitatea soluțiilor, cali-
tatea, costurile, siguranța și timpul.

În cazul de față, această abor-
dare a permis, în primul rând, uti-
lizarea în proiectare a unor modele
de calcul avansate, care au condus
la soluții economice, dar în același
timp sigure, controlul proiectării
unor elemente care sunt dificil de
modelat, cum sunt ancorajele în
teren, pe baza încercărilor prelimi-
narii, intervenția rapidă în luarea
unor decizii în ceea ce privește exe-
cuția pe baza monitorizărilor.

Implicarea, însă, nu trebuie să se
oprească odată cu finalizarea exe-
cuției. Toate aceste activități trebuie
să se constituie într-o experiență
care să reprezinte fundamentul
unor lucrări și mai performante în
viitor. Pentru aceasta, toate datele
acumulate trebuie să fie analizate și
interpretate, modelele de calcul să
fie revizuite (back analysis) și nu în
ultimul rând, să fie strânse într-o
bază de date.
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contract 6071/2012;

10. Popp & Asociații Inginerie
Geotehnică S.R.L. Memoriu tehnic
pentru lucrările aferente excavației
adânci pentru lucrarea Timpuri Noi
- Etapa 1A, faza de proiectare
Proiect Tehnic, contract 6091/2012;

11. Popp & Asociații Inginerie
Geotehnică, Breviar de calcul pen-
tru lucrările aferente excavației
adânci pentru lucrarea Timpuri Noi
- Etapa 1A, faza de proiectare
Detalii de execuție, contract
9013/2015;

12. NP 124:2010. Normativ
privind proiectarea geotehnică a
lucrărilor de susținere;

13. SR EN 1997-1:2004 /
NB:2007. Eurocod 7: Proiectarea
geotehnică. Partea 1: Reguli gene-
rale. Anexă națională;

14. ENE A., MARCU D., POPA H.,
Proiectarea, execuția și încercarea
ancorajelor în teren pentru susți -
nerea unei excavații adânci din
București. Manuscris pentru a XIV-a
Conferință Națională de Geotehnică
si Fundații. Cluj-Napoca, România,
2015;

15. NP 114-2014. Normativ
privind proiectarea geotehnică a
ancorajelor în teren. q

Fig. 8: Grafic cu rezultatele măsurătorilor tasometrice

Æ urmare din pagina 41
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Cele mai reprezentative lucrări de con-
strucții, cărora societatea le-a asigurat consul-
tanță tehnică de specialitate, din anul 2000 și
până în prezent, sunt:

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

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

• Lucrări de reabilitare și modernizare obiective de
interes local;

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

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

istorice;
• Înființare sau dezvoltare de ferme de creștere a

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

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

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

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

atestați.
Toate serviciile de consultanță, lucrările de proiec -

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

INFRASTRUCTURA
NECESARĂ REALIZĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE

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

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

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

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

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

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

SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Manage ment

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

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

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

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

ALMA CONSULTING SRL Focșani mai asigură, pentru cei interesați: consultanță în domeniul
relațiilor publice și comunicării, consultanță pentru afaceri și management, testări și analize
tehnice, precum și activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
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Orașul din aluminiu 

Piața imensă de desfacere din SUA este favorabilă
companiei ALUPROF, care și-a înființat filiala ALUPROF
USA cu sediul la New York, împreună cu partenerul
său american și și-a direcționat, deja, acțiunile spre
creșterea permanentă a vânzărilor, concentrându-se
pe câștigarea contractelor în cel mai mare conglo -
merat de pe coasta de est a Statelor Unite. „Este o
piață uriașă și foarte prietenoasă. În însăși inima New
Yorkului, acolo unde trăiesc aproape 8 milioane de
locuitori, apar mai multe clădiri decât sunt construite,
în prezent, în toată Polonia. Ne bucurăm că produsele
noastre sunt folosite la aceste investiții și ne pregătim
pentru noi mari provocări.” - declară Tomasz Grela,
Președintele Consiliului de Administrație al ALUPROF. 

În prezent, în curs de realizare se află corpul de
clădire Brooklyn Navy Yard - primele structuri de
fațadă necesare pentru construirea sa au fost deja
transportate în SUA. Următoarea va fi clădirea 19 East
Houston - nu foarte mare, însă foarte interesantă din
punct de vedere arhitectonic, mai ales în sfera soluții -
lor de fațadă. Însă, cel mai recent motiv de mândrie
pentru ALUPROF și totodată perla portofoliului său,
este construcția de lux a complexului de 3 clădiri cu
apartamente Sky View Parc. Complexul s-a finalizat
recent pe baza proiectului atelierului canadian de arhi-
tectură Architects Alliance din Toronto. „Fiecare dintre
cele 3 clădiri are câte 17 etaje iar pentru aceste clădiri
am elaborat două tipuri de fațadă, din elemente MB-
SE80 SG WW și MB-SE80 SG CW.” – explică Dariusz
Ruśniok, Constructor Principal al Secțiunii Dezvoltare
Fațade a companiei ALUPROF.

Brooklyn Navy Yard Sky View Parc

Sistem de fațade
MB-SE80 SG WW

New York este un oraș în continuă dezvoltare, în care se realizează numeroase
investiții noi. În locul clădirilor vechi apar mereu altele noi iar între ele, găsim cu
mândrie clădiri la construirea cărora s-au folosit sistemele din aluminiu ALUPROF. 

Realizările pe plan internațional sporesc renumele produselor ALUPROF, constituind o
dovadă că, de mulți ani, calitatea produselor acestei companii poloneze se află la
standarde mondiale. Experiența bogată a angajaților și grija pentru cele mai mici
detalii în producție au permis îndeplinirea visului american de expansiune a companiei
din Bielsko-Biała. Datorită acestui fapt, de la an la an, în portofoliul ALUPROF se
adaugă noi construcții peste ocean, construcții în care au fost utilizate sistemele sale
de fațadă. Printre ele, realizarea de prestigiu finalizată de curând - Sky View Parc din
New York. 
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Clădire individualizată
de apartamente 

Soluția concepută de ALUPROF a asigurat proiectului
Sky View Parc obținerea unei expresii arhitectonice
individuale, iar fațada proiectată corespunzător a avut
un impact pozitiv asupra bilanțului energetic al întregii
clădiri și confortului utilizatorilor săi. 

Sistemul peretelui de umplere din elemente MB-SE80
SG WW, din care sunt construite majoritatea ariilor vi -
trificate ale clădirii din partea exterioară, este potențat
de efectul unei centuri unitare din sticlă între plafoanele
clădirii, împărțite de fante verticale cu lățime de 22 mm.
Profilele portante ale acestuia au o lățime de 80 mm,
iar sticla este lipită de ele cu silicon structural, în
tehnologia SSG. Structura permite folosirea îmbinărilor
unghiulare, iar în cadrul elementelor deschise se pot
monta atât ferestre oscilante, cât și uși în sistemul MB-
70HI Casement. O trăsătură caracteristică a structurii
este și nivelul ridicat de izolare acustică, corespunzând
cerințelor OITC 34. „Aceasta este o calitate foarte
importantă a sistemului, mai ales într-un oraș precum
New York, care pulsează de zgomot și vibrații provocate
de traficul rutier. În aceste condiții, este necesară
folosirea unor soluții care să compenseze impactul
mediului asupra clădirii.” - adaugă Dariusz Ruśniok,
Constructor Principal al Secțiunii Dezvoltare Fațade a
companiei ALUPROF. 

A doua structură elaborată pentru clădirea Sky View
Parc este peretele MB-SE80 SG CW, o fațadă din ele-
mente, datorită căreia a fost posibilă eliminarea,
aproape în întregime, a schelelor în timpul construcției.
Privită din exterior, creează efectul unui panou unitar
din sticlă, împărțit cu fante verticale cu lățimea de
22 mm și fante orizontale cu lățimea de 30 mm. Ideea
segementelor de fațadă îmbinate independent duce la
apariția unor rosturi de dilatare verticale și orizontale,
care asigură funcționarea corectă a structurii. Struc-
tura, fabricată în sistemul MB-SE80 SG CW, este
caracterizată atât de parametri corespunzători de etan -
șeitate, de un nivel ridicat de izolare termică și acustică,
precum și de rezistența la mișcări seismice.

În prezent, în portofoliul ALUPROF există, deja, câteva
proiecte realizate pe teritoriul SUA, în care au fost uti-
lizate sistemele de fațadă ale companiei. Numai în New
York vorbim despre: hotelul LIC Marriott și 325 Lexing-
ton Avenue. Următoarele clădiri, care vor fi construite
în curând cu sistemele ALUPROF, sunt 545 Broadway și
turnul de 72 de etaje 125 Greenwich. 

Marriott LIC 125 Greenwich



w Revista Construcțiilor wmai 201846

URSA demarează campania URSA GOES GREEN
De câțiva ani URSA se implică activ în angajamentul
UE de reducere cu 20% până în 2020 a emisiilor de
gaze cu efect de seră. Pentru a putea ajunge la rezul-
tate concrete în privința reducerii poluării, URSA a dez-
voltat în ultimii ani o platformă de cercetare care își
propune să dezvolte termoizolații inovative cu impact
pozitiv asupra protecției mediului. Produsele introduse
pe piață, mai ales în ultima perioadă, sunt dovada
investiției în tehnologie. Dezvoltarea și comercializarea
unor materiale izolante fabricate din materiale regene-
rabile au dus la construirea unor case sustenabile.
Toate produsele au ca scop îmbunătăţirea eficienţei
energetice a clădirilor cu impact pozitiv asupra reduce-
rii poluării mediului. Folosirea unor materiale cu
„amprentă verde", adică materiale prietenoase cu
mediul, ecologice, înseamnă și utilizarea pentru izola-
rea termică a locuințelor a unor produse premium,
rezistente la foc.

Anul trecut, compania URSA a făcut primul pas în acest
sens. A lansat pe piață vata minerală care beneficiază
de tehnologia BiOnic. Aceasta este cea mai inovativă
tehnologie în termoizolații, iar produsele care bene -
ficiază de această tehnologie sunt realizate din
materiale naturale regenerabile. Fabricată printr-un

proces ce îmbină natura cu tehnologia de ultimă oră,
vata minerală de sticlă URSA BiOnic asigură cele mai
înalte performanțe biologice și tehnice, la cel mai bun
raport calitate-preț.

Se dorește 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 obținută prin folosirea pro-
duselor URSA nou vândute. Pe site-ul URSA puteți găsi
această informație care se modifică live.

„Începând cu 2018, URSA lansează campania URSA
Goes Green, un slogan asumat de URSA. Este impor-
tant să alegem întotdeauna materiale termoizolante
cât mai bune, cu o eficiență  energetică mare, și pro-
duse prietenoase cu mediul. Oricine intră pe site-ul
www.ursa.ro va putea urmări live cum sunt monitori-
zate și care sunt cantitățile de CO2 economisite prin
folosirea materialelor invovatoare URSA. De aseme-
nea, a fost făcută o investiție în refacerea ambalajelor.
Produsele performante de la URSA sunt livrate în
ambalaje verzi, în timp ce produsele economice sunt
prezentate în ambalaje pe fond alb. Urmăriți sloganul
«URSA goes green» și alegeți întotdeauna cele mai
bune izolații.” ne asigură Sorin Pană, director comer-
cial URSA România.

URSA GOES GREEN



Despre URSA

URSA este o companie producătoare de materiale izo-
latoare termic și acustic, cu o politică de dezvoltare
orientată pe eficiență energetică și dezvoltare durabilă
în construcții. Compania se bucură de o prezență
comercială largă atât în Spania, cât și în Europa, dato-
rită celor 13 fabrici, plasate strategic pe continentul
european. Astăzi, URSA este unul dintre cei mai mari
producători de vată minerală și polistiren extrudat
(XPS) din Europa, două materiale izolatoare comple-
mentare, ce contribuie la izolarea termică și acustică a
clădirilor.

„Anul trecut Xella International GmbH a semnat un
contract cu fondul de investiții KKR pentru a cumpăra

URSA. Ca business, URSA își continuă trendul de
creștere, separat, sub acoperișul Grupului Xella, com-
pletând portofoliul existent al mărcilor de materiale de
construcții.” - a declarat Sorin Pană, directorul comer-
cial al URSA România.

În România, URSA este prezentă cu produsele sale de
20 de ani, comercializând două branduri de vată mine-
rală, URSA Glasswool și vata minerală URSA Terra,
fabricate în Slovenia. URSA România S.R.L. activează
pe piață din anul 2003. Produsele URSA, însă,  sunt
prezente pe piața din România încă de la începutul ani-
lor ’90. În ultimii ani, livrările de produse URSA au
cunoscut o creștere importantă, compania locală URSA
România ajungând să dețină o cotă de piață de circa
40% pe segmentul de vată minerală din sticlă. q
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Arhitectură fără limite… (XXI)

CAPITAL GATE -
Abu Dhabi, EAU

Această construcție, cu 35 de etaje și 160
de metri înălțime, este ieșită din comun prin
faptul că este cea mai înclinată clădire din
lume. Înclinația sa spre vest este de 18 grade,
de patru ori mai mare decât cea a turnului din
Pisa, care are o înclinare de… doar 4 grade.

Proiectantul clădirii este RMJM Dubai iar
constructorul său, National Exhibitions Com-
pany din Abu Dhabi.

De fapt, până la nivelul 12 etajele sunt per-
fect verticale, după care ele încep să se încline
spre exterior, între 30 de cm și 140 cm.
Înclinarea este posibilă deoarece clădirea se
sprijină pe o structură densă formată din 490
de piloni înfipți la 30 de metri adâncime, ceea
ce îi permite să facă față forțelor gravi-
taționale, vântului și presiunii seismice.

Construirea Capital Gate a început în 2007
și s-a finalizat în 2011. Clădirea are o
suprafață totală de 53.100 metri pătrați, cu o
folosință mixtă - comercial și rezidențial.

În câteva numere consecutive ale revistei v-am prezentat blocuri-turn, cu forme deosebite, con-
struite în lume. Analizând cu atenție răspândirea unor asemenea construcții în diverse țări de pe
glob, constați că cele mai multe dintre ele sunt grupate în trei zone: Statele Unite, Orientul Apropiat
și Asia - în principal China - țară în care, în ultima perioadă, se manifestă o adevărată efervescență
pentru asemenea construcții ieșite din comun.

Vom continua să vă prezentăm și în următoarele numere ale revistei asemenea construcții,
sperând că îi vom stimula și pe dezvoltatorii și arhitecții care proiectează pentru România să ne
„ofere” clădiri care să iasă din tiparul cu care ne-au obișnuit, adică cilindrice sau paralelipipedice.

Începem cu Orientul Apropiat, care deține în prezent recordul de înălțime al clădirilor construite
sau aflate în construcție, respectiv Burj Khalifa (Dubai, Emiratele Arabe Unite) - 828 m și cea care o
urmează și care o va depăși la înălțime - având 1.001 m - Kingdom Tower (Jeddah, Arabia Saudită),
aflată în construcție pe malul Mării Roșii.

Și dacă Dubai-ul are cele mai multe construcții deosebite, lui Burj Khalifa adăugândui-se Palm
Islands, Infinity Tower, Burj al Arab, Rose Tower, Marina Dubai ș.a., Abu Dhabi - capitala Emiratelor
Arabe Unite - încearcă să țină pasul prin construirea câtorva clădiri interesante. Iată-le:

CAPITAL GATE ‐ Abu Dhabi, EAU



JUMEIRAH AT ETIHAD TOWERS
- Abu Dhabi, EAU

Acesta este un complex de cinci
blocuri-turn cu înălțimi și destinații
diferite, amplasat pe cornișa din
Abu Dhabi.

Designul turnurilor a fost con-
ceput de societatea australiană DBI
Design, proiectantul a fost Hill
International, structura din beton a
blocurilor a fost proiectată de Auro-
con, iar constructor a fost Arabian
Construction Company.

Turnul 1 - cu destinație mixtă,
hotel și rezidențial, are 69 de etaje
și 277 m înălțime. Hotelul de cinci
stele are 382 de camere elegante
iar zona rezidențială, 199 de apar-
tamente.

Turnul 2 - cu 80 de etaje și
305 m înălțime are 387 de aparta-
mente.

Turnul 3 - cu 60 de etaje și 260 m
înălțime, are destinație mixtă: rezi-
dențial și birouri.

Turnul 4 – cu 66 de etaje și
234 m înălțime, are 312 apartamente.

Turnul 5 - cu 55 de etaje și
218 m înălțime, are 193 de aparta-
mente.

La baza turnurilor se află, de
asemenea, cinci nivele cuprinzând
o serie de spații cu destinații
diverse: restaurante, baruri, centre
SPA, săli de recepție și conferințe
etc.JUMEIRAH AT ETIHAD TOWERS ‐ Abu Dhabi, EAU

w Revista Construcțiilor wmai 2018 49

continuare în pagina 50È



w Revista Construcțiilor wmai 201850

TURNURILE AL BAHAR -
Abu Dhabi, EAU

Cele două turnuri gemene,
având fiecare câte 29 de etaje și
145 m înălțime, reprezintă un ade-
vărat simbol al tehnologiilor moder -
ne în arhitectură. În ce sens?
Pentru a proteja birourile clădirii de
căldura excesivă din acea zonă -
care ziua poate ajunge până la 50
de grade Celsius - o parte din
fațada blocurilor este acoperită cu
un sistem de umbrele care noaptea
se închid iar dimineața încep să se
deschidă în funcție de poziția soare-
lui și de cantitatea de căldură ce
cade pe ele, reducând-o până la
jumătate.

Sistemul, proiectat de Aedas
Architects împreună cu specialiștii
de la Arup Engineers, a fost inspirat
de grilajele ajurate care protejează
casele arabe - sistem denumit
mușarabia.

Cele 2.000 de umbrele, ampla-
sate pe fațadele celor două Turnuri,
sunt acționate automat de energia
produsă de panourile fotovoltaice
amplasate pe clădire și pe acope -
rișurile înclinate, acestea din urmă
asigurând circa 5% din necesarul
total de energie al clădirii.

Singura zonă a fațadei neaco -
perită de umbrele este cea dinspre
Nord deoarece nu este expusă atât
de intens la razele soarelui.

Pentru strategiile de dezvoltare
durabilă implementate, precum și
pentru transpunerea elementelor
tradiționale în arhitectura turnurilor,
proiectul a primit, în 2012, premiul
„Tall Building Innovation Award”.TURNURILE AL BAHAR ‐ Abu Dhabi, EAU
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Conacul a fost construit la începutul secolului XX, de
un mare moșier - Filip Orezeanu - care avea nume -
roase proprietăți în județele Brăila, Ialomița, Prahova
și Caraș-Severin.

Amplasat în câmp, la circa 800 de metri de gara
CFR, clădirea, construită de ingineri și meșteri renumiți
în acea vreme, nu iese în evidență atât prin stilul arhi-
tectonic specific conacelor boierești, cât prin decorațiu-
nile cu ceramică de pe zidurile exterioare și prin
picturile interioare.

Destinația Conacului era Casă de Vacanță, aici
poposind multe personalități ale țării din acea vreme
pentru a petrece sau a participa la partide de vână-
toare. Între acestea, se spune, fostul ministru de
externe Nicolae Titulescu și fostul prim-ministru
Armand Călinescu.

Conacul era dotat cu mobilier de lux, în curte era o
piscină pentru ca oaspeții să se poată răcori în zilele
călduroase, iar în grajduri erau cai de rasă pentru plim-
bări ecvestre.

Conacul mai dispunea de o cramă, de un pavilion
unde se putea servi ceai, cafea sau o dulceață, iar
curtea era amenajată în formă de grădină englezească,
cu o fântână arteziană în mijlocul ei.

În timpul comunismului clădirea a fost transformată
în sediu al Stațiunii de Mașini și Tractoare a comunei.
A fost, totuși, păstrată cu destulă grijă, iar în anul 1990
era intactă. A fost, însă, distrusă și arată acum așa, ca
în fotografia făcută de Florentin Coman - în anii de
regim democratic al țării noastre, după ce „Agromec-ul”,
care a moștenit „SMT-ul”, a intrat în faliment.

După 1990, un urmaș al familiei, Ion Cristescu
Orezeanu, stabilit în Elveția, a revendicat Conacul și
169 de hectare din zona comunei Traian. Din păcate,
acesta a decedat la scurt timp, după care au apărut
alți numeroși moștenitori care au început să își dis-
pute proprietatea, fără a face, însă, ceva pentru pro-
tejarea ei.

Așa că hoții au distrus și au furat tot, bucată cu
bucată, iar după apariția atâtor moștenitori, acum nu
se știe de fapt cine este proprietarul real al celor
câtorva ziduri care au mai rămas din Conac.

Continuăm să vă prezentăm dovezi ale indiferenței cu care poporul nostru, în frunte cu conducă-
torii săi, se “îngrijesc” de moștenirea culturală și arhitectonică pe care ne-au lăsat-o înaintașii noștri.
O indiferență în multe cazuri criminală, dacă ne gândim că asistăm neputincioși la degradarea unor
monumente arhitectonice pe care am avut grijă să le clasificăm și să le trecem pe niște liste cu mo -
numente istorice, pentru ca, apoi, să nu mai facem nimic, dacă nu pentru restaurarea, măcar pentru
protejarea lor ca să nu se distrugă cu fiecare zi care trece, până când - și nu mai e mult până atunci -
nu vom mai avea ce proteja.

Și cât oare ar fi însemnat, de-a lungul anilor, pentru Bugetul acestei țări (poate nici 10% din cât
s-a furat), ca să renovăm sau doar să protejăm cele câteva sute de monumente arhitectonice care
mai existau pe teritoriul țării noastre în 1990?

MONUMENTE CARE PLÂNG… (X)

CONACUL OREZEANU - comuna Traian, județul Brăila

CONACUL OREZEANU ‐ comuna Traian, județul Brăila
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Iată un alt monument istoric
distrus și furat bucată cu bucată.

Castelul a fost construit în seco -
lul XIX, în stil neoclasic, la comanda
contelui Mikes Ianos (1804 – 1880),
component al unei familii secuiești
care a avut un rol important în isto-
ria acestor locuri.

Practic, ansamblul din Cisteiul
de Mureș era compus din mai multe
clădiri datând din perioade diferite.

În timpul comunismului castelul
a fost - ce altceva? - decât sediul
CAP-ului din comună. După 1990
clădirea a găzduit o grădiniță, apoi
a fost părăsită și lăsată pradă hoți-
lor și distrugerilor.

Astăzi, palatul este o ruină, păs-
trându-se doar pivnițele, câțiva
pereți și coloanele de la intrare.

Doar din fotografiile care mai
există se poate distinge că ansam-
blul de la Cisteiul de Mureș a fost
unul impresionant prin rigurozitatea
structurii și eleganța stilului său.

O dovadă în acest sens sunt
coloanele cu capiteluri - în stil doric
- și cele 10 ferestre cu frontoane și
ancadramente care, păstrate cât de
cât, reușesc să te uimească prin
simetria și frumusețea lor.

Văzând ce a mai rămas astăzi
din Castel, oricine ar putea, la
prima vedere, să afirme că acest
monument istoric este, practic,
pierdut pentru totdeauna.

S-au mai văzut, însă, construcții
restaurate doar după schițe sau
fotografii. Depinde dacă vrei să îți
îngropi istoria sau să-ți păstrezi tre-
cutul cu orice preț!

CASTELUL MIKES - Cisteiul de Mureș, județul Alba

CASTELUL MIKES ‐ Cisteiul de Mureș, județul Alba

continuare în pagina 54È
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Conacul a fost construit, înce -
pând cu anul 1840, de frații Marcel
și Emil Atanasievici – membrii unei
familii nobiliare sârbești, deveniți
proprietari ai ținuturilor din această
zonă în urma serviciilor aduse
Imperiului Habsburgic.

La construirea clădirii au fost folo -
siți meșteri sârbi și coloniști italieni.

Conacul are un singur corp de
mari dimensiuni care domină întrea -
ga zonă. Clădirea are un demisol
boltit, destinat funcțiunilor anexe și
un etaj pentru locuire.

Stilul construcției este neoclasic,
specific celor din zona rurală a peri -
oadei respective.

Conacul dispunea și de un parc
dendrologic și era înconjurat de un
gard din fier forjat. După Primul
Război Mondial domeniul a trecut în
proprietatea familiei Riesz care l-a
păstrat până în 1947, la naționa -
lizare.

În timpul comunismului Conacul
a avut mai multe destinații, între
care: casă de nașteri, sediu CAP
sau loc de cazare pentru muncitori
sezonieri.

Anul 1989 l-a găsit, însă, într-o
stare foarte bună, putându-i-se da
orice utilizare. Nu s-a întâmplat,
însă, așa. Conacul a trecut de la un
proprietar la altul dar nicunul nu s-a
îngrijit să-l păzească împotriva dis-
trugerilor.

Nici autoritățile locale, nici insti-
tuțiile plătite de la buget pentru a
proteja aceste monumente nu au
făcut nimic, așa că au intrat în acți-
une hoții care au furat tot ce se
putea fura: poarta monumentală de
la intrare, ușile sculptate, marmura
de pe pereți, ferestrele, ușile,
țiglele de pe acoperiș sau podelele
din lemn.

De rămas, a rămas ceea ce se
vede din fotografii. Ce se mai poate
face acum? E greu de spus! Poate
ne spun cei care au ca „sarcină de
serviciu” protejarea acestor monu-
mente istorice, teoretic, „bunuri ale
poporului”, practic, „bunuri ale
nimănui”!

Ionel Cristea

CONACUL ATANASIEVICI –
comuna Ramna, sat Valeapai, județul Caraș-Severin

CONACUL ATANASIEVICI – sat Valeapai, jud. Caraș‐Severin

Æ urmare din pagina 53
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PERSONALITAȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Anghel Saligny (1854 - 1925)

La 2 mai 1854 s-a născut la Șer-
bănești, în fostul județ Tecuci,
Anghel Saligny. A urmat primele
clase de școală la pensionul de copii
din Focșani, înființat de tatăl său,
Alfred Saligny, despre care se spune
că a fost adus în țară de un boier
moldovean pentru instruirea copiilor,
primind, în 1859, cetățenia română.

După terminarea gimnaziului la
Focșani, Anghel Saligny pleacă în
Germania, unde urmează liceul din
Postdam. Fiind, inițial, atras de as -
tronomie, a frecventat cursurile Uni-
versității din Berlin, avându-l ca pro fesor
și pe celebrul fizician A. Helmholtz.
Dar dezvoltarea teh nică și econo -
mică a Germaniei, ce a urmat răz -
boiului din 1870, precum și marile
construcții de căi ferate și fabrici au
atras privirile tânărului student,
determinându-l să treacă la Școala
Politehnică din Charlottenburg, pe
care o absolvă în 1874. Aici i-a avut
ca profesori pe cei mai de seamă
ingineri constructori ai Germaniei -
inginerul Schwedler, profesor de
poduri, și inginerul Franzius, profe-
sor de construcții hidrotehnice. A
lucrat, sub conducerea profesorului
G. Mehrtens, la construirea căii ferate
Cottbus-Frankfurt pe Oder.

Se întoarce în țară la finele anului
1875. La 1 ianua rie 1876 este numit,
în Serviciul de Poduri și Șosele, ca
inginer ordinar clasa III. Este trimis
imediat la Praga pen tru recepția de
material rulant pentru calea ferată.

La întoarcere va lucra ca inginer
de control, sub îndrumarea lui
Gheor ghe Duca, la linia ferată aflată
în construcție, Ploiești - Predeal.

În timpul războiului de indepen-
dență, lucrările fiind întrerupte,
guvernul îi lasă lui Anghel Saligny
grija întreținerii și protecției lucră -
rilor întrerupte. La reluarea lor, la
1 aprilie 1878, a fost numit ajutor șef
de secțiune, iar la 1 august, același
an, inginer ordinar clasa a ll-a.

La 8 aprilie 1881 îl găsim în ca -
drul Serviciului de Poduri și Șosele
de sub direcția inginerului Petre Ene.
Aici deține, de la 15 iunie, funcția de
director adjunct, iar la 14 iunie 1882,
devine director al liniilor Adjud - Tg.
Ocna și Bârlad - Vaslui. Pentru acti -
vitatea prestată a fost înaintat ingi -
ner-șef la 10 mai 1883.

Podurile de cale ferată făcute de
concesionari, pe lini ile noastre, înce-
puseră să cedeze. S-a creat atunci
Serviciul construcției podurilor de
fier, al cărui director a fost numit, la
27 septembrie 1883.

În timp ce Anghel Saligny se
ocupa de direcția acestui serviciu, se
discuta despre construirea docurilor
și antrepozitelor din porturile Brăila
și Galați.

Dificultatea lucrărilor și dorința ca
ele să fie făcute de români îl deter-
mină pe Ion C. Brătianu, care era
prim-ministru și îl aprecia pe Anghel
Saligny, să-l numească, la 3 octom -
brie 1884, șef al Serviciului Docurilor,
pe care-l va ocupa până la 1 ianuarie
1901. La 16 iunie este înaintat
inginer-șef clasa l.

Este perioada când „își căuta”
locul în lume un nou material:
betonul armat. Joseph Monier, inven-
tatorul betonului armat, își vinde
brevetul, în 1886, casei ger mane
Wayss, care va răspândi sistemul
Monier în Germania și Austria.

Este interesant de semnalat că
inginerul Anghel Saligny, însărcinat
cu proiectarea silozurilor de la Brăila
și Galați, se hotărăște, în 1888, după
câteva vizite în străinătate, să con-
struiască celulele acestor silozuri din
beton armat. Aceste lucrări au pen-
tru noi o însemnătate multiplă:

• reprezintă,  pentru  istoria con-
strucțiilor,  primele realizări din beton
armat;

• sunt primele lucrări de acest
gen din Europa (de abia în 1899 sunt
executate silozuri în portul Genova -
Italia); la construcția lor s-a folosit
un volum important de beton armat,
7.000 mc;

• pereții celulelor s-au făcut din
elemente prefabri cate, turnate la sol
și montate în operă;

• au fost folosite, pentru prima dată,
armături sudate pentru rigi dizare.

Pentru a avea o confirmare a
modului de comportare în exploatare
a sistemului preconizat pentru
silozuri, Anghel Saligny a executat
câteva modele de celule din beton
armat pentru probe, pe care le-a
expus în curtea Școlii Naționale de
Poduri și Șosele (actualul local al
Politehnicii din Str. Griviței). Aceste
modele au fost supuse încărcărilor
de exploatare în anul 1886, com -
portarea lor fiind urmărită în cadrul
Institutului de încer cări ale materi-
alelor, creat de profesorul dr. Alfons
Saligny (fratele lui Anghel). El a fost,
de fapt, creatorul școlii de încercare
a materialelor de construcții.

În timpul cât a condus acest ser-
viciu, Anghel Saligny va mai primi o
sarcină - realizarea podurilor peste
Dunăre - lucrare pentru care a fost
apreciat de cei mai remarcabili
ingineri ai vremii și care l-a consa-
crat definitiv. Fiind solicitat să con-
ducă studiile liniilor Fetești -
Cer navodă la 18 noiembrie 1887,
finalizează proiectele în 1889.

Lucrările încep în anul 1890 și
podurile sunt inaugu rate la 14 sep-
tembrie 1895. Podul avea cea mai
mare deschidere din Europa la acea
vreme (podul peste brațul Borcea -
trei deschideri de 140 m, iar podul
peste brațul principal al Dunării - o
deschidere de 190 m și patru
deschideri de 140 m).

La 14 septembrie 1895, la inau-
gurare, „un tren format din 15 loco-
motive fluierând înspăimântător a
zburat cu 80 km/h pe deasupra va -
lurilor Dunării. A fost - spunea profe-
sorul inginer Ion Ionescu - cel mai
grandios specta col care s-a văzut
vreodată în țara noastră, veșnicul
Danubiu care despărțea pământurile

Continuăm periplul nostru în lumea personalităților care, prin
activi tatea lor, prin complexitatea și performanța operelor rea lizate
merită să fie rememorate și în paginile revistei. Acești oameni tre-
buie să rămână, pe mai departe, în rândul celor care au contribuit la
renumele școlii românești a constructorilor. Un nume simplu, dar
care - veți vedea - spune mult: ing. ANGHEL SALIGNY.



țării a fost învins.” În timpul
lucrărilor podului, la 9 mai 1890,
Anghel Saligny a fost înaintat la
gradul de inspector general clasa a
ll-a iar la 1 ianuarie 1894, la gradul
de inspector general clasa l.

După inaugurarea podului peste
Dunăre la Cernavodă, Anghel Saligny
a fost numit director gene ral al căilor
ferate la 7 octombrie 1895. Tot tim-
pul cât a fost director general, și-a
păstrat și Serviciul Podurilor și
Docurilor pe care l-a condus cu aju-
torul colaboratorilor săi - Ion Băiu -
 l escu și Nicolae Hârjău.

Chiar după deschiderea podului
peste Dunăre, mai funcționa și Ser-
viciul maritim de pe lângă Regia
mono polurilor statului, care își luase
obligația trans portului pasagerilor, cu
vapoarele Regiei pentru cei care cir-
culau pe calea ferată cu Orient-
Expresul pe linia București - Fetești -
Constanța și de la Cons tanța la Con-
stantinopol. Aceste vapoare nu circu -
lau regulat și nu aveau confortul
necesar, așa încât pasagerii străini,
care treceau pe la noi, nu erau
mulțumiți. De aceea, guvernul îi
solicită lui Anghel Saligny să ia sub
conducerea sa, pe lângă Direcția
generală a căilor ferate, și Serviciul
maritim român.

În vara anului 1899 moare Gheor -
ghe Duca, cel care era atunci direc-
torul lucrărilor din Portul Constanța.

Lui Anghel Saligny i se încredințează
și conducerea aces tor lucrări, fiind
numit în noua funcție la 13 august
1899. Tot atunci răspunde și de
Direcția servi ciului hidraulic, care era
vacantă, dar fără să renunțe la
Direcția docurilor.

Marea competență a lui Anghel
Saligny în lucrări hidraulice la Dună -
re a făcut să fie chemat alături de
renumitul inginer german Buden dey
de la Hamburg, pentru realizarea
unui port în partea de jos a Dunării,
în Serbia. Soluțiile propuse de
Saligny au fost întru totul acceptate
de Budendey.

La 23 decembrie 1910, după o
activitate de 35 de ani, Anghel
Saligny părăsește serviciile Minis-
terului Lucrărilor Publice. După
retragere este numit directorul
Direcției generale a îmbunătățirilor
funciare, instituție înființată pe lângă
Ministerul Domeniilor, în scopul
punerii în valoare a întinselor tere -
nuri din zona inundabilă a Dunării.

În timpul războiului conduce, din
noiembrie 1915, și Direcția generală
a munițiilor pe lângă Ministerul de
Război, iar în toamna anului 1918
este numit ministru la Lucrări Publice.

De semnalat că, începând cu anul
1884, Anghel Saligny a fost titularul
catedrei de poduri de la Școala
Națională de Poduri și Șosele. A îndru -
 mat un grup de tineri ingineri, toți

foști elevi ai lui, pentru scoaterea
Gazetei matematice, care a apărut a
doua zi după inau gurarea podului
peste Dunăre, în anul 1895. La Soci -
etatea „Gazeta Matematică” a înfi-
ințat și „Fondul Anghel Saligny”
pentru tipărirea de cărți tehnice.

A fost membru fondator al Soci-
etății Politehnice din România, care a
luat naștere la Focșani în anul 1881,
după inaugurarea liniei ferate Buzău
- Mărășești, prima construită de
ingineri români. Conduce această
soci etate, ca președinte, între 1894 -
1896 și în 1910, 1911, când hotă -
răște construirea localului societății
pe Calea Victoriei, în București.

Pentru reputația pe care și-o
căpătase în timpul când a lucrat la
podul peste Dunăre, Academia
Română l-a ales pe Anghel Saligny
ca membru corespondent, iar după
inaugurarea podului - la 7 aprilie
1897, ca mem bru activ, iar în trei
sesiuni consecutive, 1907-1910, a
fost ales președinte al Academiei
Române.

S-a stins din viață la 17 iunie 1925,
fiind înmormântat la Cimitirul Sf.
Vineri, în cavoul familiei.

ing. Nicolae Șt. NOICA,
prof. asociat UTCB
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Reabilitarea podului Saligny
de pe DC 15, km 1+500, peste râul Buzău

Emilia MILUTINOVICI, Simona CORLĂȚEANU, Daniel MIHAILESCU, Aurelian IENCIU, Viorel BUCUR -
Search Corporation, Departament Studii Teren

În zona podului, râul Buzău are
albia majoră îndiguită și se scurge
prin două brațe situate în deschi-
derile III și V ale podului. În aval de
pod, la circa 25 m, în albia râului
Buzău este executat un prag de
fund. Lucrarea de artă existentă are
suprastructura alcătuită din două
tabliere metalice continue, cu câte
trei deschideri de 54.0 m, iar infra-
structura masivă este fundată
direct. Infrastructura este alcătuită
din 2 culei și 5 pile, executate din
zidărie de piatră cu fețe prelucrate. 

Culeele masive sunt amenajate în
formă de boltă, cu deschideri de 6,0 m,
care descarcă pe două turnuri iar
pilele sunt masive, de formă circu-
lară. Infrastructura actuală a podu-
lui este fundată la circa 10.0 m sub
nivelul terenului natural și între 20 m
și 23 m, față de cota căii, într-un
strat de argilă nisipoasă, galbenă,
iden tificată și în studiul actual ca
pachet II, la adâncimi cuprinse
între 15 m și 17 m [1]. Din cauza
pragului de fund, de la momentul
construirii, albia s-a mai colmatat,
de aici rezultând diferența de cotă
la care a fost întâlnit pachetul argilos.

GEOLOGIA ZONEI
Litologic, zona se caracterizează

printr-o varietate de faciesuri speci-
fice formațiunilor de con de dejecție
cu stratificație încrucișată, stratul
fiind înlocuit, de cele mai multe ori,
de depuneri sub formă de lentile cu
diferite dimensiuni. Astfel, la supra-
față se întâlnesc pământuri fine, ca
argile și prafuri (uneori cu inter-
calații lenticulare de mâluri), cu

trecere în nisipuri cu grosimi de 3 m
- 8 m, de vârstă Cuaternar - Holo-
cen, urmate, în adâncime, de
depunerile grosiere aparținând
conului de dejecție al râului Buzău,
care se dezvoltă la adâncimi de cca
30 m, constituite din elemente mai
mari (bolovăniș cu pietriș) la partea
superioară și mai mărunte (nisip cu
pietriș) la cea inferioară [3]. În
continuare, până la cca 200 m
adâncime, apar „Stratele de Gân-
dești” care aparțin Pleistocenului
inferior și care sunt reprezentate de
un complex de pietriș, nisip și
bolovăniș cu intercalații argiloase. 

Terenul care constituie zona
„activă” a fundațiilor corespunde, în
cea mai mare parte, cu grosimea
colmatării albiei vechi și a conului
de dejecție, după ce râul Buzău s-a
retras treptat către est, retragere
generată de intensele procese de
subsidență ale Câmpiei de est.
Aceste depozite sunt de tipul
argilelor, a prafurilor și nisipurilor
medii și fine.

CARACTERIZAREA ZONEI
Investigații efectuate pe teren
Pentru cunoașterea stratificației

și a structurii terenului de fundare
au fost efectuate cinci foraje geo -
tehnice, cu adâncimea de 30-35 m
și teste de penetrare dinamică
(SPT) în toate forajele efectuate.
S-au făcut și dezveliri ale infra-
structurilor în vederea cunoașterii
modu lui de fundare actual. Dezve -
lirile au arătat că infrastructurile
actuale sunt fundate direct, prin

intermediul unui strat de anroca-
mente calcaroase lumachellice,
realizate în interiorul unor incinte
delimitate de piloți din lemn.

Investigațiile geotehnice efectu-
ate au arătat următoarea succesiune
stra  tigrafică:

Umplutură. Depozite de umplu-
tură sunt prezente pe suprafețe
restrânse, fiind localizate numai în
dreptul culeelor, cu grosimi de
5,0 m, constituite din bolovănișuri.

Pachet I: pământuri necoezive,
neomogene, cu granulozitate vari-
abilă (nisipuri fine, mijlocii, mari),
caracterizate de coeficienți de neu-
niformitate, care fluctuează de la
foarte uniforme la uniforme, cu
îndesare medie, practic saturate.
Caracteristic acestui pachet pozi -
ționat superior este faptul că, pe
toată desfășurarea și la adâncimi
diferite, înglobează aleatoriu lentile
constituite din nisipuri prăfoase,
pietrișuri mici, argile, argile nisi -
poase, și bolovănișuri. Apare ime-
diat la suprafața terenului și până la
adâncimi cuprinse între -13,0 m (în
dreptul culeei nr. 1, pila 1 și pila 2) și
-16,0 m (în dreptul culeei nr. 2 și
pilei 6).

Pachet II: pământuri argiloase
(argile și argile prăfoase), plastic
vârtoase, cu plasticitate mare și
foarte mare (doar în F6). Acesta
apare imediat sub pachetul I de
pământuri necoezive și este carac-
terizat de o grosime cuprinsă între
2,0 m și 1,10 m. A fost întâlnit până
la adâncimi de -15,0 m și 17,40 m.

Podul de pe DC15, km 1+500, peste râul Buzău, de la Vadul Pașii (în apropiere de orașul Buzău)
a fost construit în anul 1886, după proiectul lui Anghel Saligny, ca pod de cale ferată. În anul 1980
a fost reamenajat prin înlocuirea podinei din lemn cu o dală din beton armat, devenind pod rutier.
În prezent, din cauza stării avansate de degradare, podul este doar pietonal, circulația autove-
hiculelor fiind interzisă.

Proiectul propune refacerea podului cu condiția păstrării substanței istorice, ceea ce presupune
execuția unui tablier care îl îmbracă la exterior pe cel existent și păstrarea aspectului infrastructurii
existente. În articol se prezintă condițiile geotehnice ale terenului de fundare, alcătuit din pămân-
turi necoezive, fine, cu potențial de lichefiere.
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Pachet III: pământuri necoezive
(nisipuri fine-mijlocii), omogene (în
proporție de 80%), cu granulozitate
foarte uniformă, îndesate între adân -
cimile de -19,0 m și -24,0 m și
foarte îndesate după adâncimea de
-24,0 m, practic saturate. Acest
pachet cantonează un strat acvifer
sub presiune cu caracter artezian.
Apare imediat sub stratul de
pământuri coezive (pachet II) și se
continuă în adâncime, cel puțin
până la talpa forajelor.

Criterii de evaluare
a susceptibilității la lichefiere
Investigațiile efectuate au arătat

prezența nisipurilor uniforme sus-
ceptibile la lichefiere. Pentru a de-
termina dacă pământurile respective
sunt lichefiabile sau nu, s-a urmărit
o schemă preliminară pro pusă de
Stănciucu în lucrarea sa din anul
2015 [4], precum și cele 8 criterii
prevăzute în P125-1984 [2], care
înglobează stabilirea potențialului
de lichefiere, 6 dintre ele fiind ca -
racteristici genetice (intrinseci) și
două, care depind de momentul
încercării. Pe baza acestei scheme
preliminare, pentru depozitele întâl -
nite în fundația podului peste râul
Buzău de la Vadul Pașii, s-a reali -
zat analiza criteriilor de lichefiere
(Tabelul 1).

Criteriul stratigrafic: depozitele
cele mai susceptibile la lichefiere
sunt cele holocene (târzii sau tim-
purii); și depozitele pleistocene pot
fi susceptibile la lichefiere în con -
dițiile unei seism puternic.

Criteriul granulometric: Pe baza
criteriului granulometric se defi -
neau pământuri lichefiabile sau
pământuri puțin lichefiabile. Astfel,
se consideră că pământurile care
au în componența lor granule uni-
forme, fine, sunt mult mai sensibile
la lichefiere decât cele cu fragmente
mai grosiere.

Criteriul poziției în strat. Posibili-
tatea de a se lichefia apare la
pământurile care se întâlnesc până
la adâncimi de 15 m - 20 m,
adâncime pentru care undele seis-
mice au cea mai mare amplitudine,
odată cu adâncimea efectul acestor
unde, care ar putea produce liche -
fierea, scăzând.

Criteriul grosimii stratului liche -
fiabil. Stratul lichefiabil este nece-
sar să fie suficient de gros, astfel
încât să se poată produce lichefierea.
Grosimea minimă luată în considerare
pentru producerea lichefierii în
cazul unui strat cu potențial de
lichefiere este de 3,0 m.

Criteriul grosimii stratelor neliche -
 fiabile de deasupra depozitelor cu
potențial de lichefiere. Pentru a se
evita producerea lichefierii, grosi -
mea stratului coeziv de deasupra
trebuie să fie de 3 m - 4 m.

Criteriul limitelor drenante. În
situația în care stratul de material
cu potențial de lichefiere este limi-
tat atât la partea superioară cât și
la partea inferioară de un strat de
material coeziv, atunci probabili-
tatea de a se produce lichefierea
este mai mare decât în situația în
care stratul are o singură limitare
sau niciuna.

Criteriul de stare se referă la
densitatea relativă a depozitelor cu
potențial de lichefiere. Acest cri-
teriu este stabilit pe baza rezul-
tatelor de penetrare dinamică în
foraj, SPT.

Criteriul gradului de saturare.
Lichefierea se poate produce doar
în depozite saturate sau imersate.

CONCLUZII
Proiectul propune refacerea po -

dului peste râul Buzău în zona
comunei Vadu Pașii în condițiile im-
puse de păstrarea substanței
istorice, ceea ce presupune exe-
cuția unui tablier care îl îmbracă la
exte rior pe cel existent și păstrarea
aspectului infrastructurii existente. 

Tablierul metalic existent se va
conserva în forma actuală (după
sablare și vopsire), iar placa din
beton armat existentă va fi înlătu-
rată. Structura nouă se va dezvolta
independent de cea existentă.

Pilele existente vor fi lărgite prin
execuția, la capetele amonte și
aval, a unor stâlpi din beton fundați
indirect, solidarizați la partea supe-
rioară printr-o riglă nouă (pilă
cadru), structura nou reali zată păs-
trând forma unei pile lamelare, iar
suprastructura nouă rezemându-se
pe aceasta. Asupra fețelor laterale
ale pilelor (latura lungă), care au în
componență moloane abnorme, nu
se va interveni (se vor păstra
intacte) decât pentru restaurare,
acolo unde este necesar.

Analiza de susceptibilitate la
lichefiere a arătat că stratul supe-
rior (pachetul I) este lichefiabil iar
stratul inferior (pachetul III) este
susceptibil la lichefiere doar în
partea să superioară. Pentru funda -
rea pilelor cadru se va alege funda-
rea indirectă pe piloți forați cu
diametru mare, executați cu tubaj
nerecuperabil, cu injecție la bază, la
adâncimi mai mari de -20,0 m, în
depozitele necoezive (nisipuri fin-
mijlocii), cu granulozitate foarte
uniformă, foarte îndesate, practic
saturate.
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Tabelul 1: Stabilirea potențialului de lichefiere
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Modernizare ansamblu hotelier Teleferic - Poiana Brașov
CONSOLIDARE GENERALĂ ȘI RECONFIGURARE STRUCTURALĂ A SĂLII DE CONFERINȚE 

SCURT ISTORIC 
Clădirea Hotelului Teleferic, pro -

iectată în anul 1968 și finalizată la
începutul anilor ’70, a fost conside-
rată, în acea perioadă, o construcție
de referință pentru Poiana Brașov.
Hotelul a funcționat până după anii
’90, după care activitatea propriu-
zisă de cazare și alimentație publică
a încetat, din cauza schimbării suc-
cesive a proprietarilor.

Ansamblul hotelier este o con-
strucție compusă din corpuri alătu-
rate, cu regim de înălțime diferit, cu
o suprafață construită de
cca. 2.970 mp și aproxi-
mativ 12.000 mp supra-
față desfașurată. Cele trei
corpuri de clădire sunt
dispuse radial și conectate
printr-o zonă centrală
destinată recepției și ali-
mentației publice.

Proprietarul actual al
ansamblului hotelier, SC
ȚÎNȚ SRL, a in ten ționat să
aducă acest obiectiv la
standardele actuale, prin
extindere, modernizare,
recompartimentare interi -
oară, amenajare și conso-
lidare, pentru integrarea
în circuitele turistice inter -
ne și internaționale.

Ansamblul cuprinde trei
corpuri principale de clă-
diri: B și C cu funcțiunea
de cazare și A cu funcțiuni
complementare (recepție,
restaurante, săli multi-
funcționale). 

Structurile de rezistență sunt, în
majoritate, cadre din b.a. și / sau
sistem „fagure” – zidărie portantă,
în corpurile pentru cazare.

TEMA DE ARHITECTURĂ
Proiectul propus păstrează func -

țiunile existente și în principiu,
dispunerea lor în clădiri, măsurile
de intervenție având scopul de a
spori gradul de confort prin asigura-
rea unor condiții de cazare și servi-
cii la standardele actuale. Astfel,
majoritatea spațiilor de cazare vor
fi extinse, cuplate sau restructurate. 

Prin reorganizarea spațiilor de la
subsol va rezulta un Centru de Con-
ferințe, compus din săli cu diferite
capacități, care să permită diferite
tipuri de activități. 

Întreaga clădire a fost supusă
unor ample lucrări de refacere, prin
intervenții la elementele structurale
și nestructurale, finisaje interioare
și exterioare, înlocuire tâmplării
interioare și exterioare, remodelare
șarpantă și învelitoare, amenajări
exterioare etc.

Articolul de față își propune să prezinte, sintetic, soluțiile generale de proiectare structurală con-
cepute și aplicate la amenajarea și consolidarea Hotelului Teleferic – Poiana Brașov. Se insistă, în
special, asupra soluțiilor de „Reconfigurare structurală a Sălii de conferințe a Hotelului”.

Tema de proiectare – arhitectură și funcțiuni - și dorința expresă a beneficiarului de a elimina doi
stâlpi din demisolul corpului A ( axe A-4/A-G si A-6/A-G), a impus găsirea unor soluții de compen-
sare a efectului structural defavorabil al intervenției, cu păstrarea intactă a condițiilor de siguranță
generală.

Fig. 1: Plan cofraj planșeu peste demisol în zona de intervenție;
se văd axele în care s‐a făcut eliminarea celor doi stâlpi centrali

Proiectant: SC CERENG CONSULT SRL Brașov: ing. Marius CREȚU, ing. Dinu IONESCU 
Expert tehnic, Verificator: A1, A2 - ing. Ion FILITOV

Consultanți: cercetător șt. ing. Mihai PACHIȚAC – INCERC București, prof. univ. dr. ing. SZAVA Ioan – UTBV
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SOLUȚIILE STRUCTURALE
PROIECTATE, CU FOCALIZARE

PE ZONA SĂLII DE CONFERINȚE
Modificările solicitate prin tema

de proiectare au făcut ca, în medie,
la fiecare 30 mp, pe întreaga supra-
față desfășurată de 12.000 mp, să
fie necesare intervenții structurale. 

În corpurile de cazare: la fiecare
nivel, s-au practicat goluri în pereții
portanți existenți pentru acces
mărit între camere; volumul con-
struit a crescut prin mutarea unor
fațade către exterior, în consolă;
partiurile s-au mărit, prin ieșiri cu
volum în consolă; șarpantele s-au
reconfigurat; în compensări, s-au
introdus rigle metalice preînco-
voiate, pentru preluări gravitațio-
nale iar pentru forțe orizontale, s-a
sporit capacitatea de preluare a
forței tăietoare a pereților, prin
cămășuirea lor cu beton armat.

În corpul A: a existat aceeași
densitate a intervențiilor la struc-
tură. 

Lucrarea prezentată își propune
să evidențieze intervenția prin care
s-au eliminat doi stâlpi centrali - ax
A-G/A-4 și A-G/A-6 (fig. 1, 2, 3),
la demisolul clădirii, acolo unde s-a
dorit transformarea spațiului în
Sală de Conferințe.

Conceptul-proiect
Pe lângă asigurarea deschiderii

libere a spațiului, structurile noi
compensatoare trebuiau să răspundă
următoarelor deziderate principale:

• să ofere structurii din beton, în
nodurile unde se făcea eliminarea
stâlpilor, eforturi secționale echiva-
lente celor existente în stâlpii
demolabili, imediat sub nod; efortul
secțional principal care trebuia asi-
gurat era cel axial, corespunzător
acțiunilor pe structura existentă la
momentul intervenției;

• să ofere o rigiditate la înco voiere
generală a planșeului cât mai apro-
piată de situația existentă și cât
mai convenabilă în exploatare;

• iar dacă, în raport cu starea de
încărcare de până la momentul
intervenției, introducerea unei

reac țiuni echivalente cât mai apro-
piate de realitate se putea face
relativ satisfăcător, controlul com-
portării planșeului existent în conlu-
crare cu structurile nou introduse,
pentru acțiunile ulterioare inter-
venției (greutatea pardoselilor noi,
încărcarea utilă variabilă – oameni
și mobilier) a fost problema cea mai
grea de analiză statică/rezistență și
de controlul execuției.

Descrierea sintetică
a soluției de intervenție

Structurile compensatoare con-
cepute (fig. 2, 8) au fost reprezen-
tate de câte două cadre metalice
portal, cu o singură deschidere,
pentru fiecare stâlp suprimat;
cadrele au fost descărcate pe fun-
dații din beton armat izolate, libere
sau intersectate cu fundații existen -
te sau chiar pe fundațiile existente;

cadrele s-au legat între ele și cu
structura existentă de beton, prin
conectarea acestora la elementele
cadrelor din beton în plan orizontal,
pe două direcții. În axul stâlpului
suprimat, pe o traversă între riglele
cadrelor, s-a așezat un „ansamblu
cric” (fig. 5, 6) prin care s-a făcut
introducerea forței / deplasării
dorite și preluarea nodului planșeu-
lui de beton, în secțiunea rezultată
după tăierea stâlpului. 

Etapele tehnologice au fost des -
crise în variantele de proiect pre-
date și s-au rafinat și adaptat, prin
asis tență și decizii la execuție.

În vederea monitorizării cât mai
precise a sarcinii axiale preluate de
cele două subsansambluri de cadre
(traverse metalice + riglă), au fost
concepute, realizate și calibrate
metrologic două ansambluri de tip
cric.

Fig. 2: Plan cofraj, secțiune verticală și orizontală; se văd cadrele plane existente,
stâlpul eliminat și cadrele portal de preluare a nodului după tăierea stâlpului

continuare în pagina 62È
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În principiu, sarcina preconizată
de proiectanții de specialitate a fost
de maximum 400 KN, însă, pentru
a respecta prescripțiile de proiec-
tare (Organe de mașini), s-a ope-
rat, ca valori de calcul, cu 500 KN.

Elementele principale ale aces -
tor ansambluri tip cric au fost: un
șurub de forța M70x4,3 (cu o lun-
gime totală de 177 mm), o piuliță
fixă (cu un diametru exterior de
100 mm și înălțime de 50 mm,
fixată direct, la bază, de traversă,
prin sudare), o piuliță mobilă (cu un
diametru exterior de 100 mm și
înălțime de 63 mm, acționată ulte-
rior manual prin intermediul unei
chei tip stea), care are la partea
superioară corpul de susținere cilin-
dric – bucșă în / pe care s-a așezat
doza electro-tensometrică (fig. 5, 6).

Etalonarea dozelor electro-ten-
sometrice s-a făcut cu un traductor
de forță etalon clasa 0,1 - de către
un laborator acreditat RENAR. Eta-
lonarea constă din câte trei seturi
de 4 cicluri complete de încărcare -
descărcare. După fiecare ciclu com-
plet, subansamblul (doză electro-
tensometrică și traductor de forță
etalon) a fost rotit cu 120°, iar pre-
lucrarea statistică a datelor obți-
nute a permis trasarea curbelor
propriu-zise de etalonare pentru
fiecare doză în parte, precum și cal-
culul coeficienților de regresie
necesari analizei datelor monitori-
zate în timpul înlocuirii celor doi
stâlpi din beton.

Traseul de măsurare (același ca
și în timpul procesului de etalonare)
era format dintr-o placă de achiziție
a datelor National Instruments,
seria 6000, o punte tensometrică
ESA cu 8 canale, producție SUA,
precum și un laptop. Rata eșan-
tionării (deci a achiziției datelor)
era de 0,5 s.

Aceste sisteme de monitorizare
electro-tensometrice au fost com-
pletate cu o serie de ceasuri com-
paratoare mecanice.

Date privitoare la calculul forțelor,
al eforturilor și deplasărilor
În cadrul intervenției, defor-

mațiile realizate, într-o primă fază,
la grinzile metalice (coborâre) în
axul A-6, au fost de 19,73 mm și de
1,12 mm la planșeul de beton (ridi-
care). Deformațiile în cadrul metalic
corespund unei forțe de cca. 430 KN
în sistemul de cric.

La această forță deformația
planșeului de beton rezultată din
calcul este mai mare decât cea
efectiv obținută în teren, fapt care
duce la concluzia că rigiditatea
reală a planșeului de beton este
mai mare decât rigiditatea conside-
rată prin calcul. Date fiind acestea,
s-au refăcut modelele de calcul cu

Diagrama 1

Æ urmare din pagina 61
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rigiditatea betonului mărită cores -
punzător și s-a redus încărcarea din
sistemul cric, într-o etapă ulte-
rioară, până la cca 300 KN, defor-
mațiile fiind de 14,78 mm la cadrul
metalic (coborâre) și de 0,47 mm
la planșeul din beton (ridicare).
Această deformație corespunde unei
forțe de 275 KN.

În axul A-4 s-a confirmat
aceeași comportare - cu rigiditate
mare a planșeului de beton, defor-
mațiile realizate fiind de 14,33 mm
(coborâre) la cadrul metalic și de
0,92 mm (ridicare) la planșeul de
beton. În aceste condiții forța rezul-
tată a fost de 290 KN.

Cu aceste valori de forțe intro-
duse, eforturile secționale din ele-
mentele din beton armat sunt cele
estimate prin calcul. Aceste valori,
împreună cu valorile suplimentare
ce vor rezulta din încărcarea ulte-
rioară a planșeului, se înscriu în
valorile de eforturi capabile. Sporul
de încărcare ce va fi transmis prin
ansamblul cric-distanțieri va putea
fi preluat de acest ansamblu și de
cadrele metalice.

ANALIZA STATICĂ
Diagramele au rezultat din

ipoteze distincte, din combinații,
dar și din suprapunere de efecte cu
valori preluate din cele trei sisteme
statice în parte, prin însumare alge-
brică. Situația înainte de intervenție
(diagrame M-kNm și N-kN) este
prezentată în diagrama 1.

Notă: Situația de mai sus nu
este reală (aceste încărcări s-au
aplicat după eliminarea stâlpilor și
schimbarea sistemului static) dar
servește la constituirea situației de
referință și comparație cu cea
finală.

Situația după eliminarea stâlpi-
lor și momentul introducerii forțelor
echivalente (diagrame M-kNm și N-kN)
este prezentată în diagrama 2.

Situația de conlucrare a cadrelor
b.a. + cadre metalice (diagrame M-
kNm și N-kN) - fără forța echiva-
lentă din ansamblul cric (situație

nereală, necesară însă pentru com-
punerea celei finale) este prezen-
tată în diagrama 3. Diagrama de
momente în cadrul de b.a. în

situația finală (în exploa tare) și
com parație cu situația inițială și cea
a momentelor capabile este prezen-
tată în diagrama 4.

Diagrama 2

Diagrama 3 

Diagrama 4

continuare în pagina 64È
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EXECUȚIA 
Pregătirea

componentelor specifice
Conform proiectului, s-au execu -

tat, uzinat, componentele metalice
ale cadrelor portal, în tronsonări
care să facă posibilă manevrarea
componentelor; s-au uzinat și com-
ponente ale capișonului fund de
nod cadru beton, care s-a asamblat
prin sudură la poziție.

Pentru sistemul de introducere
și control forțe [#] s-au fabricat tije
șurub M70, piulițe, bucșe, șaibe
multiple de reducere a frecării, chei
stea acționate prin țevi; piesa sen-
sibilă a pachetului a fost realizarea
dozelor tensiometrice cu câte două
punți fiecare și a calotei interfață cu
intradosul capișonului de nod (dozele
au fost testate și etalonate în labo-
rator; tot în laborator s-a exer sat
posibilitatea de introducere a for -
țelor cu ansamblul cric (fig. 5, 6).
S-au asigurat ceasuri microcompa-
ratoare cu accesoriile aferente.
Etapele de execuție a intervenției

S-a efectuat următoarea etapi zare
a operațiunilor tehnologice:

- Realizare fundații / - Montaj
sistem de popire sub fiecare grindă
care intră în nod (fig. 4) / - Montaj
cadre metalice / - Montaj ceasuri
microcomparatoare, care măsoară
deformațiile la extradosul planșeu-
lui din beton (fig. 7) / - Tăiere
stâlpi (fig. 3) / - Montaj traversă
între cadrele metalice / - Realizare
capitel-capișon sub nod / - Montaj
ceasuri microcomparatoare care
măsoară deformațiile cadrelor
metalice (fig. 4) / - Íntroducere

sistem cu șurub-cric și doze captare
de forță (fig. 6) / - Introducere
forțe, la început cu cicluri încărcări /
descărcări, pentru consumarea
deformațiilor din jocuri, striviri
materiale (fig. 6) / - Măsurători / -
Măsurători din teste (sub încărcări).

Instrumentări ale procesului
și testări efectuate

• Intervenția propusă trebuia să
răspundă dezideratelor menționate
anterior; cele două structuri – cea
existentă de b.a. lipsită de cei doi
stâlpi și cea metalică nou introdusă
- au fost descărcate/respectiv
încărcate și aduse în stare de conlu-
crare; starea de eforturi/deformații
în cele două structuri trebuia să fie
controlată iar, după încheierea eta-
pei de intervenție, structurile să
rămână pregătite pentru a prelua
acțiunile/încărcările aplicabile ulte-
rior, la Parter.

• Ca în orice problemă ingine-
rească, în partea de concept/stu-
diu/proiectare se operează cu valori
ipotetice, care definesc materialele
(fizico – mecanice, elastice), carac-
teristicile geometrice, acțiunile și
coeficienții încărcării; evaluarea
răspunsului, prin testările efectuate
în pași, trebuia să confirme valorile
preliminare sau să determine
corecțiile necesare pentru controlul
operațiunilor.

• Prima valoare care trebuia ți -
nută sub control a fost cea a depla-
sării verticale aferente fiecărui nod
de b.a. (referirea este strict la
planșeul de b.a.); în faza de inter-
venție și la terminarea acesteia,
amplitudinea variației deplasării

Fig. 3: Nod intervenție, după secționarea
stâlpului cu drujba de beton

Fig. 4: Nod intervenție; se văd popii de spri‐
jin, cadrele portal, traversa montată și

microcomparatorul fixat între traversă și
restul de stâlp rămas după tăiere

Fig. 5: Procesul de testare și calibrare a
„ansamblului cric”, cu doza electro‐tenso‐
metrică, fixate în presă; forța s‐a introdus

prin acționarea țevilor din sistemul cric

Fig. 6: Nod intervenție; se vede „ansamblul
cric”, cu doza electro‐tensometrică

sub capișonul montat
și țeava de acționare a cricului

Fig. 8: Vedere de ansamblu a intervenției,
dupa demolarea celor doi stâlpi; cele 2x2

cadre portal, cu nodurile planșeului
susținute de sistemul introdus

Fig. 7: Microcomparator montat la Parter,
între nodul de intervenție și un punct fix

exterior (legat de anvelopă)
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verticale – în sus sau în jos față de
situația inițială - era de ordinul a
1,4 mm ÷ 2,7 mm (citirile pe
microcomparatoare M1 și M3 aveau
sensibilități de sutimi de mm).

• A doua valoare care trebuia
controlată a fost cea a deplasării
verticale aferente fiecărui nod de
cadru portal metalic; în faza de
intervenție și la terminarea aces -
teia, deplasarea verticală indusă,
cu cicluri de încărcare/descărcare,
era de ordinul a 10 mm ÷ 20 mm
(citirile pe microcomparatoare M2
și M4 aveau sensibilitați de sutimi
de mm).

• A treia valoare care trebuia
controlată era efortul axial dezvol-
tat în tija șurub, pentru fiecare din-
tre cele două noduri, prin punțile
montate pe dozele tensiometrice și
traductoarele de forță. Acest mod
de control era cel mai dificil, având
în vedere dificultatea de a realiza
paralelismul intradosului capișon -
talpă traversă și de asemenea,
posibilele excentricități adiționale
de contact; prin interpretări ale citi-
rilor s-au putut face corelări și con-
firmări cu măsurătorile deplasării,
cele care au fost determinante în
realizarea intervenției. 

• La fiecare dintre noduri, intro-
ducerea forței în sistem s-a făcut cu
încărcare / descărcare, astfel încât
s-a produs consumarea deformații-
lor / deplasărilor parazite, inelastice
și necontrolabile. Primul nod asupra
căruia s-a intervenit a fost cel din
axul A6. După prima zi, structura și
sistemul au rămas în sarcină; pe
baza valorilor citite s-a făcut inter-
pretarea și reluarea analizei statice

de birou – raționamente și calcul.
După 48 de ore – citirea la revenire
nearătând nicio schimbare a para-
metrilor urmăriți – s-a redus forța
din sistem la valorea optimizată
rezultată din analiza feedback.

• Pentru valorificarea completă a
informațiilor in situ, care se puteau
obține cu instrumentele instalate la
fiecare dintre noduri, s-a făcut
încărcarea controlată (folosind per-
sonal din execuție, cântărit în prea-
labil și dispus în suprafața aferentă
nodului testat (fig. 6); acest test
urmărea punerea în relație a unei
încărcări măsurate cu efectul ei -
eforturi / deformații, asupra struc-
turii în noua configurație.

Asigurarea structurii
și închiderea fazei de execuție
Asigurarea întregului sistem, la

fiecare nod, se face prin dispunerea
a 4 popi cu împănare ușoară în
grinzile din beton armat în apropie-
rea nodurilor și prin montajul unor
traverse care să fixeze lateral
cadrele metalice și să le conecteze
la șaiba planșeu, urmând ca, după
ce aceste operațiuni sunt execu-
tate, să se elimine eșafodajul și să
se demoleze complet stâlpii (fig. 8).

Propuneri de urmărire
a comportării în timp

În măsura în care va fi posibil:
păstrarea accesoriilor comparatoa-
relor M1 și M3 (ele fiind recuperate)
și remontarea lor pe perioada rea-
lizării noii pardoseli – pe câmpurile
aferente nodurilor A-4/A-G și A-6/A-G.

Măsurătorile din această fază au
rolul de a oferi informații legate de
modul de răspuns al structurii sub
încărcări post intervenție. 

CONCLUZII
Se poate concluziona că rigidita-

tea planșeului de b.a. este mult mai
mare decât cea considerată în
calcul (material, configurație sta-
tică, caracteristici secționale, legă-
turi). După intervenție, planșeul
peste demisol, în conlucrare cu
cadrele portal introduse, deși este
mai elastic față de situația inițială
pentru acțiunile ce se vor aplica
ulterior intervenției, dispune de
suficientă rigiditate și capacitate
portantă. La încărcările care se vor
aplica ulterior pe planșeu este de
așteptat ca cele două substructuri
să participe împreună la preluarea
acestora, lucru confirmat și de
testele efectuate.

Forțele introduse s-au controlat
pe baza deformațiilor cadrelor
metalice, ele corespunzând valori-
lor determinate prin calcul.

Prin proiectul predat, prin exe-
cuția realizată, prin testările efec-
tuate, prin certificările de materiale
și componente, prin asistarea exe-
cuției cu ajutorul instrumentelor de
masură, prin analizele, reluările
prin calcul și interpretări ingine-
rești, atestăm starea de siguranță a
ansamblului planșeu beton - cadre
metalice, în urma intervenției
structurale.

Lucrările executate pe baza
detaliilor proiectului de structură
s-au înscris în costurile estimate la
faza de Expertiză tehnică, respectiv
30-35 euro pe metru pătrat arie
desfășurată. q

(Din AICPS Review nr. 1-2/2017)

Fig. 9: Sala de Conferințe în care s‐au
eliminat stâlpii centrali, obținându‐se

un spațiu deschis

Fig. 10: Parter restaurant in situația finală:
sub aceasta zonă se află partea din Sala de

Conferințe unde s‐au eliminat stâlpii

Fig. 11: Final construire ‐
intrarea principală
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