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l Statul de drept

ºi statul… „drepþi“!?

Adicã, statul în poziþia de drepþi,

specific armatei, unde doar þi se ordonã

ce sã execuþi ºi nimic mai mult. Deci, cu

interdicþia de a… miºca în front!

În urmã cu puþin timp cei 7,4 milioane

de români „antidictaturã“ au constatat

cã orice semn de nesupunere este taxat

ca atentat la „statul de drept”, adicã

ieºitul fãrã voie ºi motiv din tiparele

dictatoriale, singurele acceptate atât în

þarã cât ºi în mieroasa UE, unde TANTI

DEMOCRAÞIA ar fi culmea asocierii

statelor componente.

Dacã ar fi aºa, de ce România nu este

tratatã aidoma celorlalþi parteneri,

pentru cã de ani buni nemulþumirile

populare din þarã nu sunt tratate ca

atare, ele fiind diagnosticate drept

„atac la statul de drept”?!

Ce-i mai rãu este cã cã ni se impune, de

cãtre aceºtia, în ce poziþie sã stãm noi

în þara noastrã pentru a nu fi în discor-

danþã cu CEL care, faþã de ei, nu „atacã

statul de drept”, poziþia LUI fiind ca în

armatã: sã trãiþi, am înþeles!

În rest, mai „marii“ UE trebuie sã

înþeleagã, odatã pentru totdeauna, cã a

sosit timpul sã ne hotãrâm singuri

soarta, bunã sau rea, dar aceasta sã fie

româneascã!



Prezentarea generalã a Sistemului Hidroenergetic ºi de Navigaþie Porþile de Fier I
Dispoziþia generalã a obiectului principal este simetricã, cu un baraj deversor amplasat în mijlocul albiei ºi câte o centralã ºi o

ecluzã de fiecare parte a acestuia. Frontiera de stat dintre cele douã þãri se aflã pe axul de simetrie.
Prin dispoziþia adoptatã, frontul de retenþie, în lungime totalã de 1.278 m, este realizat din: barajul deversor – 441 m, centrala

româneascã – 214 m; centrala sârbeascã – 214 m; ecluza româneascã – 53 m; ecluza sârbeascã – 53 m; barajul nedeversor
românesc – 117 m; barajul nedeversor sârbesc – 186 m.

Prezentarea pãrþii române a Sistemului Hidroenergetic ºi de Navigaþie Porþile de Fier I realizatã integral de SC Hidroconstrucþia SA:
Caracteristici energetice: puterea instalatã – 1.050 MW, debitul instalat – 4.350 m3/s, cota de retenþie – 69,50, cãderea

medie – 27,17 m, cãderea maximã – 34,50 m, cãderea minimã – 21,90 m, turbine: 6 buc. tip Kaplan de 175 MW, producþia de
energie în an mediu – 5.120 GWh.

Caracteristici pentru navigaþie: numãr de trepte – 2, lungimea sasului – 310 m, lãþimea sasului – 34 m, adâncimea minimã
la prag – 4,50 m, gabaritul de aer – 13 m, capacitatea convoiului – 9 ºlepuri x 1.200 t, timpul de ecluzare – 62 min, capacitatea
de tranzit – 2 x 25 mil. t/an.

Devierea apelor Dunãrii în vederea executãrii lucrãrilor s-a realizat în douã faze. În prima fazã s-au amenajat incinte pe
fiecare mal. Pe malul stâng, SC Hidroconstrucþia SA a realizat centrala ºi ecluzele, dintre care cea din amonte fãrã radier ºi gale-
riile de alimentare, pentru a permite navigaþia la cota de retenþie provizorie (52,00), pe perioada fazei a II-a.

Ambele incinte au fost completate, în aval, cu incinte complementare, în care s-au realizat avanporturile. În vederea asigurãrii
navigaþiei, lãrgimea liberã a albiei, rãmasã între cele douã batardouri, a fost de 276 m.

În faza a II-a de execuþie s-au realizat 11 câmpuri ale barajului deversor, într-o incintã formatã din douã batardouri, sub formã
de diguri de balast care închideau în amonte ºi în aval pãrþile longitudinale ale batardourilor fazei I-a.

Lacul de acumulare: Uvrajele amenajãrii au dus la formarea unui lac de acumulare de 2.400 mil. m3 care a inundat terenuri
(10.131 ha), localitãþi (oraºele Orºova ºi Donji Milanovac), insula Ada-Kaleh, ºosele (160 km), cãi ferate (24 km), întreprinderi
industriale, reþele de telecomunicaþii, monumente istorice. Noi localitãþi au fost construite în vecinãtatea celor acoperite de ape.
Insula Ada-Kaleh a fost transferatã parþial pe insula ªimian, din aval de Turnu Severin, iar Tabula Traiana, din malul Cazanelor, a
fost ridicatã deasupra apelor.

Þinând seama de uriaºul potenþial hidroenergetic al Dunãrii ºi de dificultãþile de navigaþie din zona Porþile de Fier,
Guvernele României ºi fostei Iugoslavii ºi-au propus amenajarea ºi utilizarea sectorului comun, prin construirea, în
parteneriat, a douã sisteme hidroenergetice ºi de navigaþie, unul situat la km 942+950 în profilul Gura Vãii-Sip ºi unul la
km 863 în profilul Ostrovul Mare-Prahovo.

Acordul între România ºi Iugoslavia, pentru primul amplasament, a fost semnat la Belgrad la 30.11.1963.
Inaugurarea oficialã a SHEN Porþile de Fier I a avut loc la 16.05.1972.
SC Hidroconstrucþia SA a realizat Sistemul Hidroenergetic ºi de Navigaþie Porþile de Fier I, care prin Pi = 1.050 MW

pentru partea românã ºi prin amploarea lucrãrilor este cea mai mare construcþie hidroenergeticã realizatã în România. 
Închiderea albiei Dunãrii, la un debit de 5.000 – 3.300 m3/s, cu realizarea unei cãderi maxime în breºã de 3,70 m la o

vitezã a apei de 7 m/s, situeazã lucrarea printre cele mai grele din lume.

Amenajarea comunã, sârbo-românã, a Dunãrii, la Porþile de Fier I

Sistemul Hidroenergetic ºi de Navigaþie Porþile de Fier I
40 DE ANI DE LA INAUGURARE

ing. Maria OANCEA



Barajul deversor: Asigurã regularizarea nivelului apei în amonte de baraj, evacuarea gheþurilor ºi împreunã cu centrala ºi
ecluza, evacuarea debitelor mari. Prin câmpurile deversoare se poate evacua debitul de 15.400 m3/s, 80% din debitul cu proba-
bilitatea de apariþie odatã la 1.000 de ani.

Tipul de baraj este de greutate, cu 14 câmpuri deversante de 24,00 m deschidere, echipate cu stavile, plane duble tip cârlig de
25 m x 14,85 m. Partea deversantã are forma rotunjitã ºi se continuã cu disipatorul de tip cilindric, înecat cu contrapantã ºi fãrã dinþi. 

Centrala: Cele douã centrale electrice, românã ºi sârbã, realizeazã, împreunã cu celelalte uvraje, bararea fluviului ºi ridicarea
retenþiei. Fiecare centralã este împãrþitã în 4 blocuri prin rosturi de dilataþie. Blocul de lângã ecluzã este blocul de montaj, de 26 m.
În fiecare din celelalte 3 blocuri sunt amplasate câte douã hidroagregate. În amonte se aflã priza pe al cãrei coronament este
amplasatã ºoseaua de legãturã ºi calea de rulare a celor douã macarale portal, de 160 tf, pentru deservirea echipamentelor.

Priza este împãrþitã, printr-o pilã intermediarã, în douã deschideri echipate cu vane rapide ºi grãtare rare verticale.
Camera spiralã a turbinei este din beton, iar pe umerii camerei se reazemã întreg hidroagregatul. Sub turbinã se gãseºte

aspiratorul, care face legãtura circuitului hidraulic cu avalul centralei.
Sala maºinilor de 214 m x 25 m x 27 m, este de tipul închis, peretele amonte fiind zidul de presiune amonte, iar peretele aval

fiind alcãtuit din stâlpi metalici chesonaþi ºi panouri verticale, prefabricate din beton armat. Sala este deservitã de douã poduri
rulante de 400/250 tf.

În aval de sala maºinilor, pe platforma exterioarã a centralei, sunt amplasate transformatoarele ºi macaraua portal, de 40 tf,
pentru manipularea batardourilor de la aspiratoare. Sub aceastã platformã sunt organizate toate serviciile interne.

În blocul de montaj sunt prevãzute trei goliri de fund folosite pentru evacuarea apelor în timpul execuþiei ºi al exploatãrii provi-
zorii ºi staþia de epuismente pentru centralã ºi baraj.

Staþie de conexiuni ºi evacuarea energiei: Staþia de 220 kV este amplasatã în dreptul ecluzei aval, iar staþia de 400 kV în
dreptul portului aval.

Ecluza: Pentru asigurarea navigaþiei, în condiþiile existenþei unei diferenþe de nivel între amonte ºi aval de 20-35 m, s-a exe-
cutat lângã fiecare mal câte o ecluzã, în douã trepte, cu sasurile amonte în lacul de acumulare ºi sasurile aval în aval de axul
barajului. Dimensiunile ecluzelor sunt identice cu cele ale canalului Panama, cele mai mari ecluze din lume.

Soluþia aleasã, pentru umplerea-golirea uniformã a sasurilor, prevede un sistem de alimentare de tip distribuit, format din
patru galerii longitudinale amplasate în radier ºi câte douã zone de alimentare formate din nouã galerii transversale.

Sasurile ecluzelor s-au realizat de tip doc, din beton armat, cu radierul legat rigid de bajoaiere.
La capul amonte ºi la cel intermediar s-au prevãzut porþi plane, iar la capul aval poartã buscatã. Fiecare poartã de serviciu are

ºi poartã de revizie. Între ecluze ºi maluri s-au realizat legãturi prin baraje de umpluturi de balast, etanºate cu nucleu de argilã.
Atât în amonte cât ºi în aval, se gãsesc avanporturi de regrupare a convoaielor de nave ºi pregãtirea lor pentru accesul în ecluze.
Avanporturile aval sunt limitate lateral de ziduri de beton de 16 m înãlþime, care separã acvatoriul de mal sau de albia Dunãrii.
Avantporturile amonte sunt limitate de ºapte pontoane metalice plutitoare, ancorate de piloni masivi la malul stâng ºi de un zid de
beton la malul drept.

Ca orice lucrare de o asemenea dimensiune ºi complexitate, execuþia SHEN Porþile de Fier I a ridicat o serie de probleme
tehnice. Ele au fost rezolvate de specialiºtii SC Hidroconstrucþia SA, uneori prin soluþii originale.

În 40 de ani de funcþionare a Sistemului Hidroenergetic ºi de Navigaþie Porþile de Fier I, construcþiile realizate nu au înregis-
trat niciun incident tehnic ºi s-au creat condiþii ca pe baza experienþei acumulate ºi a personalului format sã se ridice ºi al doilea
obiectiv SHEN Portile de Fier II, precum ºi alte mari construcþii hidroenergetice.

Sistemul Hidroenergetic ºi de Navigaþie Porþile de Fier I este o lucrare deosebitã care impune respect ºi este mãrturie a
inteligenþei ºi capacitãþii creatoare a specialiºtilor români. Prin realizarea unei lucrãri de asemenea anvergurã ºi complexitate,
care a primit girul timpului, SC Hidroconstrucþia SA a probat capacitatea sa de a executa orice tip de lucrãri cu un grad ridicat
de complexitate ºi dificultate.

SC HIDROCONSTRUCÞIA SA POATE FI VIITORUL DUMNEAVOASTRÃ PARTENER
ÎN EXECUÞIA ORICÃRUI TIP DE LUCRÃRI DE CONSTRUCÞIE

Baraj PFI – Panoramic inundaþii PFI Sala maºini
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Banca Naþionalã a României
CONSOLIDARE ªI MODERNIZARE

Palatul Bãncii Naþionale a
României este o construcþie emble-
maticã a Bucureºtiului, monument
de arhitecturã construit la sfârºitul
anilor 1890, dupã un proiect care
poartã semnãtura arhitecþilor Albert
Galleron, Bernard Cassien ºi Nicolae
Cerchez.

Clãdirea se distinge prin armonia
proporþiilor, echilibrul volumelor ºi o
bogãþie ornamentalã specificã arhi-
tecturii edificiilor publice ale epocii.

Începând cu anul 2005, s-au rea-
lizat ample lucrãri de consolidare,
restaurare ºi refuncþionalizare a
tuturor spaþiilor, pe o suprafaþã
desfãºuratã de 19.000 mp.

Lucrãrile de consolidare au þinut
cont de mãsurile de creºtere a sigu-
ranþei structurii, prin creºterea
gradului de rezistenþã la solicitãri cu
degradare ciclicã, soluþia adoptatã
fiind construcþia unor diafragme din
beton armat, în curþile interioare, pe
o fundaþie consolidatã cu piloþi foraþi.
Astfel au fost protejate atât faþadele
ornamentate, cât ºi spaþiile inte-
rioare bogat decorate.

Dupã finalizarea lucrãrilor de
consolidare ºi reabilitare arhitec-
turalã, s-a trecut la restaurarea

componentelor artistice interioare,
prin completarea elementelor lipsã
sau a celor degradate, precum ºi la
revitalizarea celor existente; reface-
rea acestora s-a fãcut prin rapor-
tarea la elementele originale.

Pentru restaurarea faþadelor
degradate din piatrã naturalã ºi simi-
lipiatrã, s-a realizat un studiu pentru
a se stabili exact etapele ºi metodo-
logia de intervenþie, apoi s-a trecut la
lucrarea propriu-zisã.

Desprãfuirea, tratamentul chimic
al suprafeþelor din piatrã, înde-
pãrtarea petelor, plombele cu mortar
de restaurare, retuºul cromatic ºi
tratamentul de hidrofugare au fost
câteva din operaþiunile de lucru care
au stat la baza lucrãrilor de conser-
vare a faþadelor.

Instalaþiile termice ºi de venti-
laþie-climatizare au fost total înlocu-
ite, la fel ºi instalaþiile electrice,
sanitare, de stingere a incendiilor ºi
supraveghere. 

Toate instalaþiile au fost refãcute,
astfel încât sã rãspundã cerinþelor
unei clãdiri de o asemenea impor-
tanþã, în concordanþã cu nivelul de
eficienþã ºi echipare al momentului.

Toate lucrãrile au fost etapizate,
astfel încât sã nu se întrerupã activi-
tatea în Palatul Bãncii ºi sã nu se
producã noi degradãri. 

Angajarea cu profesionalism a
Aedificia Carpaþi SA în aceste ample
lucrãri de consolidare, restaurare ºi
refuncþionalizare, a redat Bucureº-
tiului o clãdire-monument, care rãs-
punde cerinþelor secolului XXI privind
funcþionarea unei instituþii bancare
naþionale, de nivel european. �

Antreprenor: AEDIFICIA CARPAÞI SA Bucureºti
Beneficiar: Banca Naþionalã a României
Proiectant general:  Carpaþi Proiect SRL – ºef proiect arh. Gabriel Tureanu
Proiectant structurã: Theodor Stoian
Subantreprenori: Termotest Impex SRL – echipamente rãcire, ventilocon-
vectori / Romtest Electronic SRL – instalaþii curenþi slabi / Schindler
România – ascensoare / Owo Design – mobilier / F.D. Stil SRL – corpuri de
iluminat ornamentale / Lucas Art – recondiþionare picturã
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Biblioteca Naþionalã
REFACERE, REAMENAJARE ªI REFUNCÞIONALIZARE

Biblioteca Naþionalã, obiectiv
definitoriu pentru cultura României ºi
edificiu marcant pentru oraºul
Bucureºti, rãspunde unor dorinþe ºi
necesitãþi mai vechi, dar ºi exi-
genþelor impuse de un astfel de con-
cept, în acord cu realizãri europene
de prestigiu.

Clãdirea se desfãºoarã pe douã
nivele subterane ºi 9 nivele suprate-
rane, utilitãþile fiind asigurate de un
corp tehnic subteran, aflat în imedi-
ata apropiere a construcþiei principale.

Suprafaþa construcþiei la sol –
15.270 mp; suprafaþa desfãºuratã
totalã – 120.000 mp.

Au fost realizate lucrãri de con-
solidare a structurii de rezistenþã,
completarea structurii ºi readaptarea
la noul proiect, în limitele tehnice
permise pentru asigurarea cerinþelor
esenþiale privind calitatea în con-
strucþii. S-au executat recomparti-
mentãri, remodelãri ºi redistribuiri de
spaþii, în acord cu noua schemã
funcþionalã a clãdirii.

A fost ridicat luminatorul de peste
ATRIUM (deschidere de 18 m x 42 m
ºi înãlþime la atic de 32,25 m) care
polarizeazã funcþional ºi estetic
întreaga compoziþie.

Pentru Bibliotecã s-au creat spaþii
caracteristice, structurate pe mai
multe funcþiuni: 

• 14 sãli de lecturã – 12.000 mp
• depozite de carte – 30.000 mp
• laboratoare specifice – 700 mp
• sãli de conferinþã ºi spaþii multi-

funcþionale – 16.600 mp
• spaþii administrative – 9.000 mp
• spaþii tehnice ºi circulaþii –

11.000 mp
Corpul Aulei, de 400 de locuri,

are o arhitecturã simplã, cu perete
cortinã performant, dublu ventilat
pentru protecþia termicã a spaþiului
interior, iar parasolarele din vitraj
conferã clãdirii un aspect modern.
Aula adãposteºte atât spaþii pentru
Bibliotecã, cât ºi pentru Ministerul
Culturii.

Spaþiul destinat sãlii de specta-
cole ºi conferinþe, de la etajul 1 al
Aulei, are capacitate de 372 locuri,
fiind echipat cu cele mai performante
sisteme audio-video necesare unor
astfel de activitãþi.

Au fost refãcute instalaþiile, în
acord cu normele ºi cu tehnologiile
actuale, clãdirea rãspunzând tuturor
cerinþelor de siguranþã, confort ter-
mic, protecþie împotriva incendiilor,
zgomot ºi igienã.

Amenajãrile exterioare conþin alei
pietonale ºi carosabile, spaþii verzi ºi
parcare pentru 350 autovehicule.

S-a acordat o atenþie deosebitã
imaginii exterioare a construcþiei,
precum ºi accesului principal (sistem
de trepte din piatrã naturalã, rampe
de acces, bazine ºi fântâni), urmã-
rindu-se crearea unei arhitecturi de
secol XXI. 

Prin amplele lucrãri executate,
utilizând tehnologii noi ºi cu perfor-
manþe ridicate, Aedificia Carpaþi SA
a realizat un centru cultural func-
þional, modern, interesant ºi atrãgã-
tor pentru public. �

Antreprenor: AEDIFICIA CARPAÞI SA Bucureºti
Beneficiar: Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional
Proiectant general: Carpaþi Proiect SRL – ªef proiect complex arh. Eliodor Popa
Proiectant structuri aulã: Profesional Construct SRL
Proiectant termoventilaþii, încãlzire: Air Control Systems
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La GEOFLUID
se vorbeºte ºi româneºte!

De la prima sa ediþie, GEOFLUID s-a afirmat ca

salon expoziþional de referinþã pentru opera-

torii profesioniºti în domeniul forajelor ºi

lucrãrilor subterane.

Aplicaþiile geologice, geotehnice ºi geofizice,

cercetãrile geognostice, forajele, descoperirea ºi

utilizarea fluidelor subterane, consolidarea ºi fun-

daþiile speciale sunt temele centrale în jurul

cãrora se desfãºoarã GEOFLUID.

Publicul este extrem de calificat ºi cosmopolit.

Aici se aud limbile întregii Europe ºi, mai nou, se

aude foarte des dulcele grai românesc!!!

IJF DRILLING TOOLS este prezent, din 2004,

la standul firmei „mamã“ COMACCHIO DRILLING

HI-TECH. Specialiºtii noºtri, români ºi italieni, vã

aºteaptã pentru a vã prezenta noutãþile COMACCHIO,

DAI PRA, CARANDINA ºi vã vor însoþi, la cere-

rea dumneavoastrã, în vizitarea expoziþiei pentru a

vã furniza suportul tehnic ºi lingvistic.

GEOFLUID se bucurã de prezenþa firmelor

lider în domeniu ºi, datoritã înaltei calificãri profe-

sionale a vizitatorilor sãi, este recunoscutã ca

cea mai importantã ºi afirmatã manifestare

expoziþionalã de specialitate în domeniul

lucrãrilor subterane.

GEOFLUID se desfãºoarã pe patru arii tematice:

GEOFLUID - tehnologie ºi utilaje
pentru descoperirea, extragerea ºi
transportul fluidelor subterane;

GEOTECH - dedicatã maºinilor ºi
utilajelor pentru cercetãri geognostice
ºi geotehnice, fundaþii speciale ºi
foraje direcþionale (No-Dig);

GEOTUNNEL - prezintã maºini, uti-
laje ºi instrumente pentru construcþia
galeriilor;

GEOCONTROL - instrumente ºi
utilaje pentru analizã, monitorizare
ambientalã, bonificarea terenurilor ºi
a apelor subterane aquifere, sisteme

pentru ingineria antiseismicã, hidrologia ºi conser-
varea solului.

GEOTERMIA tinde a se afirma ca un domeniu
în sine.

Firma COMACCHIO, pe care o reprezentãm în
România, acordã o atenþie deosebitã geotermiei,
MC900 fiind studiatã în variantele ei pentru
realizarea instalaþiilor pompelor de cãldurã.



V ã  a º t e p t ã m  l a  s t a n d u l  n o s t r u

COMACCHIO nr. 14A aria externã, pentru a

vã ilustra ultimele realizãri ale firmei. 

INFORMAÞII GENERALE:

�� perioada manifestãrii: 03 - 06 octombrie 2012;

�� programul de vizitare: - zilnic: 0900 - 1800;

- sâmbãtã: 0900 - 1700;

�� intrarea este gratuitã; expoziþia este rezervatã

operatorilor în domeniu;

�� secretariatul organizatorilor: 

- pentru limba italianã:  tel.: 0039 0523.602.711, 

fax: 0039 0523.602.702; e-mail: info@piacenzaexpo.it

- pentru limba românã: tel.: 0040 721.840.654,

0040 723.319.328, 0039 3392.708.647

�� expozanþi - branduri prezente: 389 (266 - italieni,
123 - strãini);
�� vizitatori: 12.249 (9.893 - italieni, 2.356 - strãini
din 87 de þãri);
�� suprafaþa expoziþionalã ocupatã: 24.500 m2 ��























Coloane din piatrã spartã compactatã GEOPIER®

ing. Petre UÞÃ, ing. Mircea MARINESCU

Geopier RO SRL este o firmã de construcþii speciale subterane ºi oferã, împreunã cu com-
pania partenerã Geosond SA, îmbunãtãþirea terenurilor de fundare prin coloane din agregate
compactate Geopier® RAP ºi coloane Geopier® Impact®.

Oferim clienþilor noºtri un produs competitiv în domeniul îmbunãtãþirii terenurilor, de la
proiectarea preliminarã, întocmirea ofertei, execuþie, asigurarea calitãþii ºi pânã la predarea
lucrãrii. La elaborarea planurilor ne bazãm pe experienþa ºi know-how-ul unor birouri de
proiectare cu experienþã internaþionalã în domeniu. Proiectarea ºi execuþia lucrãrilor se
desfãºoarã în colaborare cu firma partenerã Geopier Spezialtiefbau GmbH din Germania. 

Coloane din agregate compactate GEOPIER® RAP ºi GEOPIER® IMPACT®

Tehnologia Geopier® este o metodã de îmbunãtãþire a terenurilor de fundare prin construcþia
unor coloane din agregate compactate; este o metodã de înlocuire a terenului de fundare, în
combinaþie cu dislocarea acestuia. 

Forma patentatã a compactoarelor Geopier®, în cele douã sisteme, precum ºi compactarea
pe straturi a agregatelor conferã coloanelor individuale o capacitate portantã ridicatã ºi un modul de rigiditate mult
sporit faþã de cel al terenului natural înconjurãtor.

Avantajele tehnologiei GEOPIER®

� Realizarea de elemente portante sub forma unor coloane din agregate, având un grad 
sporit de rigiditate;

� Creºterea capacitãþii portante a terenului prin post-consolidare;
� Reducerea tasãrilor;
� Creºterea rezistenþei la forfecare ºi accelerarea procesului de consolidare;
� La aceleaºi încãrcãri, tehnologia Geopier® implicã folosirea unui numãr mai mic de coloane 

decât în cazul altor tehnologii, ºi implicit se ajunge la o reducere de cca. 30% a costurilor;
� Este o tehnologie ecologicã.

Domeniile de aplicare vizeazã îmbunãtãþirea terenului de fundare pentru:
� Construcþii industriale � Turbine eoliene
� Structuri inginereºti � Drumuri ºi poduri
� Hale � Construcþii supraterane în general

Sistemele de îmbunãtãþire a terenului de fundare dezvoltate de Geopier reprezintã o soluþie eficientã ºi
economicã pentru susþinerea structurilor sensibile la tasãri. De aproape 20 ani, tehnologia Geopier® este
aplicatã, cu succes, la îmbunãtãþirea terenurilor, fiind, deja, lider de piaþã în mai multe þãri, iar în Europa se
foloseºte de 8 ani, primele aplicaþii având loc în Germania.

Utilizate în prezent ºi în þara noastrã, Geopier® RAP ºi Geopier® Impact® au devenit o alternativã eficientã
faþã de alte metode de îmbunãtãþire a terenului de fundare, cum ar fi supra-excavãri masive, înlocuirea
terenului sau fundaþii de adâncime, incluzând piloþii bãtuþi sau foraþi. 

Coloanele din piatrã spartã Geopier® sunt construite prin compactarea succesivã, în straturi, a pietrei
sparte în gãuri de foraj de diverse adâncimi, cu ajutorul unor echipamente de compactare patentate.
Compactarea verticalã sporeºte tensiunea lateralã ºi îmbunãtãþeºte terenul adiacent, ceea ce înseamnã,
implicit, o capacitate portantã mãritã ºi un control mai bun al tasãrilor sub fundaþii. 

Coloane GEOPIER® RAP

Coloane GEOPIER® IMPACT®

Lucrãri executate

Topliceni - turbine eoliene:
� 396 coloane, 2.600 metri, 3.150 tone

piatrã
� Teren: argilos prãfos, argilos/nisipos
� Timp de execuþie: 14 zile
� Tehnologie: GEOPIER® RAP



Cãlãraºi - silozuri cereale:
� 260 coloane, 2.500 metri, 1.125 tone

piatrã
� Teren: nisipos/nãmolos
� Durata de execuþie: 10 zile
� Tehnologie: GEOPIER® Impact®

Grebanu - turbine eoliene:
� 400 coloane, 2.450 metri, 2.750 tone

piatrã
� Teren: argilos
� Durata de execuþie: 12 zile
� Tehnologie: GEOPIER® RAP

Sarighiol / Vulturu - turbine eoliene:
� 655 coloane, 3.580 metri, 4.200 tone

piatrã
� Teren: prãfos/loessoid
� Durata de execuþie: 24 zile
� Tehnologie: GEOPIER® RAP

Bãneasa, Bucureºti - Ambasada SUA:
� 1.007 coloane
� Teren: prãfos/loessoid
� Durata de execuþie: 21 zile
� Tehnologie: GEOPIER® RAP

ºi

www.geopier.ro www.geosond.com

Splaiul Independenþei nr. 294, Sector 6, Bucureºti | Tel/fax: + 40 (21) 319 48 44 | Mobil +40 0744 55 00 14

Tehnologia Geopier® este adecvatã în cazul urmãtoarelor condiþii de teren:
• Nisipuri ºi pietriºuri afânate sau cu îndesare medie;
• Terenuri coezive ºi cu granulaþie mixtã (mâluri, mâluri nisipoase, nisipuri mâloase, nisipuri argiloase);
• Terenuri cu conþinut organic (nãmol, turbã);
• Materiale de umplere minerale ºi organice;
• Aplicabilã ºi în cazul terenurilor cu un nivel ridicat al pânzei freatice.

GEOSOND® SA - UTILIZAÞI EXPERIENÞA ªI COMPETENÞA NOASTRÃ
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Geotermie la entalpie joasã
SONDAJE GEOLOGICE
Penetrometru static

Rapiditatea de investigare ºi
corecta determinare a rezistenþei
mecanice a pãmântului sunt prero-
gativele acestui echipament care are
ca domeniu de aplicare terenurile
pseudocoerente ºi nisipurile moi. 

Metodologia de testare constã în
înfigerea în sol la o vitezã constantã
de 2 cm/sec, a unui vârf cu trei etape
(vârf standard Begemann), parte
integrantã a unei baterii de prãjini
tubulare în bucãþi de 1,00 m fiecare,
în interiorul cãrora se gãsesc bare
cilindrice din oþel. La fiecare 20 cm
de avansare se citesc, pe o pereche
de manometre, date despre rezis-
tenþa la rupere a terenului (Rp. în
kg/cm2), fricþiunea lateralã (RAL în
kg/cm2) ºi despre rezistenþa totalã
(Rt în kg).

Foraj cu carotaj continuu
Forajul se realizeazã printr-o

sondã cu rotaþie, prin intermediul
unor carotiere simple  sau duble în
funcþie de natura solului, cu un
diametru cuprins între 60 mm – 150 mm,
astfel încât sã reducã la minim tulbu-
rarea straturilor traversate ºi sã permitã
prelevarea de eºantioane reprezen-
tative (carote). Pereþii gãurii vor fi
susþinuþi, în funcþie de necesitãþi, de
fluide de circulaþie (apã, noroi), de
tuburi de urmãrire sau prin cimentarea
gãurii; alegerea tipului de susþinere
se face în funcþie de terenul traversat. 

Foraj cu distrugere a nucleului 
Acest foraj poate fi executat pen-

tru traversarea formaþiunilor care nu

necesitã o cunoaºtere exactã sau
pentru a ajunge la adâncimea nece-
sarã execuþiei de probe in situ; de
asemenea, pentru instalarea de in-
strumente geotehnice. În timpul fora-
jului pot fi prelevate eºantioane din
resturile ce ies din gaurã (cutting)
prin care se poate face o identificare
aproximativã a terenurilor traversate.

Micropiloþi
Micropiloþii permit rezolvarea unor

probleme care pot apãrea la reali-
zarea fundaþiilor, datoritã posibilitãþii
de a utiliza echipamente de dimensi-
uni ºi mãrimi reduse ºi perturbãrii
minime a solului ºi a structurilor deja
existente.

Tiranþi
Tiranþii sunt elemente structurale

supuse la tracþiune, potrivite pentru
transmiterea sarcinilor în profunzime.
Se compun dintr-o parte activã,
ancorajul în sine ºi o parte pasivã,
respectiv de transfer a solicitãrilor
din capul de ancoraj de lucrare pe
teren; pot fi injectaþi la joasã sau
înaltã presiune. În funcþie de durabi-
litatea în timp se diferenþiazã în
tiranþi temporari ºi tiranþi permanenþi.

PILOÞI FORAÞI – PILOÞI CFA
Piloþi foraþi

Se realizeazã prin îndepãrtarea
terenului cu elice sau buket, în mod
normal fãrã acoperire metalicã sau
acoperiri parþiale ale gãurii (cãmaºã)
cu sau fãrã circulaþie de noroi ben-
tonitic sau polimeri. Diametrele de
foraj variazã între 400 mm ºi 1.500 mm
ºi adâncimi de pânã la 40 m.

Piloþi CFA
Se realizeazã utilizând o elice

continuã, sudatã pe o prãjinã tubu-
larã. Dupã atingerea adâncimii dorite
se toarnã betonul, cu o pompã, prin
intermediul prãjinii tubulare, ºi ex-
trãgând progresiv prãjina. Odatã ce
prãjina a fost extrasã complet se
introduce armãtura. Diametrele de foraj
variazã între 400 mm ºi 1.000 mm ºi
adâncime de pânã la 25 m.

METODE DE FORAJ LA INSTALAREA
SONDELOR GEOTERMICE 

• Foraj cu tricon sau trilame
în gaurã deschisã

Aceastã metodã se aplicã în
terenuri coezive de tip argile ºi
nãmoluri, sprijinul pereþilor gãurii
fiind asigurat de circulaþia noroaielor
bentonitice.

• Foraj cu tricon sau trilame
cu tuburi de urmãrire

Aceastã metodã se aplicã în
terenuri necoezive. Tuburile de aco-
perire se introduc pânã la substrat,
având rolul de a menþine gaura
deschisã în terenuri care altfel s-ar
prãbuºi. Când se ajunge la substrat,
forajul continuã doar cu tricon.

• Foraj cu ciocan fund cu sau
fãrã tuburi protectoare

Ciocanul fund de gaurã se uti-
lizeazã în terenuri stâncoase ºi
funcþioneazã cu aer comprimat în
unele cazuri aditivat cu spumã. 

Protecþia este necesarã dacã
stratul stâncos e precedat de teren
necoeziv. În acest caz se protejeazã
gaura pânã la rocã ºi se continuã
forajul doar cu ciocanul de fund de
gaurã.



Instalarea de sonde geotermice
verticale

Sondele geotermice verticale sunt
tuburi din polietilenã PE100 PN 16
cu o grosime ce variazã de la 2,9 mm
la 3,7 mm, pentru diametre cuprinse
între 32 mm ºi 40 mm. Utilizarea
celor douã diametre este aleasã în
funcþie de adâncimea sondelor,  pen-
tru a compensa, în special, pierderile
de materiale la circulaþia fluidului gli-
colat. Sã spunem cã, pânã la 120 mt,
se utilizeazã sonde de 32 mm, în timp
ce pentru adâncimi mai mari sunt
folosite sonde de 40 mm.

Grupurile de sonde sunt livrate, în
general, în role separate: douã role
duble pentru sonde ºi o rolã simplã
(diam. 16÷25 mm) formând tubul
necesar pentru injecþia amestecului
de bentonitã. Aceste grupuri sunt
montate pe un dispozitiv motorizat
care introduce sondele cu tubul de
injecþie în gaura executatã. În timpul
instalãrii cele patru tuburi sunt sepa-
rate prin intermediul unor distanþiere
speciale ºi þinute împreunã de legã-
turi tip Legrand.

Testare presiune sonde
Odatã ce instalarea sondelor s-a

terminat, vor fi necesare:
• Umplerea cu apã a sondelor ºi

punerea sub presiune (3-4 bari) pen-
tru testul de etanºeitate;

• Dupã testul de etanºeitate se
procedeazã la injectarea apei din
suprafaþã în sonde ºi se verificã
dacã iese aceeaºi cantitate;

• Cele patru tuburi care formeazã
sonda vor fi marcate cu panglicã colo-
ratã pentru a identifica turul ºi returul.

Scopul cimentãrii cu amestec
bentonitic este:

• Punerea în contact a sondelor
cu solul, pentru a optimiza schimbul
termic cu solul;

• Izolarea între ele a eventualelor
straturi acvifere întâlnite în timpul
forajului. Pentru a creºte conducti-
bilitatea termicã pânã la 2,00 W/mk
a amestecului clasic de ciment /
bentonitã (valoare medie 0.81.0 W/mK)
se pot folosi amestecuri preamba-
late ºi aditivate cu nisip de siliciu
care se gãsesc în comerþ. �

Din iunie 2012, Geo-Tecnica Edilpali srl este reprezentatã în România de SC ROCK DRILL CONSULT SRL
cu sediul în strada Ion Câmpineanu nr. 29C, Parter, sector 1, Bucureºti; Tel.: 021-313.00.47;
021-352.79.09; Mobil: 0746.064.445; Fax: 037-810.7780, unde vã aºteptãm pentru orice informaþii.
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Instalaþii pentru foraje de ancorare, foraje de micropiloþi
ºi îmbunãtãþirea portanþei solului prin injecþii de beton

Firma germanã KLEMM Bohrtechnik,
componentã a grupului BAUER din
anul 1998, este lider în dezvoltarea
ºi fabricarea de utilaje pentru
tehnologia fundaþiilor speciale în
construcþii, în special pentru foraje
de ancorare, foraje de micropiloþi ºi
pentru îmbunãtãþirea capacitãþii
portante a structurii solului prin
tehnologia „jet grouting“. 
Rãspunzând cerinþelor actuale pri-
vind resursele energetice alterna-
tive, KLEMM a dezvoltat si o serie
de utilaje noi, specializate pentru
foraje geotermale.

Pentru a rãspunde cerinþelor diverse
ale clienþilor, KLEMM a dezvoltat o
gamã diversificatã de produse, atât din
punctul de vedere al mãrimii utilajelor
(cu greutãþi de exploatare cuprinse
între 2 t ºi 32 t), cât ºi în ceea ce pri-
veºte configuraþia tehnicã a acestora.

Fiind concepute în construcþie
modularã, maºinile KLEMM pot fi ast-
fel configurate încât sã rãspundã exact
necesitãþilor tehnologice ale fiecãrei
aplicaþii. Mobile ºi cu sistem de rulare pe
ºenile, maºinile KLEMM pot fi dotate cu:

• masturi de diferite mãrimi, de la
cele mai mici pentru lucrul în spaþii
închise, la cele foarte înalte, cu posibi-
litatea aplicãrii de extensii pentru
mãrirea adâncimii de foraj la forajul
dintr-o singurã trecere, folosit în teh-
nologia „jet grouting“.

• capete hidraulice de foraj de
diferite tipuri:

- capete de rotire (seria KH), pentru
foraj netubat, sau tubat în „sistem
duplex“, cu rotire simultanã, în acelaºi
sens, atât a coloanei de sãpare, cât ºi
a coloanei de tuburi. Cupluri de lucru
de pânã la 50 daNm;

- capete de rotire cu percuþie,
(seria KD) pentru foraje tubate sau
netubate, utilizate mai ales pentru
forajele de ancorare. Greutãþile pisto-
nului sunt cuprinse între 3,5 kg ºi 28 kg;

- capete de foraj duble, care pot fi
compuse din douã capete de rotire

sau dintr-un cap de
rotire ºi unul roto-percu-
tor. Se folosesc la foraje
tubate, având o eficienþã
mãritã faþã de „sistemul
duplex“, în acest caz
sensurile de rotire, al
coloanei de sãpare ºi al
celei de tuburi, fiind
diferite;

• grupuri hidraulice
de putere, integrate pe
ºasiul utilajului de foraj,
sau independente, acþio-
nate de la distanþã, pen-
tru cazuri în care spaþiul
în care se executã forajul este limitat.
Puterea furnizatã de grupurile hidra-
ulice este cuprinsã între 37 kW ºi 181 kW.

• scule ºi accesorii de foraj pen-
tru foraje de ancorare, injecþii ºi foraje
de micropiloþi. Sisteme de înmaga-
zinare ºi manipulare a prãjinilor ºi
tuburilor de foraj.

Utilajele de foraj seria KR
Mai bine de 1.500 de unitãþi de

foraj KLEMM lucreazã în întreaga
lume, în toate tipurile de foraje, pentru
ancorare, injecþii la presiuni înalte,

investigarea solului, pentru micropiloþi,
foraje de puþuri pentru drenaje, sau
foraje geotermale.

Utilajele de foraj din seria KR pot fi
clasificate funcþie de tipurile de lucrãri
executate astfel:

• Utilaje pentru foraje verticale
Sunt incluse aici în special forajele

de micropiloþi, în spaþii libere, nelimitate.
• Utilaje pentru foraje în spaþii

limitate

Pentru foraje în spaþii limitate, pre-
cum incinte închise sau sub poduri, se
utilizeazã maºini KLEMM special con-
cepute, cu masturi de micã înãlþime ºi
cu grupuri hidraulice de putere sepa-
rate, comandate de la mare distanþã.



Utilaje de foraj
pentru aplicaþii universale

Utilajele care intrã în aceastã cate-
gorie au o cinematicã de poziþionare
spaþialã a mastului care permite foraje
pentru ancore la orice unghi, fãrã a fi
necesar sã se miºte maºina; în acelaºi
timp mastul poate fi poziþionat ºi verti-
cal, pentru foraje de piloþi, sau orizon-
tal, pentru foraje orizontale.

• Utilaje pentru sistemul de injec-
þii la presiuni înalte „jet grouting“

Metoda constã în execuþia unui
foraj de pânã la 36 m adâncime ºi

destructurarea solului forat prin
injectarea la presiune foarte înaltã
(700 bari) a unei suspensii de ciment
prin duzele speciale, existente la baza
coloanei de foraj (sistem într-o fazã).
Injecþia suspensiei poate fi însoþitã de
un jet de aer comprimat (sistem în
douã faze) sau ºi de un jet de aer ºi de
unul de apã (sistem în trei faze).

• Utilaje pentru foraje geotermale
Firma KLEMM a dezvoltat, din

familia maºinilor standard, maºini spe-
cializate pentru foraje de captare a
energiei geotermale.

Echipamente de foraj
ataºabile pe excavator

- pentru foraje de ancorare, cu acþi-
onare de la instalaþia hidraulicã a
excavatorului.

Scule ºi accesorii
• sape ºi prãjini de foraj;
• sisteme de alimentare cu prãjini ºi

tuburi de foraj, dispuse în magazii spe-
ciale, montate pe utilajul de bazã;

• macarale auxiliare de lucru, mon-
tate pe maºina de bazã, pentru ma-
nipularea prãjinilor ºi tuburilor de foraj.

Pentru informaþii complete pri-
vind alegerea ºi configurarea unui
utilaj de foraj KLEMM, puteþi sã vã
adresaþi societãþii TRACTOR PROIECT
COMERÞ Braºov, distribuitor autori-
zat pentru România. �
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Direcþii de revigorare
a construcþiilor din România

Tematicile dezbãtute, înscrise sub titlul general
„Modificãri legislative pentru revigorarea pieþei con-
strucþiilor“, obiectiv de deosebitã importanþã în condiþiile
binecunoscute în care se aflã domeniul construcþiilor din
þara noastrã, au fost:

• Noua lege ANL, premise pentru revigorarea con-
strucþiilor rezidenþiale;

• Proiectul PSC privind certificarea firmelor din con-
strucþii;

• Noutãþi privind legislaþia achiziþiilor publice.
Evenimentul s-a înscris în programul PSC de pro-

movare a dialogului social ºi economic cu reprezentanþii
autoritãþilor ºi membrii constructori ºi s-a desfãºurat, pe
parcursul lunii martie, în principalele oraºe din þarã.
Scopul declarat al organizãrii a fost promovarea oportu-
nitãþilor pentru dezvoltarea pieþei construcþiilor, urmã-
rindu-se, totodatã, crearea ºi consolidarea legãturilor
comerciale între producãtori, constructori, arhitecþi,
proiectanþi ºi autoritãþi.

Cu acest prilej, Patronatul Societãþilor din Construcþii
a constatat:

• Într-o ºedinþã premergãtoare conferinþei, s-a înfiinþat
la Cluj-Napoca filiala „Transilvania“ a PSC, cu statut
regional.

• Se precizeazã cã aceste conferinþe nu sunt un scop
în sine; singura dorinþã este de a înlesni comunicarea
între cei din domeniul construcþiilor.

• Existã un mare deficit de comunicare între construc-
tori; discuþiile dintre ei nu se finalizeazã cu rezultate
palpabile.

• PSC nu este sindicat, cu membri care sã se adune
periodic în ºedinþe.

• Membrii filialelor trebuie sã expunã ºi sã rezolve
problemele regionale care apar, ei fiind în mãsurã sã le
cunoascã cel mai bine.

• Existã ºi intenþia sã se organizeze la Cluj-Napoca
o Conferinþã naþionalã.

• Cei de la centru, adicã staff-ul, sunt deschiºi la orice
iniþiativã, acordând libertate totalã filialelor regionale.

• Þintele sunt de douã tipuri: cu caracter central ºi cu
caracter regional, respectând niºte principii generale,
unanim acceptate.

• Obiectivul lor nu trebuie sã fie de scurtã duratã, ci
pe termen lung.

• Se doreºte ca rezultatele acestor acþiuni sã aibã
efect asupra tuturor constructorilor, nu numai asupra
membrilor PSC.

PROBLEMA „LOCUIRII“ ÎN ROMÂNIA ÎN VIZIUNEA PSC
• Una dintre problemele cele mai arzãtoare din dome-

niul construcþiilor este cea a locuirii, atât în vestul, dar
mai ales în estul Europei.

• Prima abordare a problemei locuirii în Europa a avut
loc în Anglia în 1700.

• Cu prilejul „Housing Europe Review 2012“, Tiberiu
Andrioaiei a prezentat lucrarea: „Locuinþele sociale - o
oportunitate pentru România“ (vezi www.psc.ro).

• La un dialog social, care a avut loc la MDRT unde a
fost prezent ºi PSC, a reieºit cã proiectele de pânã acum
ale ANL nu au dus la rezultatele scontate.

• Disponibilitatea ºi posibilitãþile de locuire sunt foarte
variate în Europa, existând mari diferenþe între vest ºi
est. În România 96% din locuinþe sunt proprietate privatã
dar a fi proprietar pe aceste meleaguri este scump
deoarece în prezent din cauza situaþiei economice
locuinþele sunt foarte greu de cumpãrat ºi de întreþinut.

• În vestul Europei procentul variazã între 40%
(Germania) ºi 60%.

• În centrul ºi vestul Europei, existã ONG-uri, soci-
etãþi civice sau parteneriat privat-stat pentru închirieri.
Cel mai eficient model de rezolvare a locuirii este cel
olandez, unde acþioneazã parteneriatul privat-stat.

• În România costul de locuire ajunge la 40%-50%
din venit în comparaþie cu puterea de cumpãrare. La noi
multe locuinþe stau goale din cauza preþului foarte ridi-
cat. Din acest motiv în 2-3 ani, în România se va simþi o
acutã lipsã de locuinþe. 

• Calitatea locuirii este scãzutã (mai ales în România
ºi Lituania) din cauza înghesuielii excesive în locuinþe;
suprafaþa ce revine unei persoane este foarte micã.

• Trebuie gãsite soluþii pentru creºterea numãrului de
locuinþe sociale. La noi, statul este principalul actor în
locuirea socialã. De aceea trebuie sã creascã ponderea
privatului.

• În vest, statul are o pondere micã în furnizarea
locuinþelor sociale.

• În România închirierile private reprezintã doar 0,7%.
• Locuirea socialã în România reprezintã 2,3% din

total, în timp ce, de exemplu, în Olanda procentul este 32%.

În primul trimestru al acestui an, la Cluj Napoca s-au desfãºurat lucrãrile Conferinþei Locale, ediþia a IV-a,
a Patronatului Societãþilor din Construcþii.

ing. Horea MANIU – expert tehnic CNCisC

continuare în pagina 28��
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• Trebuie crescutã ponderea locuinþelor din zona
preurbanã. Centrul unui oraº este zonã istoricã ºi de
aceea trebuie conservat. El trebuie rezervat doar pentru
obiective culturale, economice. Este dificil de rezolvat
însã parcarea în aceste zone deoarece costurile sunt mari.

• Unul dintre obiectivele PSC este atragerea investi-
torilor strãini în rezolvarea problemei locuirii.

• În Franþa, în 2010, de pildã, în plinã crizã economicã,
s-au construit 130.000 locuinþe. În schimb, în perioada
boom-ului economic, în România s-au construit doar
40.000 de locuinþe.

• Tendinþa în Europa este de creºtere a numãrului
proprietarilor pe seama creºterii demografice, a imi-
graþiei etc. Globalizarea duce la creºterea fenomenului
de imigraþie, în special din Orient.

• Se intenþioneazã instituirea unui sistem unitar de
finanþare în Europa, care este, însã, foarte dificil de rea-
lizat din cauza diferenþelor mari financiare, culturale etc.

• Locuirea este un concept complex, nu înseamnã
doar spaþiul în care se stã. Ea presupune întreþinere,
mentenanþã, educaþie, gestionarea datoriilor chiriaºilor etc.

• Existã promisiuni din partea MDRT cã legea va fi
adoptatã imediat ce se va aduce la o formã fezabilã /
acceptabilã. Se sperã în acest sens cã adaptând expe-
rienþa europeanã la þara noastrã, poate ieºi o lege bunã,
aplicabilã ºi la þãrile vecine.

O adevãratã dezbatere pe aceastã temã ar pre-
supune ºi existenþa unor specialiºti care sunt contra, nu
numai pro proiect GC, cu argumente la fel de pertinente.
Aceºti specialiºti lipseau la dezbaterea cu pricina. Între-
barea este dacã noi, nespecialiºtii în domeniu, am ieºi
de la o astfel de dezbatere perfect elucidaþi.

PSC ªI CERTIFICAREA FIRMELOR DE CONSTRUCÞII
Idee promo ieri: „Cine are informaþie conduce“
Idee promo azi: „Cine foloseºte informaþia conduce“
• Existã un proiect de lege PSC, la care s-a lucrat un

an, privind certificarea firmelor de construcþii. Din cauza
schimbãrii guvernului, legea nu a fost promulgatã, încã.

• În Europa existã certificare profesionalã a firmelor
de construcþii. Obligativitatea certificãrii (prin lege) a
firmelor existã, însã, de 20 de ani, doar în Europa de
sud: Grecia, Italia, Spania, Portugalia.

• Firmele din þãrile nordice nu au certificare. Ele au
certificarea „în sânge“. Acolo o firmã care nu-ºi respectã
angajamentele se descalificã singurã.

• În celelalte þãri din vestul Europei, situaþia este
mixtã, existând atât firme certificate, cât ºi firme fãrã cer-
tificare.

• În România primele firme care s-au privatizat dupã
revoluþie au fost cele de construcþii.

• Privatizarea a preluat de la vechile firme de stat ºi

aspectele bune, ºi cele rele. Apoi, s-au înfiinþat firme de

cãtre oameni care nu aveau nimic în comun cu con-

strucþiile. Rezultatul: situaþii, nu rare, de neprofesio-

nalism, lucrãri de slabã calitate, neseriozitate în

respectarea termenelor. Apoi, lipsa de transparenþã la

licitaþii, corupþie, contestaþii, stagnarea activitãþii în

domeniu. Nu întotdeauna cei bine pregãtiþi profesional

câºtigã licitaþia, ci, de multe ori, cei descurcãreþi, de tipul

„doi bãieþi deºtepþi ºi un laptop“. În consecinþã, se con-

siderã cã, mai ales în condiþiile noastre, chiar dacã nu

facem parte din sudul Europei..., este utilã elaborarea

unei legi pentru certificarea firmelor de construcþii.

• Certificarea firmelor ar asigura creºterea calitãþii

lucrãrilor de construcþii prin competenþã profesionalã ºi

credibilitate. Certificarea s-ar face prin evaluarea

firmelor dupã douã criterii principale: unul financiar ºi

unul tehnic. Evaluarea s-ar efectua de cãtre instituþii

academice, ºtiinþifice, profesionale, atât centrale, cât ºi

locale, unde existã posibilitãþi.

• Certificarea, la care vor avea acces toate firmele,

s-ar efectua pe o perioadã de 2 ani, dupã care se poate

face recertificarea. Sau, mai repede în cazul intervenirii

unor schimbãri de genul restructurare etc. Recertificarea

implicã ºi o acþiune de supraveghere.

• Certificarea va fi un proces de duratã. Nu va fi

imperativã în prima fazã, nu se intenþioneazã blocarea

activitãþii de construcþii.

• Prin certificare se vor cerne firmele, fiind eliminate

cele neserioase care nu îndeplinesc condiþii minimale.

Certificarea protejeazã firmele, dându-le credibilitate.

• Participarea la licitaþii se va putea face, în final,

numai de cãtre firmele certificate. Se va reduce, astfel,

birocraþia, certificatul fiind suficient ca act pentru partici-

pare. Pe baza certificatelor, firmele se vor putea asocia

pentru lucrãri mai mari, cu diferite specialitãþi necesare,

fãrã a fi nevoie de intervenþia statului.

• În România gradul de asociativitate este foarte mic -

sub 4%. El trebuie sã creascã.

• Certificatele vor fi recunoscute reciproc de firme din

diferitele þãri.

• Legea e perfectibilã ºi trebuie fãcute observaþii ºi

propuneri de cât mai mulþi membri PSC.

• Legea este, însã, greu negociabilã cu autoritãþile.

• Deocamdatã, legea este blocatã. A intervenit, cu

obiecþii, Oficiul Concurenþei. �

�� urmare din pagina 26
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Gama de produse
CLIMATDOME

HEXADOME a lansat gama de produse CLIMATDOME care propune soluþii de reducere a factorului solar
ºi de îmbunãtãþire a izolaþiei termice, punând accent, în acelaºi timp, pe aportul de luminã naturalã.

La HEXADOME, convingerile noastre se alãturã opiniilor experþilor de a face din lumina naturalã ºi, implicit,
lumina zenitalã, centrul de dezvoltare a soluþiilor ecologice originale pentru a oferi confort ºi economie de energie. 

Cantitatea de luminã prezentã la zenit este de trei ori mai mare decât cea disponibilã la orizont, astfel ca ilumi-
natul natural al clãdirilor, prin acoperiº, reprezintã o soluþie extrem de eficientã.

Scopul CLIMATDOME – Sã acoperi, la maximum, nevoile de iluminare ale unui imobil cu luminã naturalã, nu
înseamnã a face concurenþã iluminatului artificial care va fi întotdeauna necesar, ci dimpotrivã, se bazeazã pe
interesele proprietarului sau ale locatarului unui imobil în ceea ce priveºte costurile energetice de exploatare, a cãror
evoluþie se anunþã exponenþialã pentru anii care urmeazã.

Toate simulãrile realizate pe construcþii-tip conduc la aceeaºi concluzie: utilizarea produselor CLIMATDOME
pentru a profita de lumina zenitalã contribuie la o economie substanþialã de energie (iluminat artificial, încãlzire, aer
condiþionat).

Cele mai bune soluþii depind, în mod esenþial, de tipologia clãdirii ºi locaþia acesteia. Pentru a alege cea mai bunã
soluþie, produsele CLIMATDOME se caracterizeazã, în funcþie de sistemul energetic de referinþã FLU (F - factor
solar, L – lumina, U – coeficient de transfer termic Urc), ale cãrui valori sunt interdependente, astfel cã îmbunãtãþirea
uneia dintre aceste componente are un impact imediat asupra celorlalte.

Parte a grupului ADEXSI, HEXADOME CONSTRUCT comercializeazã în România gama de produse
CLIMATDOME pentru a rãspunde noilor aºteptãri legate de mediu ºi problematica energeticã.

HEXASTEEL THERM – Confort termic pentru clãdirile standard ºi HQE

(Clãdiri de înaltã calitate în ceea ce priveºte impactul asupra mediului).
• Factor solar clasa C (factor solar cuprins între 0,4 ºi 0,6)

• Eficienþã luminoasã clasa C (Suprafaþa de Luminã Eficientã

între 0,8  ºi 1,2 m2)

• Transfer termic clasa D (transfer termic între 1,8 ºi 2,4 W/m2 0K)



HEXASTEEL THERM RPT – Performanþã termicã pentru clãdirile
BBC (clãdiri cu un consum mic de energie) ºi pentru cele cu energie
pozitivã.

• Factor solar clasa C (factor solar cuprins între 0,4 ºi 0,6)
• Eficienþã luminoasã clasa C (Suprafaþa de Luminã Eficientã

între 0,8 ºi 1,2 m2)
• Transfer termic clasa B (transfer termic între 0,6 ºi 1,2 W/m2 0K)

HEXASTEEL SHED – Aport de luminã ºi reducere a factorului solar.

• Factor solar clasa A (factor solar cuprins între 0 ºi 0,2)

• Eficienþã luminoasã clasa D (Suprafaþa de Luminã Eficientã

între 0,4 ºi 0,8 m2)

• Transfer termic clasa D (transfer termic între 1,8 ºi 2,4 W/m2 0K)

HEXASTEEL BSL – Cel mai bun compromis între eficienþa luminoasã
ºi reducerea transferului termic.

• Factor solar clasa B (factor solar cuprins între 0,2 ºi 0,4)
• Eficienþã luminoasã clasa C (Suprafaþa de Luminã Eficientã

între 0,8 ºi 1,2 m2)
• Transfer termic clasa C (transfer termic între 1,2 ºi 1,8 W/m2 0K)
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI
ÎN CONSTRUCÞII
Augustin POPÃESCU

S-a nãscut la 18 aprilie 1938 în Bucureºti.
În 1960, a absolvit Facultatea de Construcþii Civile ºi

Industriale - Institutul de Construcþii Bucureºti.
Activitatea inginereascã a început-o, în acelaºi an,

la Trustul de Construcþii ºi Montaje Energetice, Grupul
de ªantiere Bucureºti.

Între anii 1963 - 2001, a lucrat la Institutul de
Cercetãri în Construcþii ºi Economia Construcþiilor
Bucureºti, ca cercetãtor ºtiinþific la Laboratorul beton
precomprimat (1964 - 1967), cercetãtor ºtiinþific principal
gr. III la Laboratorul beton armat ºi precomprimat (1967 -
1990), cercetãtor ºtiinþific principal gr. I la acelaºi labora-
tor (1990 - 2001).

La INCERC a avut ºi funcþii de conducere: ºef Labo-
rator beton armat ºi precomprimat (1988 - 1991), direc-
tor ºtiinþific Departamentul Structuri (1991 - 2001),
preºedinte al Consiliului ªtiinþific INCERC (1996 - 2001).

În lunile martie - iunie 1982, a efectuat un stagiu de
specializare UNDP - UNESCO, S.U.A., cu tema Structuri
din beton armat ºi beton precomprimat în condiþii seis-
mice, la Universitatea Berkeley în Illinois, la Portland
Cement Association ºi la Prestressed Concrete Institute
în Chicago ºi la National Bureau of Standards în
Washington.

În anul 1983, a devenit doctor inginer, susþinând teza:
Probleme ale comportãrii ºi calculul elementelor înco-
voiate din beton precomprimat cu precomprimare parþialã.

La INCERC, a abordat urmãtoarele domenii de
cercetare:

• studii teoretice, cercetãri experimentale, încercãri
pentru elemente ºi structuri din beton precomprimat ºi
armat, comportare, calcul, alcãtuire, rezistenþã, durabili-
tate, execuþie, expertize tehnice (studii ºi cercetãri
experimentale privind caracteristicile armãturilor preten-
sionate trefilate la rece; studii ºi cercetãri experimentale
privind comportarea ºi calculul elementelor din beton
precomprimat la fisurare, la acþiunea forþelor tãietoare, la
deformaþii - sãgeþi ºi contrasãgeþi, efecte de duratã,
deformaþii limitã; studii teoretice ºi cercetãri experimen-
tale privind comportarea ºi calculul elementelor din
beton precomprimat încovoiate, în domeniul plastic, la
solicitãri ciclice alternante de tip seismic etc.);

• tehnologii de precomprimare: aplicare, asistenþã
tehnicã, control execuþie, tehnologii originale. Prefa-
bricate din beton precomprimat: încercãri, proiectare,
execuþie, structuri din beton prefabricat (experimentarea
procedeului ºi tehnologiei de precomprimare prin
înfãºurare, utilizând maºini tip ANM-5, U.R.S.S. ºi

PROCEQ-BW, Elveþia) ºi aplicare la rezervoare ºi
decantoare; experimentarea sistemului de precompri-
mare înlocuitor cu monotoroane cu protecþie perma-
nentã pentru silozuri hexagonale la fabrici de ulei ºi
bere; experimentarea sistemului de precomprimare cu
toroane de protecþie permanentã ºi ancoraje flotante la
coºul de fum de 80 m de la CET Govora; contribuþii la
asimilarea armãturii de precomprimare pentru anvelope
CNE pentru sârmã de precomprimare ø7 mm; verifi-
carea precomprimãrii la podul peste Olt la Hoghiz - colabo-
rare cu INCERTRANS etc.;

• reglementãri tehnice ºi standarde pentru beton pre-
comprimat ºi beton armat, organizarea ºi structurarea
sistemului reglementãrilor tehnice în construcþii, euroco-
duri structurale: STAS 10107/0-76 ºi STAS 10107/0-90.
Construcþii civile ºi industriale. Calculul elementelor din
beton, beton armat ºi beton precomprimat, respectiv
beton precomprimat; P103-78 ºi P103-82. Instrucþiuni
tehnice pentru proiectarea elementelor din beton pre-
comprimat parþial, folosind armãturi pretensionate ºi
nepretensionate de rezistenþã; CD 133/1980. Instrucþiuni
tehnice departamentale pentru aplicarea procedeului de
precomprimare / înfãºurare cu maºina PROCEQ; STAS
6651/1-76 ºi STAS 6657/1-89. Elemente din beton
armat ºi beton precomprimat. Condiþii generale; NE
012-89. Cod de Practicã pentru execuþia lucrãrilor din
beton, beton armat ºi beton precomprimat, Partea B.
Betonul precomprimat; C 181-76 ºi C 181-88. Îndrumã-
tor pentru metodologia de încercare a prototipurilor ºi
seriei zero la elemente prefabricate, din punct de vedere
al comportãrii statice; C 244-93. Îndrumãtor privind
inspecþia ºi diagnosticarea privind durabilitatea struc-
turilor din beton armat ºi beton precomprimat.

A proiectat grinzi din beton precomprimat, cu aplicare
la complexe comerciale din Bucureºti ºi din þarã: PRAC-
TIKER, BRICOSTORE, CARREFOUR, AUCHAN (în
colaborare cu ATELIER 3 SRL) , KAUFLAND (în colabo-
rare cu PREFAB INVEST), INTEREX (în colaborare cu
SOMACO SA).

Prof. Augustin Popãescu are 7 brevete de invenþii
(autor sau coautor): 

• Metodã de încercare la rupere a toroanelor pentru
beton precomprimat;

• Instalaþie de încercare la relaxare a toroanelor pen-
tru beton precomprimat;

• Îmbinare demontabilã pentru prefabricate din beton; 



• Metodã de protecþie anticorozivã a toroanelor nea-
derente, pentru precomprimarea construcþii lor ºi
dispozitiv de gresare a acestora; 

• Metodã de refacere a continuitãþii zidãriei portante
cu fisuri ºi evitarea fisurãrii ulterioare; 

• Metodã de precomprimare sau consolidare a coºu-
rilor de fum, cu inele pretensionate din toroane cu pro-
tecþie permanentã;

• Procedeu de reparare a crãpãturilor prin coasere cu
bare de armãturã.

Menþionãm cã a fost delegat naþional la CEB ºi
membru al Grupului de Lucru Evaluare, Mentenanþã ºi
Reparare al Comisiei 5 Durabilitate (1991 - 1998);
reprezentant la FIP al Grupului Român de Precompri-
mare (1979 - 1990) ºi al INCERC (1979 - 1998); mem-
bru în Consiliul Federaþiei Internaþionale a Betonului (din
anul 1998); organizator al simpozioanelor FIP Precom-
primare Parþialã ºi Execuþia Lucrãrilor - Bucureºti 1980 ºi
editor al lucrãrilor acestor simpozioane etc.

Activitatea în învãþãmânt: cadru didactic asociat la
Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti la cur-
surile Beton armat (1992 - 1993), Prestressed Concrete
la Departamentul Construcþii - Englezã (1994 - 1996); la
Universitatea Tehnologicã Bucureºti, cursurile Beton
armat ºi Construcþii din beton armat; conferenþiar la Uni-
versitatea Transilvania Braºov, cursurile Construcþii din
beton armat (din anul 2002) ºi ºeful Catedrei Construcþii
(din anul 2004); profesor la Universitatea Ovidius Con-
stanþa (din anul 2002), cursul Beton armat ºi beton pre-
comprimat ºi conducãtor de doctorat (din anul 2005).

Activitatea publicisticã. A publicat (autor sau coautor)
peste 60 de articole în reviste de specialitate sau
prezentate la manifestãrile ºtiinþifice din þarã ºi strãinã-
tate. De asemenea, a publicat cãrþile: Îndrumãtor pentru
proiectarea ºi calculul construcþiilor din beton, beton
armat ºi beton precomprimat (coautor), Ed. Tehnicã,
1978; Beton precomprimat (coautor), Ed. Academiei
Române, 1987; Betoane de înaltã performanþã (coau-
tor), Ed. Tehnicã, 1999; Modern Concrete in Design
Codes for R.C. and P.C. Concrete Members - Introduction
to ACI Code 318-89, Ed. Cermi Iaºi, 2000; Strategies for
Testing and Assessment on Concrete Structures
(coautor), Bulletin CEB, nr. 243, 1998.

Precizãm cã este expert tehnic ºi verificator de
proiecte în domeniul construcþii civile, industriale, agro-
zootehnice cu structura din beton, beton armat ºi zidãrie.
Iar din anul 2003, conduce firma SC POPÃESCU & CO -
Proiectare, expertize elemente structurale din beton pre-
comprimat.

O activitate de cercetare ºtiinþificã laborioasã timp de
38 de ani, cu rezultate ºi contribuþii notabile (studii teo-
retice, cercetãri experimentale, tehnologii de precompri-
mare, reglementãri tehnice ºi standarde, inovaþii) care
l-au confirmat printre specialiºtii de valoare din domeniul
betonului precomprimat.

Apropiat de studenþi, exigent faþã de sine ºi de cola-
boratori, riguros, cu capacitate de analizã ºi de sintezã,
seriozitate în abordarea problemelor tehnice, adept al
lucrului bine fãcut, novator, onest ºi atent în relaþiile cu
semenii. Acesta este prof. Augustin Popãescu, dascãl ºi
cercetãtor ºtiinþific de excepþie (apreciat ºi în strãinãtate)
- intrat, cu o paginã frumoasã, în rândul celor mai de
seamã personalitãþi ale ºtiinþei ºi tehnicii româneºti în
construcþii.

(Din volumul „Personalitãþi româneºti în construcþii,
autor Hristache Popescu)
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Sisteme moderne de coºuri de fum

Ca urmare a solicitãrilor intense
la care sunt supuse coºurile de
fum (temperaturi ridicate ale
gazelor de ardere, ºocuri termice
cauzate de aprinderea acciden-
talã a funinginii, condens acid,
îngheþ-dezgheþ, vânt, cutremur),
acestea trebuie sã corespundã
unor condiþii foarte severe de
funcþionalitate ºi durabilitate. 

Nerespectarea unor asemenea
condiþii cauzeazã deteriorarea
coºurilor de fum, numeroase
incendii ºi intoxicãri cu monoxid
de carbon, soldate cu pagube
materiale importante ºi pierderi de vieþi omeneºti.

Având în vedere importanþa evacuãrii eficiente a
gazelor arse, proiectarea, executarea ºi mente-
nanþa acestor elemente de construcþii se vor realiza
numai de cãtre specialiºti, iar materialele folosite
trebuie sã fie de calitate corespunzãtoare, adicã sã
dispunã de declaraþie de conformitate, din care sã
rezulte cã sunt adecvate utilizãrii în acest scop.

Compania Schiedel, fondatã în anul 1946,
fãcând parte din grupul de firme Monier, este cel
mai important producãtor ºi distribuitor de sisteme
de coºuri de fum din Europa, oferind soluþii sigure
ºi fiabile de evacuare a gazelor arse. 

Aceste tipuri de coºuri de fum reprezintã, atât
din punct de vedere conceptual, cât ºi al materi-
alelor utilizate, un nivel ridicat de performanþã, ele
corespunzând celor mai exigente norme tehnice
europene.

Ca o consecinþã a activitãþii continue de dez-
voltare, paleta de produse Schiedel cuprinde sis-
teme de coºuri de fum pretabile la toate tipurile de
surse de cãldurã (cu arzãtor atmosferic – sobe,
centrale termice pentru locuinþe unifamiliale, ºemi-
nee; cu camerã de ardere în suprapresiune;
cazane de ultimã generaþie – centrale termice de
apartament „turbo”, cazane cu condensare).

Din punctul de vedere al mate-
rialelor din care se realizeazã
pereþii canalului de fum, coºurile
de fum Schiedel se împart în sis-
teme cu tubulaturã de ºamotã ºi
sisteme din oþel inoxidabil, aplica-
bile atât pentru construcþii noi, cât
ºi pentru reabilitarea coºurilor de
fum existente dar degradate.

Alegând un sistem de coº de
fum Schiedel, proprietarii con-
strucþiilor vor beneficia de multi-
plele avantaje ale acestuia. 

Coºurile de fum sunt componente importante ale unei instalaþii de încãlzire, având rolul de a
evacua, în deplinã siguranþã, deasupra acoperiºurilor construcþiilor, fumul ºi gazele de ardere
toxice provenite din diferite surse de cãldurã. 



Astfel, tirajul optim asigu-
rat înseamnã funcþionarea
sursei de cãldurã la randa-
mentul maxim ºi, implicit,
un consum mai redus de
combustibil, respectiv cos-
turi mai mici pentru confor-
tul termic ºi prepararea
apei calde. Anumite tipuri
de coºuri de fum pot
asigura, prin canale dis-
tincte, inclusiv alimentarea
cu aer din exterior a apa-
ratelor termice, aerul rece
necesar arderilor nepã-

trunzând în nicio încãpere a casei.
Prin rezistenþa la ºoc termic ºi etanºeitatea

corespunzãtoare la gazele de ardere, coºul de
fum va funcþiona în deplinã siguranþã, fiind elimi-
nat riscul incendiilor ºi intoxicãrilor cu monoxid de
carbon.

Calitatea superioarã a materialelor conferã sis-
temelor de coºuri de fum rezistenþã la atacul acid al
condensului. Ca urmare a durabilitãþii coºului, a
fost eliminatã complet necesitatea reparaþiilor ulte-
rioare montajului.

Accesoriile disponibile ºi diferitele variante de
cap de coº asigurã o funcþionare ireproºabilã a sis-
temului de evacuare ºi un aspect estetic superior.

Datoritã prefabricãrii elementelor componente,
montajul coºului de fum a devenit facil, iar con-
sumul de manoperã ºi timpul alocat punerii în
operã s-au redus simþitor. 

În condiþiile optãrii pentru un sistem complet de
coº de fum Schiedel, întreaga familie va beneficia,
pe termen lung, de confortul termic ºi siguranþa
cãminului, producãtorul acordând o garanþie de
30 de ani pentru coºurile de fum cu tubulaturã de
ºamotã ºi 10 ani pentru coºurile de fum executate
din oþel inoxidabil. �

Lista distribuitorilor autorizaþi Schiedel
Bucureºti Fedo SRL 021.314.80.22

Timdex SRL 021.240.63.80
Alba Iulia Vimed SRL 0258.817.988
Arad Miriada SRL 0357.434.904
Bacãu Dedeman SRL 0234.513.330

Estbau SRL 0334.401.938  
Bistriþa Stilex Prima SRL 0263.231.453
Botoºani Totex SRL 0231.533.777
Braºov Moto Instal SRL 0268.455.004

Recobol SRL 0368.414.315
Buºteni Dystom SRL 0244.321.772
Buzãu Constam SRL 0238.722.230
Cluj-Napoca Granimar SRL 0264.456.110

Jolly Contor Impex SRL 0264.432.422
Constanþa Narcom SRL 0241.691.092

Refrom Nav 0241.510.231
Craiova Mol SRL 0351.414.978
Focºani Hard Industry SRL 0237.230.440
Iaºi Status SRL 0232.210.843
Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266.311.057
Oradea GSV Exim SRL 0259.410.885
Piteºti Alvvimar SRL 0248.286.947
Ploieºti Concret C-þii SRL 0244.515.867
Râmnicu Vâlcea Proterm SRL 0250.714.638
Satu Mare Armand SRL 0261.758.211
Sibiu Unimat SRL 0269.560.216

Ambient SRL 0269.229.630
Sinaia Intermont SRL 0244.313.700
Slatina Confort 2000 SRL 0249.411.564
Suceava Dedeman SRL 0230.206.341

Lider SRL 0230.526.534
Târgoviºte Dedeman Târgoviºte 0345.401.050
Târgu Mureº Turbo Trans SRL 0265.261.941
Timiºoara Doro & Lory SRL 0254.446.107
Tulcea Total Ambiant SRL 0240.534.754

SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL
507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Braºov

tel./fax: 0268-283.561
e-mail: technik@schiedel.ro

web: www.schiedel.ro
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Organism notificat pentru emiterea
Agrementului Tehnic European în România

dr. ing. Aurora CIOC - director executiv ICECON S.A. Bucureºti

Prin Ordinul nr. 208 din 01.02.2012 al MDRT, INSTITUTUL DE
CERCETÃRI PENTRU ECHIPAMENTE ªI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCÞII
ICECON S.A. a fost desemnat în vederea notificãrii la Comisia Europeanã ºi
la statele membre ale Uniunii Europene ca organism autorizat sã elaboreze
agremente tehnice europene în domeniul produselor pentru construcþii.

Notificarea organismului ICECON S.A. la Comisia Europeanã ºi la statele
membre s-a realizat de cãtre MDRT, în calitatea sa de autoritatea românã de
notificare în domeniul produselor pen-
tru construcþii, în conformitate cu Arti-
colul 10 al Directivei 89/106/CEE,
folosind instrumentul de notificare
electronicã dezvoltat ºi gestionat de
cãtre Comisia Europeanã. Valabilitatea
desemnãrii în vederea notificãrii s-a
acordat pentru o perioadã de 5 ani de

la data publicãrii ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notifi-
carea s-a publicat în 24 februarie 2012 pe web-site-ul NANDO ºi s-a solicitat
statutul de membru EOTA.

Nominalizarea INSTITUTULUI DE CERCETÃRI PENTRU ECHIPAMENTE
ªI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCÞII ICECON S.A. ca membru al Organizaþiei
Europene pentru Agremente Tehnice (EOTA) a avut loc în cadrul celei de a
75-a ºedinþe a Comitetului Executiv al EOTA ºi a 43-a ºedinþã Plenarã a
EOTA, organizate la Edinburgh în 26-27 mai 2012.

Domeniul de activitate:
• Cercetare ºi dezvoltare - inovare: produse de construcþii, tehnologii, echipamente, echipamente înglobate în

construcþii, protecþia mediului, reciclarea deºeurilor în construcþii;
• Reglementãri tehnice în construcþii (normative, ghiduri, specificaþii tehnice, manuale, proceduri) în conformi-

tate cu cerinþele documentelor europene în domeniul construcþiilor ºi cercetare prenormativã în construcþii,
standardizare;

• Atestarea conformitãþii produselor de construcþii, prin emiterea Agrementelor Tehnice Naþionale ºi a
Agrementelor Technice Europene.

INSTITUTUL DE CERCETÃRI PENTRU ECHIPAMENTE ªI TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCÞII ICECON S.A.
continuã lunga tradiþie de 62 de ani de cercetare ºtiinþificã în construcþii din România, în domeniul
tehnologiilor ºi al echipamentelor pentru mecanizarea lucrãrilor ºi instalaþiilor. 

ICECON S.A. reprezintã o nouã formã de organizare structuralã a institutelor fiind primul institut de
cercetare privat în domeniul construcþiilor.



Organizaþia Europeanã pentru

AgrementeTehnice (EOTA) este o

asociaþie a organismelor elabora-

toare de agremente tehnice stabilite

în cadrul UE, în domeniul produselor

pentru construcþii, în conformitate cu

Directiva 89/106/CEE. 

EOTA susþine ºi coordoneazã

activitãþile organismelor de agrement

tehnic desemnate de cãtre statele

membre ale Comunitãþii Europene

pentru acordarea agrementelor

tehnice europene (ATE).

În lunile urmãtoare, EOTA va evolua în asocierea

organismelor de evaluare tehnicã (OET), stabilite în con-

formitate cu Regulamentul nr. 305 / 09.03.2012 al UE

privind produsele pentru construcþii ºi de abrogare a

Directivei 89/106/CEE, care intrã învigoare în data de

1 iulie 2013. �

ICECON SA
ªos. Pantelimon 266, Sector 2

Bucureºti - România
Tel.: +40 21 255 07 34, +40 21 255 14 20

E-mail: icecon@icecon.ro
Web: www.icecon.ro
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Proiectarea asistatã de experiment
a structurilor complexe (I)

Dan DUBINÃ, Florea DINU, Aurel STRATAN - Universitatea „Politehnica” Timiºoara
Dragoº MARCU, Florin VOICA - Popp & Asociaþii, Bucureºti

Jan DEMEYERE - DMA Architecture & Interior Design

Sistemele structurale pentru
clãdiri multietajate amplasate în
zone seismice trebuie sã posede
caracteristici corespunzãtore de
rezistenþã, rigiditate ºi ductilitate,
pentru a avea un rãspuns adecvat în
cazul unor miºcãri seismice puter-
nice. Folosirea unor sisteme
tradiþionale, de tipul cadrelor necon-
travântuite, cu deschideri uzuale
între stâlpi, sau al cadrelor con-
travântuite centric cu diagonale în X,
beneficiazã de experienþã suficientã.
Aceastã experienþã poate fi datã atât
de comportarea unor sisteme simi-
lare la miºcãrile seismice trecute, cât
ºi de numeroasele programe de
cercetare care s-au desfãºurat pe
plan mondial (SAC Joint Venture în
SUA, INCO-COPERNICUS „RECOS“
în Europa). De aceea, dacã se folo-
sesc sisteme ºi detalii de alcãtuire
(în special detalii de îmbinare) care
se încadreazã în parametrii reco-
mandaþi, proiectarea structurii se
face folosind relaþiile de dimensio-
nare ºi verificare a elementelor ºi a
îmbinãrilor din norme. În situaþia în
care structura iese din limitele reco-
mandate, de exemplu prin gabaritele
elementelor structurale sau folo-
seºte detalii de alcãtuire diferite de
cele uzuale, pentru care nu existã
informaþii privind comportarea lor,
atunci proiectantul este nevoit sã

recurgã la încercãri experimentale
pentru a garanta siguranþa structurii
în exploatare. Testele se fac pe
specimene la scarã realã, folosind
secþiuni, materiale ºi procedee de
fabricaþie comparabile cu cele din
construcþia realã. Pentru aceasta, se
pot folosi recomandãrile din EN
1990 (2002) referitoare la proiec-
tarea asistatã de experiment, împre-
unã cu prevederile speciale din
EN 1998-1 (2005) referitoare la
structurile amplasate în zone seis-
mice ºi din EN 15129 (2010) referi-
toare la dispozitive antiseismice. 

Prevederi similare se regãsesc ºi
în Statele Unite, de exemplu reco-
mandãrile din FEMA 350 (2000) la
precalificarea îmbinãrilor pentru
structuri amplasate în zone seis-
mice. Ca protocoale de încercare se
pot folosi recomandãrile ECCS
(1985) sau cele din FEMA 461 (2007).

Din pãcate, cel puþin în þara noas-
trã, sunt puþine laboratoare specia-
lizate în acest gen de încercãri ºi, de
aceea, proiectanþii recurg destul de
rar la asemenea încercãri. Un alt
element important este costul încer-
cãrilor ºi durata lor de execuþie, care
pot sã genereze costuri suplimen-
tare ºi întârzieri în derularea lucrãrii.

În lucrarea de faþã se prezintã
douã studii de caz referitoare la
proiectarea asistatã de experiment a

douã clãdiri multietajate cu structurã
metalicã. Se prezintã sistemele
structurale, principalele detalii tehnice
ºi rezultatele cercetãrilor experimen-
tale desfãºurate în cadrul Labora-
torului de Construcþii Metalice al
Departamentului de Construcþii Me-
talice ºi Mecanica Structurilor de la
Facultatea de Construcþii din Timiºoara.
STRUCTURÃ ÎN CADRE MULTIETAJATE

CU STÂLPI DEªI
ªI GRINZI CU SECÞIUNE REDUSÃ

Descrierea structurii
Prima lucrare prezentatã este o

clãdire de birouri care va fi construitã
în Bucureºti. Clãdirea are forma în
plan de tip poligon neregulat, cu
dimensiunile maxime de 31,3 m x
43,29 m, un numãr de 17 etaje ºi o
înãlþime maximã de 93,5 m (fig. 1).

Beneficiarul lucrãrii este SC DMA
ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN
SRL. Analiza globalã ºi proiectarea
structurii s-a fãcut de cãtre SC
POPP & ASOCIAÞII, pe baza pla-
nurilor de arhitecturã propuse de
SC WESTFOURTH ARCHITECTURE
SRL, proiectantul general al clãdirii.

Sistemul structural este alcãtuit
din cadre metalice necontravântuite,
care formeazã un nucleu din cadre
dese la interior ºi un tub exterior tot
din cadre dese. Pentru grinzile care
fac parte din sistemele de preluare a
încãrcãrilor laterale au fost pre-
vãzute secþiuni din table sudate ºi

Proiectarea structurilor pentru clãdiri se bazeazã pe modele de calcul care pot furniza, cu o anumitã
precizie, rãspunsul structurii sub acþiunea încãrcãrilor exterioare. În cazul unor condiþii extreme de soli-
citare, de exemplu sub acþiunea seismicã, structurile pot suferi avarii sub forma unor deformaþii plastice.
Dacã aceste deformaþii plastice sunt dirijate în zonele special concepute pentru aceasta, rãspunsul este
cel aºteptat ºi structura are o comportare corespunzãtoare. 

Experienþa seismicã a ultimelor douã decade, începând cu Northridge 1994 ºi Kobe 1995, a arãtat cã
alcãtuirea structurilor ºi modul de realizare a detaliilor nu se pot baza doar pe calcule ºi cã este nevoie de
încercãri experimentale pentru a avea siguranþa doritã sub acþiuni extreme. 

Lucrarea prezintã douã exemple de aplicare a conceptului de proiectare asistatã de experiment, la douã
clãdiri înalte care vor fi construite în Bucureºti. Se prezintã concepþia structuralã, principalele probleme
care au stat în faþa proiectanþilor ºi rezultatele experimentale obþinute.  
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profile laminate. Stâlpii folosesc un
sistem cruciform realizat din profile
laminate.

Sistemul structural propus în final
pentru aceastã structurã este rezul-
tatul analizãrii a aproximativ 8 sis-
teme structurale diferite. Datoritã
formei partiului de arhitecturã cât ºi
a limitãrilor impuse structurii de cãtre
conceptul de arhitecturã, gãsirea
unei soluþii structurale viabile s-a
dovedit dificilã. Soluþia adoptatã în
final, spre deosebire de toate vari-
antele analizate anterior, nu prezintã
diagonale în faþade, ceea ce consti-
tuie un avantaj major din punct de
vedere al funcþionalitãþii. Stâlpii din
faþadele de S-V, N-V ºi N-E sunt la
pas de 3,0 m, iar cei de pe faþada de
S sunt la pas de 7,0 m. Nucleul este
realizat în întregime din metal, cu
latura de S-E ºi cea de S-V con-
travântuite, pentru a corecta com-
portarea modalã a structurii.

Strategia adoptatã de acest sis-
tem structural pentru a rezista acþiu-
nii seismice a urmãrit douã direcþii:

• Creºterea ductilitãþii structurii,
prin adoptarea unui sistem structural
cu un potenþial disipativ crescut;

• Flexibilizarea structurii ºi atin-
gerea unei perioade proprii de
oscilaþie, cu o valoare mai mare de
2,0 sec., care ar duce la micºorarea
factorului de amplificare dinamicã
maximã a acceleraþiei orizontale a
terenului de cãtre structurã.

Împreunã, aceste douã efecte
favorabile au potenþialul realizãrii
unei structuri economice cu condiþia
menþinerii deformaþiilor structurii în
limitele impuse de normativ (P100-
1/2006, Anexa E).

Conform conceptului de proiec-
tare seismicã, acest tip de sistem
structural este unul disipativ, la care
formarea articulaþiilor plastice se
face la capetele grinzilor. Pentru a
proteja îmbinãrile sudate grindã-
stâlp, proiectantul a propus folosirea
unei îmbinãri de tip „grindã cu secþi-
une redusã“, care sã dirijeze articu-
laþiile plastice la o anumitã distanþã
de capãtul grinzii. De asemenea,
pentru reducerea efectului forþei
tãietoare asupra momentului plastic
capabil al grinzilor, ceea ce permite
un control mai bun al comportãrii

acestora, s-au folosit grinzi compuse
din table sudate, la care dimensiu-
nile inimilor ºi tãlpilor pot fi foarte
bine controlate. Datoritã deschide-
rilor reduse ºi a limitãrilor de spaþiu,
îmbinãrile în ºantier au fost pre-
vãzute la mijlocul deschiderii, în
zona de moment minim. 

Aceastã soluþie, care utilizeazã o
prindere de continuitate cu plãci de
capãt ºi ºuruburi de înaltã rezistenþã
pretensionate, a permis atât redu-
cerea la jumãtate a numãrului de
îmbinãri cât ºi evitarea îmbinãrilor
sudate pe ºantier.

Din cauzã cã stâlpii structurii
care participã la preluarea încãr-
cãrilor laterale sunt
foarte deºi, la interax
de 3 m, pentru reali-
zarea cadrelor rezultã
grinzi scurte. Practic,
lungimea grinzilor ajun-
ge sã fie aproximativ
2.2 m sau chiar mai
micã, pânã la 1.45 m.
În cazul de faþã rapor-
tul minim între lungi-
mea efectivã a grinzii
ºi înãlþimea acesteia
este aproximativ 3,2.

Aplicarea acestui
s is tem s t ruc tura l ,
pentru care nu existã
prevederi suficiente
privind modul de reali-
zare a îmbinãrilor,
este o premierã în
România. În plus, lun-
gimea redusã a grin-
zilor conduce la forþe
tãietoare mari, care
pot modifica conside-
rabil rãspunsul zonei
cu secþiune redusã, ce
este folositã în mod
tradiþional la grinzile

lungi, solicitate predominant la
încovoiere. 

Codul de proiectare seismicã
P100-1/2006 nu specificã domeniul
în care sistemul de cadre necon-
travântuite este valid din punct de
vedere al raportului dintre lungimea
grinzii ºi înãlþimea acesteia. Ca refe-
rinþã, se pot însã folosi prevederile
din FEMA 350, referitoare la califi-
carea îmbinãrilor, care stipuleazã
faptul cã recomandãrile de alcãtuire
a secþiunii reduse sunt valabile doar
la grinzi care au un raport lungi-
me/înãlþime cel puþin egal cu 7, pen-
tru cadre cu ductilitate mare.

Fig. 1: Structura propusã: a) Vedere de ansamblu cu modelul structurii;
b) secþiune transversalã; c) plan de nivel

Tabelul 1: Caracteristici grinzi

continuare în pagina 42��
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Având în vedere lungimea grin-
zilor ºi prezenþa îmbinãrilor de tip
grindã cu secþiune redusã, s-a decis
efectuarea de încercãri experimen-
tale pe cele mai scurte tipuri de
grinzi ºi anume grinzile de tip A cu
lungime de 1.450 mm (raport L/h =
3,2) ºi pe cele de tip A cu lungime de
2.210 mm (raport L/h = 4,9). 

Deoarece pentru celelalte tipuri
de grinzi (tip B, C si D) raportul
L/[Mp/Vp] este mai mare decât cel al
grinzilor încercate ºi le încadreazã în
categoria grinzilor curente, nu s-a
considerat necesarã efectuarea de
încercãri experimentale pentru vali-
darea comportãrii în domeniul ciclic.
Pentru aceste tipuri de grinzi, se vor
face, însã, simulãri numerice folo-
sind un model numeric calibrat pe
baza încercãrilor experimentale.

Descrierea
programului experimental

Programul experimental a cuprins
încercãri în domeniul ciclic pentru
douã dintre cele trei tipuri de grinzi
de tip A (Tabelul 2).

Încercãrile au urmãrit, în princi-
pal, urmãtoarele aspecte:

• evaluarea rezistenþei, rigiditãþii
ºi ductilitãþii ansamblului grindã - stâlp;

• evaluarea influenþei forþei tãie-
toare asupra capacitãþii de rotire a
grinzilor;

• evaluarea modului de compor-
tare a panourilor de nod;

• evaluarea influenþei prinderii de
continuitate asupra rãspunsului
global. 

Pentru încercãrile pe subansam-
ble, procedura de încãrcare a fost
cea recomandatã de Convenþia
Europeanã pentru Construcþii Meta-
lice (ECCS, 1985). Aceasta prevede
patru cicluri elastice iniþiale (±0,25ey,
±0,5ey, ±0,75ey ºi ±1,0ey), urmate de
grupuri a câte trei cicluri la amplitu-
dini multiple 2ey (3x ±2ey, 3x ±4ey,
3x ±6ey etc.). Amplitudinea depla-
sãrii aplicate specimenelor este
mãritã pânã la atingerea colapsului.
Încercarea specimenelor se face în
control de deplasare, la o vitezã cva-
sistaticã (6 minute per ciclu la încer-
cãrile ciclice). Pentru a reduce
numãrul de specimene, s-a renunþat

Tabelul 2: Programul experimental pe subansamble

Fig. 2: Standul experimental pentru încercarea subansamblelor grindã-stâlp

Fig. 3: Procedura ECCS de determinare a forþei de curgere (a) ºi aplicarea încãrcãrii ciclice (b)

Tabelul 3: Rezumat încercãri experimentale

�� urmare din pagina 41
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la încercarea monotonã ºi s-au exe-
cutat câte douã specimene din
fiecare tip, care s-au încercat ciclic,
iar deplasarea la curgere ey s-a deter-
minat pe baza analizei numerice.

Pentru încercãrile pe subansam-
ble, s-au monitorizat urmãtorii para-
metri:

• deplasãri orizontale la nivelul
grinzii ºi la vârful stâlpilor;

• alunecãri la bazã în aparatele
de reazem;

• rotiri în noduri, pe talpã ºi pe
inimã;

• rotiri relative între grindã ºi
stâlp, prin douã rânduri de capturi la
începutul ºi la sfârºitul secþiuni
reduse;

• deformarea din forþã tãietoare a
panoului inimii stâlpului, prin captori
puºi dupã diagonale;

• alunecãri relative între plãcile
de capãt din îmbinare.

Pentru urmãrirea comportãrii pano-
ului de inimã din zona redusã a
grinzii, s-a utilizat un echipament de
mãsurã fãrã contact a deformaþiilor,
folosind tehnici de corelare a ima-
ginii, denumit VIC 3D.

Ca parametru de control s-a
folosit deplasarea la vârful structurii,
care a fost crescutã continuu pânã
în momentul cedãrii sau al reducerii
capacitãþii structurii cu peste 20%
faþã de capacitatea maximã. Aceastã
deplasare la vârf este raportatã la
înãlþimea de nivel (%H) pentru a se
elimina influenþa înãlþimii de etaj. 

Rezultatele
programului experimental

Specimenul RBS-L1 cu grinda de
lungime 2.210 mm a fost solicitat
pânã la valori ale driftului relativ de
nivel de circa 0,05 He, cedarea pro-
ducându-se prin ruperea secþiunii în
zona afectatã termic de la nivelul
tãlpii, urmatã apoi de propagarea
acesteia în inimã. Deformaþiile plas-
tice au fost iniþiate la nivelul tãlpilor
din zona redusã iar apoi de voalarea
plasticã a inimii în aceeaºi zonã.
Grinzile au arãtat cã au o capacitate
de rotire ridicatã, de peste 50 mrad,
nivel care se atinge la un drift relativ
de nivel de circa 0,05 He.

Cel de-al doilea specimen cu
grinda de lungime 2.210 mm, RBS-L2,
a fost solicitat pânã la valori ale drif-
tului relativ de nivel de circa 0,05 He,
cedarea producându-se prin ruperea
secþiunii grinzii în zona redusã.
Ruperea s-a iniþiat în talpã ºi s-a
propagat apoi pe circa jumãtate din
înãlþimea inimii, dupã care testul a
fost oprit din condiþii de siguranþã.
Ruperea a fost precedatã de defor-
maþii plastice mari la nivelul tãlpilor
ºi al inimii, formându-se mecanismul
plastic în tãlpi ºi voalãri la nivelul
inimii. Grinzile au arãtat o capacitate
de rotire ridicatã, de peste 60 mrad,

nivel care se atinge la un drift relativ
de nivel de circa 0,05 He. Degra-
darea în cicluri succesive este
redusã, ceea ce aratã cã îmbinãrile
au o sensibilitate redusã la obosealã
în domeniul plastic (low cycle fatigue).

Primul specimen scurt, RBS-S1,
cu grinda de lungime 1.450 mm a
fost solicitat pânã la valori ale driftu-
lui relativ de nivel de circa 0,05 He,
cedarea producându-se prin ruperea
secþiunii în cele douã zone reduse
ale grinzii. Ruperea s-a iniþiat la con-
tactul dintre talpã ºi inimã ºi s-a
propagat, apoi, atât în talpã cât ºi în

Fig. 4: Modul de cedare pentru specimenul RBS-L1

Fig. 5: Modul de cedare pentru specimenul RBS-L2

Fig. 6: Modul de cedare pentru specimenul RBS-S1

Fig. 7: Modul de cedare pentru specimenul RBS-S2

continuare în pagina 44��
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inimã, ducând la reducerea drasticã
a capacitãþii, testul fiind oprit din
condiþii de siguranþã. Deformaþiile
plastice au fost iniþiate la nivelul
tãlpilor din zona redusã iar apoi de
voalarea plasticã a inimii în aceeaºi
zonã. Grinzile au arãtat cã au o
capacitate de rotire ridicatã, de
peste 50 mrad, nivel care se atinge
la un drift relativ de nivel de circa
0,05 He. Degradarea în cicluri succe-
sive este redusã, ceea ce aratã cã
îmbinãrile au o sensibilitate redusã
la obosealã în domeniul plastic (low
cycle fatigue).

Cel de-al doilea specimen scurt,
RBS-S2, cu lungimea de 1.450 mm,
a fost solicitat pânã la valori ale drif-
tului relativ de nivel de circa 0,06 He,
cedarea producându-se prin ruperea
ºuruburilor din îmbinarea de continu-
itate grindã-grindã. Deoarece la
montaj a existat un rost de circa
5 mm între cele douã plãci de capãt,
acesta a fost completat cu fururi,
pentru a se realiza contact direct
între cele douã tronsoane. Acest
lucru nu a împiedicat, însã, produ-
cerea de lunecãri începând de la
nivele reduse de solicitare, iar în
final, la ruperea ºuruburilor la efor-
turile combinate din forþã tãietoare ºi
moment de încovoiere. În stadiul
ultim, înainte de ruperea ºuruburilor,
s-au produs ºi unele fisuri în zona
afectatã termic, lângã cordoanele de
sudurã de pe tãlpi.

Tabelul 3 (pag. 42) prezintã pe
scurt rezultatele obþinute pe fiecare
specimen ºi modul de cedare. Pen-
tru urmãrirea comportãrii panoului
de inimã din zona redusã a grinzii,
s-a utilizat un echipament de mãsurã
fãrã contact a deformaþiilor folosind
tehnici de corelare a imaginii, denu-
mit VIC 3D (fig. 8). Acest sistem per-
mite urmãrirea deformaþiilor panoului
atât în plan cât ºi în afara planului.

Figura 9 ºi figura 10 prezintã
evoluþia stãrii de deformaþii în panoul
de inimã din zona redusã a grinzii.
Se poate vedea cã înclinarea este
mult mai accentuatã în cazul grinzii
mai scurte, ca urmare a nivelului mai
ridicat al eforturilor unitare de forfe-
care.

(Va urma)

Fig. 9: Înregistrare VIC 3D cu deformarea panoului de inimã, specimen RBS-L1

Fig. 10: Înregistrare VIC 3D cu deformarea panoului de inimã, specimen, RBS-S2

Fig. 8: Echipament VIC 3D: a) vedere echipament; b) calibrarea sistemului de captare video

�� urmare din pagina 43
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Consolidarea ºi modernizarea unor clãdiri monument:
PRIMÃRIA SECTOR 1, Bucureºti (I)

ing. Bogdan GEORGESCU, ing. Dan POPESCU, ing. Dragoº BADEA – SC PROIECT BUCUREªTI SA
ing. Louis DIAMANDI – SC SEBASTIAN PROIECT 2000 SRL

arh. Gabriel CÂRSTEA -  SC Design Unit SRL

REPERE ISTORICE, CULTURAL-EDILITARE
ªI ARHITECTURALE

Istoria clãdirii Primãriei Sectorului 1
este o istorie zbuciumatã încã de la
punerea pietrei de temelie a acestei
clãdiri în anul 1928. Putem spune
însã cã actul de naºtere a clãdirii a
fost semnat doi ani mai devreme, în
anul 1926, odatã cu împãrþirea
Bucureºtiului în patru sectoare ºi
desemnarea sectorului „de verde“ cu
o administraþie proprie, cãreia, încã
din anul 1927, i se alocã ºi un buget
propriu. În acelaºi an (1927), este
achiziþionat de cãtre municipalitate ºi
terenul în suprafaþã de cca 20.000 mp,
fosta proprietate Elefterescu, teren
pe care urma, conform destinaþiei ºi
proiectului general de dezvoltare
urbanisticã al acelei vremi, sã fie edi-
ficat un nou centru administrativ cu
mai multe clãdiri publice: o ºcoalã
(liceu), primãrie de sector, cãmin ºi
ospãtãrie, teatru comunal, piaþã etc.
Din toate aceste clãdiri s-au realizat
pânã în anul 1936 doar liceul (fost
Voievodul Mihai, devenit Regele
Mihai ºi actualmente Ion Neculce,
inaugurat în 1928), o altã clãdire
administrativã ºi primãria. Concursul
de arhitecturã pentru realizarea
proiectului a fost câºtigat de arhitecþii
Nicu Georgescu ºi Georges Cristinel,
propunerea lor încadrându-se în ce-
rinþele datelor de temã lansate, care
specificau necesitatea abordãrii unui
stil monumental ºi sobru ºi care toto-
datã sã fie într-o „atmosferã“ ºi un
limbaj apropiat „mediului românesc“.

Construcþia clãdirii a durat aºadar
din 1928 pânã în 1936, primul corp
de clãdire finalizându-se în 1929.
Edificarea a fost un proces costisitor
ºi de lungã duratã, cu diverse sin-
cope de parcurs, determinate de
probleme de finanþare ºi suplimen-
tãri de bugete pentru construcþie.

Proiectul iniþial a avut de la bun
început o gândire funcþionalã gene-
roasã. Aflãm din documentele vremii
cã aceasta ar fi trebuit sã înglobeze
o seamã de funcþiuni publice, în
afara celei principale de primãrie de
sector ºi anume: administraþie finan-
ciarã, staþie de pompieri, oficiu
poºtal ºi post de salvare. Clãdirea
primãriei nu ºi-a îndeplinit însã des-
tinul care îi fusese hãrãzit întrucât, la
scurt timp dupã prima inaugurare din
1936, se succed o serie de transfe-
ruri de proprietate care încep în 1938
cu trecerea în patrimoniul Ministerului
Afacerilor Interne, confirmatã în 1949,
dupã rãzboi, ºi revenirea în folosinþa
administraþiei publice ca primãria
Raionului Griviþa Roºie abia în 1951.

Arhitectura clãdirii primãriei „de
verde“ este de naturã eclecticã înglo-
bând douã stiluri, unul de sorginte
neoromanicã ºi altul, bine reprezentat
în epocã, de facturã neoromâneascã.
Desigur, aceste stiluri pot fi remar-
cate în natura decoraþiei ºi ornamen-
ticii folosite, fãrã ca acestea sã
exceleze prin bogãþie.

Aplicarea principiilor arhitecturii
neoromânesti se poate remarca ºi prin
tratarea, succesiunea ºi dezvoltarea

registrelor pe verticalã la faþada prin-
cipalã cãtre Banu Manta, pornind de
la o bazã cu bosaje masive ºi adânci
(registrul de parter), un hochparter
unde se face ºi accesul principal de
galã, tratat cu sobrietate ºi moderare
a decoraþiei, un piano nobile mar-
cat puternic de loggia de onoare
dezvoltatã pe douã niveluri ºi de o
decoraþie sculpturalã bogatã, ce
subliniazã la interior încãperea cu
cel mai înalt grad de reprezentare -
sala de consiliu ºi festivitãþi, ºi în
sfârºit un registru superior, sub
corniºã, tratat cu ancadramente
dese, din aceeaºi semanticã plasticã
a ocniþelor brâncoveneºti.

Volumetria clãdirii propune o do-
minantã asimetricã, turnul cu ceas,
dezvoltat în interior pe patru niveluri
ºi marcat în registrul superior sub
terasa deschisã de un bandou ce
susþinea o frumoasã frescã exte-
rioarã înfãþiºându-i pe Regele Ferdi-
nand ºi Regina Maria, frescã acoperitã
în anii 50 cu tencuialã armatã ce
face azi imposibilã recuperarea ei.

Foto 1

Foto 2: Faþada SE - Bd. Banu Manta Foto 3: Faþada SV - Str. Teodosie Rudeanu
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Vârful acoperiºului turnului este ºi el
marcat o datã în plus ca dominantã
susþinând statuia unui cavaler de
bronz cu scut ºi armurã, ce de-a lun-
gul anilor a reuºit sã devinã un reper
vizual al Bucureºtiului ºi al clãdirii
primãriei, moºtenindu-ºi în anec-
dotica oralã porecla de „Pandelicã“.

Trebuie menþionatã de asemenea
modalitatea de ierarhizare a volu-
metriilor exterioare ce marcheazã în
deplinã consonanþã desfãºurarea
ierarhicã a importanþei funcþiunilor
interioare. Corpul principal de clãdire
dinspre Banu Manta, subliniat ºi de
volume adosate ºi decrosate lateral,
are o dezvoltare amplã ºi marcatã
de simetria loggiei faþã de accesul
principal în timp ce corpul secundar
mai mic cu un nivel, perpendicular
pe cel principal ºi articulat de silueta
turnului este tratat cu un ritm repeti-
tiv plin-gol fãrã marcarea unei com-
poziþii dominante.

Aceeaºi ierarhie se poate regãsi
ºi la interior prin modalitãþile de tra-
tare a plasticii ºi volumetriilor plafoa-
nelor, precum ºi în dispunerea
acceselor verticale. Astfel regãsim în
corpul principal scara monumentalã
de onoare în trei rampe ce asigurã
comunicarea între toate nivelurile de
parter/demisol - hochparter - etaj 1-3.

Scara este elementul constructiv
interior ce suferã cea mai bogatã
decoraþie fiind totodatã finisat ºi cu
materialul cel mai scump, marmura.
Acoperirile interioare ale corpului
principal - plafoanele false, atât pe
nivelul de parter/demisol cât ºi hoch-
parter sunt tratate cu bolþi penetrate
în plin cintru si mâner de coº, subli-
niate de o anfiladã de arcade ce se
dezvoltã pe lungimea clãdirii, paralel
cu faþada principalã dinspre Banu Manta.

În timp ce corpul principal adã-
posteºte plasticile arhitecturale des-
crise mai sus corpul secundar, într-o
deplinã subordonare ierarhicã, nu
beneficiazã de nicio arhitecturã inte-
rioarã semnificativã, având un aer
auster ºi pur funcþionalist, atât prin
lipsa oricãror elemente de plasticã
arhitecturalã cât ºi prin dispunerea
accesului vertical în ultima travee, cu
caracter de scarã de serviciu. Dacã
în corpul principal încãperile se
deschid din circulaþia longitudinalã
tratatã în anfiladã, în corpul secundar
acestea se deschid simplu dintr-un
coridor ce bordeazã toatã faþada
interioarã.

Sala de consiliu este, fãrã îndo-
ialã, zona cu cea mai mare reprezen-
tativitate ºi care din pãcate de-a
lungul timpului a suferit ºi cele mai
mutilante intervenþii. Dacã iniþial
capetele sãlii se deschideau cãtre
alveole laterale (încãperi marcate ºi
în faþadã prin balcoane semirotunde)
printr-o succesiune de arcade spriji-
nite pe coloane delicat ornamentate,
în anii 50 aceste alveole au fost
închise prin timpane adosate arca-
turii, confecþionate din rabiþuri ºi
zidãrii de umpluturã, preferându-se
astfel destinarea încãperilor astfel
rezultate unor secretariate pentru
birourile de primar ºi viceprimar. Dar
aceastã intervenþie nu a fost singura,
o altã amputare fiind acoperirea fres-
celor interioare, operã a Olgãi Gre-
ceanu ca ºi fresca turnului, cu
numeroase straturi de zugrãvealã cu
humã. Din fericire în anul 2007
aceste fresce au fost redescoperite
ºi restaurate.

ªarpanta înaltã a clãdirii, pe am-
bele corpuri, nu a avut în confor-
marea originalã a clãdirii niciun rol
funcþional determinat, fiind un simplu
pod vizitabil, învelitoarea din þiglã
ceramicã solzi ºi lucarnele de dimen-
siuni mici dându-i un aspect masiv
ce dorea sã sublinieze caracterul
monumental ºi de reprezentare.

Spaþiile exterioare ale primãriei
se menþin în forma originalã atât prin
desenul circulaþiilor carosabile ºi
pietonale, cât ºi prin delimitarea spa-
þiilor verzi plantate. Din fericire nici
terenul destinat iniþial nu a suferit în
timp modificãri substanþiale, confor-
marea strãzilor perimetrale afec-
tându-l în micã mãsurã.

În anul 2008 imobilul înregistrat ca
monument istoric cu valoare localã,
categoria B, intrã într-un proces de
consolidare ce prin natura confor-
mãrii proiectului de reabilitare struc-
turalã afecteazã arhitectura spaþiilor
interioare. În plus, în cursul lucrãrilor
de execuþie ale acestei consolidãri, în
toamna anului 2009, se produce
incendiul ce distruge în proporþie de
90% ºarpanta originalã ºi afecteazã
ºi zidãriile aticelor interioare.

Ulterior, în anul 2010 este dema-
rat un proces de proiectare complex,
interdisciplinar ºi care de aceastã
datã începe sub o zodie mai bunã
prin întocmirea unui „studiu istoric de
identificare a resursei culturale“ ºi a
unui „studiu de fundamentare a

intervenþiei“, ambele studii întocmite
de d-na prof. dr. arh. Hanna Derer.
Colectivului de arhitecturã i se alã-
turã ºi un larg colectiv de ingineri de
specialitãþi diverse ºi experþi, care
împreunã pun la punct într-un inter-
val de cinci luni mai multe proiecte:
proiectul de refacere a ºarpantei ºi
consolidãrile planºeelor de peste
etajul 3 ºi turn, proiectul de refunc-
þionalizare, proiecte de instalaþii inte-
rioare sanitare, electrice / curenþi
slabi / BMS ºi HVAC, proiectele de
instalaþii exterioare, proiectul de sis-
tematizare verticalã ºi nu în ultimul
rând proiectul de restaurare inte-
rioarã atât de necesar în urma inter-
venþiilor de consolidare. Soluþiile
adoptate în proiecte au fost în per-
manenþã corelate cu cerinþele, per-
misivitãþile ºi interdicþiile studiului
istoric, astfel încât la sfârºitul anului
2010 s-a putut pune la dispoziþia
administraþiei locale un proiect coor-
donat ºi adecvat condiþiei de monu-
ment istoric.

DESCRIEREA CLÃDIRII
Regimul de înãlþime iniþial, pãs-

trat pânã în prezent, este urmãtorul:
• la Corpul A - subsol (H = 2,80 m

cu o zonã localã cu H = 4,0 m),
parter (H = 3,40 m), mezanin (H =
5,20 m), etajul 1 (H = 4,60 m), etaj 2
(H = 3,80 m), etaj 3 (H = 3,40 m); tur-
nul cu 6 niveluri suplimentare cu înãl-
þimi de nivel pentru nivelurile 4~6 de
H = 3,20 m), nivelul 7 de H = 4,00 m,
nivel 8 de H = 5,70 m ºi nivel 9 cu H
= 5,25 m.

Cota la corniºã este +17,60 m,
iar la corniºa turnului +42,35 m. Cota
la vârful turnului, fãrã considerarea
înãlþimii statuii, este +47,0 m.

Înãlþimea totalã suprateranã la
corniºã a corpului A este de 20,4 m,
iar înãlþimea totalã suprateranã la
coamã este de 31,60 m. Înãlþimea
totalã suprateranã a turnului (fãrã
considerarea statuii) este de 50,40 m.

• la Corpul B - subsol (H = 3,20 m),
parter (H = 3,40 m), mezanin (H
= 5,20 m), etaj 1 (H = 4,60 m), etaj 2
(H = 3,80 m).

Cota la corniºã este +13,60 m,
înãlþimea totalã suprateranã la
corniºã de 17,0 m, iar cota la coamã
+21,70 m cu înãlþimea totalã supra-
teranã la coamã de 25,10 m.

Cota relativã 0,00 s-a definit
drept cota finitã a pardoselii meza-
ninului, care, în cotã absolutã, repre-
zintã +88,26 (NMN), iar mezaninul
este situat cu cca 3,50 m deasupra
trotuarului.

continuare în pagina 48��
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Podul corpului A se dezvoltã
parþial pe ultima travee, începând cu
cota +13,60 ºi restul la cota +17,00
de la penultima travee pânã la baza
turnului. Cele douã volume, cu
coame la cote diferite, comunicau
integral, neavând un perete despãrþi-
tor de compartimentare. Accesul la
zona de pod de la cota +13,60 se
face din coridorul de la etajul 3.

O imagine anterioarã incendiului,
cu aspectul lucarnelor ºi al stãrii fi-
zice a învelitorii din þigle trase, se
prezintã în foto 4, iar al ºarpantei
iniþiale a podului Corpului A în foto 5,
6 ºi 7.

Cota podului Corpului B este
+13,60 m. Podul corpului B comu-
nica cu podul de la corpul A, în zona
bazei turnului, diferenþa de cotã
pânã la +17,00 m fiind asiguratã de
o scarã din beton armat.

Structura iniþialã verticalã era
compusã din pereþi de zidãrie ºi unii
pilaºtri de cãrãmidã, cu unii stâlpi
captivi în grosimea pereþilor sau
pilaºtrilor, fãrã însã a fi plasaþi la inter-
secþiile acestora, iar structura iniþialã
orizontalã era compusã din plãci ºi
grinzi din beton armat.

Grinzile descarcã pe centuri din be-
ton, înglobate în grosimea pereþilor sau,
dupã caz, direct pe zidãrie ºi uneori, pe
stâlpi (foto 8). Bolþile erau executate cu
mortar pe rabiþ, prin suspendare cu
sârme de intradosul plãcilor.

Foto 8 relevã un defect de exe-
cuþie iniþialã, cu o grindã transver-
salã perpendicularã pe faþada Banu
Manta mezanin, cu rezemare parþialã
pe buiandrugul ferestrei ºi parþial pe
ºpaletul de zidãrie. Într-o perioadã
greu de încadrat în timp buiandrugul
iniþial a fost completat cu beton, dar
cu o rezolvare cel puþin discutabilã.

Pereþii de zidãrie au grosimi de
84 cm ºi 70 cm la subsol, 70 cm ºi
56 cm la parter, 56 cm ºi 42 cm la
etajul 1 ºi de 42 cm ºi 28 cm la eta-
jele 2, 3. Urmare a încercãrilor
nedistructive, s-a constatat cã zidãri-
ile au fost executate cu cãrãmizi de
clasã C50 ºi mortar de marcã M10,
în timp ce betoanele erau de marca
B160, B180.

Fundaþiile plasate la cota -6,80 ºi
-7,20 (pe zona turnului) sunt alcãtu-
ite din tãlpi continue din beton, iar
terenul de fundare îl constituie pie-
triºurile de Colentina cu pef = 400 kPa.

Din punct de vedere geotehnic, în
conformitate cu NP 074/2007, ampla-
samentul se înscrie în categoria
geotehnicã I cu risc geotehnic redus.

Absenþa unor prescripþii de pro-
iectare a clãdirilor în zone seismice,
la data conceperii ºi realizãrii con-
strucþiei, a condus la lipsa inerentã a
unei conformãri antiseismice ºi
absenþa unui rost antiseismic între
volume cu înãlþimi, mase ºi caracte-
ristici dinamice diferite, astfel încât
proeminenþa turnului, plasat excen-
tric ºi forma generalã în plan de L
conduc la sporiri ale efectelor din
torsiunea generalã.

CONCEPTUL DE CONSOLIDARE
A STRUCTURII INIÞIALE

Din concluziile expertizei tehnice
a rezultat cã, deºi clãdirea a fost
conceputã în sistem gravitaþional,
rezervele de rezistenþe la forþe late-
rale fiind întâmplãtoare, totuºi clãdi-
rea s-a comportat relativ satisfãcãtor
suitei de seisme din 10.11.1940 (M
= 7,4), 04.03.1977 (M = 7,2), 31.08.1986
(M = 7,0), 30.05.1990 (M = 6,7) ºi
31.05.1990 (M = 6,1).

Foto 10

Foto 11: Cãmãºuire cu perete de beton armat

Foto 9

Foto 4

Foto 8

Foto 5

Foto 6

Foto 7
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Clãdirea a fost încadratã în cate-
goria de importanþã B, ºi în clasa de
importanþã I. Urmare a investigaþiilor
complexe (relevee, încercãri nedis-
tructive, modelare pentru calcul,
analiza ºi interpretarea rezultatelor)
a rezultat un grad minim de asigu-
rare seismicã de R = 0,25, cu
încadrarea în clasa de risc seismic
Rs II, clasã pentru care probabili-
tatea de prãbuºire este redusã, dar
la care sunt aºteptate degradãri ale
elementelor structurale ºi nestruc-
turale majore la incidenþa cutremu-
rului de proiectare.

Edificiul a beneficiat, în anul
2007, de programul cofinanþat de
Banca Mondialã în cadrul Proiectului
de Reducere a Riscului Seismic la
Clãdirile Publice.

Proiectul de consolidare a con-
stat, în principal, din:

• sporirea semnificativã a rigiditã-
þii la forþe orizontale de tip seismic,
contracararea fenomenului de sepa-
rare a celor douã corpuri, diminu-
area majorã a deplasãrilor relative
de nivel ºi punerea în siguranþã a
pereþilor de zidãrie, atât a celor
structurali cât ºi a celor nestructurali;

• cãmãºuirea perimetralã a struc-
turii de rezistenþã iniþiale din pereþi
de zidãrie din cãrãmidã, cu pereþi
structurali din beton armat, pornind
de la nivelul fundaþiilor existente ºi
continuînd pânã la ultimul nivel,
urmãrindu-se contururile ºi pãstrân-
du-se, cu fidelitate, poziþiile ºi dimen-
siunile plinurilor ºi golurile existente,
cu detalii speciale de încleºtare între
cele douã materiale;

• cãmãºuirea s-a prevãzut a se
realiza pe la interior (pentru a pãstra
proporþiile faþadelor) cu excepþia
scãrii monumentale de la corpul A ºi
a scãrii de la corpul B, la care inter-
venþia s-a prevãzut pe la exterior;

• cãmãºuirea perimetralã a pere-
þilor turnului, pe la interior, cu pereþi
din beton armat, cu pãstrarea
dimensiunilor ºi poziþiilor tuturor
golurilor, pe toatã înãlþimea turnului,
iar la ultimul nivel al acestuia conso-
l idarea cu elemente metalice
dispuse astfel încât sã nu fie perce-
pute vizual din exterior de la nivelul
trotuarelor;

• consolidãri locale ale unor ochiuri
de plãci cu beton armat torcretat la
intrados, pe zone unde armãturile
iniþiale din placã nu au avut
acoperire cu beton ºi în timp, au
început sã fie corodate (foto 9);

• preluarea la teren a solicitãrilor
suplimentare aduse de noile ele-
mente de consolidare prin evazarea
fundaþiilor existente, cu tãlpi de
beton armat.

Foto 10 relevã executarea cadru-
lui diafragmat de faþadã pe la interior
cu pãstrarea gabaritelor golurilor
existente.

Foto 11 relevã executarea unui
perete din beton armat de consoli-
dare, adiacent unui perete de
zidãrie, modificarea rezemãrii direct
pe zidãrie a grinzii iniþiale din beton
armat, prin realizarea unui bulb cu
rol ºi de descãrcare a noii rigle care
dubleazã grinda iniþialã. 

Foto 12 relevã stâlpii cu capitel de
la holul din faþa lifturilor de la etajul 3
Corp A, cu afectarea intradosului
planºeului sub ºocul termic (cãldura
excesivã degajatã de incendiu, apoi
aplicare bruscã a jetului de spumã ºi
apoi a jetului de apã rece utilizate la
stingerea incendiului).

Intrucât aceºti stâlpi prezentau
avarii (foto 13), precum ºi o confor-
mare defectuoasã, s-a luat decizia
înlãturãrii finisajului cu prealabila
luare a mulajelor pentru o refacere
ulterioarã, identicã, a capitelului ºi
finisajelor.

Foto 14 prezintã imaginea unuia
din aceºti stâlpi din holul pricipal etaj 3,
Corp A, dupã înlãturarea capitelului
ºi decopertare, în timp ce foto 15
prezintã consolidarea elementelor
de la acest nivel, prin cãmãºuirea cu
beton armat a grinzilor ºi meta-
lizarea stâlpilor.

Structura de rezistenþã a fost cal-
culatã pentru o forþã orizontalã
echivalentã de 14,8% din greutatea
suprateranã determinatã pentru ipo-
teza specialã.

Dupã materializarea mãsurilor
de consolidare proiectate se obþine
un grad de asigurare seismicã de
peste 0,80. 

În cadrul proiectului de consoli-
dare nu erau prevãzute lucrãri de
consolidare la nivelul podului din
corpul A ºi respectiv a podului
mansardat din corpul B; erau pre-
vãzute doar înlocuiri locale de ele-
mente din lemn ale ºarpantelor.

Foto 16 relevã starea fizicã a
unei pane de dolie într-o situaþie
anterioarã incendiului. Destructura-
rea lemnului din acea zonã era,
însã, un defect local; în general ele-
mentele ºarpantei se prezentau
bine, anterior incendiului, fãrã defor-
mãri importante, fãrã cedãri, fãrã
despicãri semnificative, deºi ele-
mentele aveau secþiuni reduse.

(Va urma)

Foto 12

Foto 13: Stâlpi etaj 3, Corp A

Foto 14

Foto 15

Foto 16
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