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Slugã la mai mulþi… stãpâni!
Se zice cã schimbarea
stãpânilor este bucuria
nebunilor. Sperãm ca în
cazul constructorilor acest
lucru sã nu se adevereascã în sensul cã niºte
noi stãpâni ar fi bine sã
plece urechea la nevoile ºi
greutãþile cu care ei se
confruntã de câþiva ani. Drept care, stopând risipa ºi mai
ales FURTUL, sã relanseze investiþiile pe coordonatele
cerute de redresarea economicã, atât de zdruncinatã de
cei care s-au perindat ineficient pe la gestionarea treburilor þãrii.
Pânã în 1990 eram slugi la un stãpân. Dupã, ne-am
„rãsfãþat” ºi am ajuns slugi la mai mulþi stãpâni. La cei din
þarã ºi mai ales la cei din strãinãtate.
Pe primul loc, la mare distanþã de urmãtorii se aflã
TANTI UE ºi UNCHIUL SAM, doi prieteni care-ºi vor
binele lor ºi nu al nostru. Noi cu austeritatea, ei cu
bunãstarea pe spatele nostru ºi aºa încovoiat de datorii ºi
slugãrnicii.
Noii aleºi ºi guvernanþi se pare cã au înþeles cã slugile
au fost doar oamenii de rând ºi nu ELITA POLITICÃ
ROMÂNÃ, cea care se lãfãie într-un dezmãþ neruºinat,
ignorându-i pe cei mulþi.
Stãpânul care ne dirijeazã în tot ceea ce facem este
binecunoscutul FMI. Miliardele de euro pe care trebuie sã
le achitãm în primul rând lui, dar ºi altora… înfometaþi de
bani, bunuri ºi servicii reprezintã o grea povarã pentru noi
ºi generaþiile ce vor urma. Pentru cã de fapt noi, ca slugi,
am ajuns sã fim o piaþã de desfacere ºi totodatã furnizoare de materii prime. Astea sunt ºi metodele cu care
„binefãcãtorii” ne þin în… ºah de ani buni încoace.
Se poate face ceva pentru schimbarea poziþiei în care
ne aflãm?
Da! Cu condiþia existenþei unui buget care prevede la
capitolul cheltuieli numai cele necesare ºi utile pentru ca
în urmãtorii ani sã scãpãm de poziþia de slugi la tot felul
de stãpâni. În acest sens, armata de consilieri, miniºtri ºi
tot felul de þuþeri de la toate nivelurile statale trebuie sã
gãseascã metodele cele mai bune, mai urgente ºi mai
neiertãtoare de stopare a furturilor sub orice formã ar fi
ele, sã recupereze ceea ce alþii ºi-au însuºit fraudulos din
bogãþia naþionalã ºi alinierea necondiþionatã la exigenþele
unei reale economii de piaþã. Lucru pe deplin posibil dacã
se va merge pe calea construcþiilor ºi nu a întâmplãrii, pe
redobândirea puterii economice proprii, printr-o valorificare corespunzãtoare a potenþialului material ºi uman de
care dispunem.
Numai aºa vom avea locuri de muncã, vom construi ºi
vom scãpa din postura de slugã.
Atenþie, deci, guvernanþi: investiþii ºi iar investiþii!
În concluzie, stãpânul atotºtiutor al treburilor româneºti,
azi ºi într-o lungã perspectivã, rãmâne FMI, în ciuda
faptului cã ne-am conduce singuri.
Stãpânii nu s-au schimbat ºi noi, „nebunii“, nu avem de
ce ne bucura! Poate doar „Actualii“, cei unºi ieri, alaltãieri.
Ciprian Enache

www.revistaconstructiilor.eu

PSC a declarat anul 2013
ANUL ASOCIATIVITÃÞII
Încercãm sã facem cunoºtinþã mai în detaliu, pe parcursul acestui an, cu o asociaþie patronalã care a
ales sã se adapteze din mers ºi sã se modernizeze, chiar în miezul unei perioade economice deosebit de
turbulente. Stãm de vorbã, în aceastã ediþie, cu Secretarul General al Patronatului Societãþilor din
Construcþii – PSC, dl. Tiberiu Andrioaiei.
Redacþia: Cum au întâmpinat
firmele din construcþii anul 2013?
Tiberiu Andrioaiei: Mai întâi
vreau sã spun cã am încheiat cu toþii
un an 2012 complex ºi dificil, dar
faptul cã încã suntem în activitate ne
determinã sã credem cã 2013 ne
gãseºte mai întãriþi ºi în acelaºi timp,
mai conºtienþi cã va trebui sã fim în
continuare pregãtiþi ºi capabili sã
ducem mai departe proiectele proprii, chiar ºi în condiþii extreme. În
perioada de crizã, s-a evidenþiat cã
avem multe vulnerabilitãþi, atât ca
actori economici precum ºi ca
breaslã, dar ºi o mare capacitate de
adaptare. Totuºi, acest atu nu este
suficient pentru a asigura prosperitate ºi sustenabilitate. Am învãþat, în
perioada de crizã, cã oricât de micã
sau de mare ar fi organizaþia pe care
o conducem, presiunea se duce mai
uºor dacã este împãrþitã echitabil.
Mai mult, aceasta se poate diminua
în cazul în care construim pârghiile
potrivite cu care sã facem faþã
obstacolelor. ªi constructorii adevãraþi ºtiu sã facã asta.
R.: Cum comentaþi cã în ultimii
ani au dispãrut de pe piaþã multe
firme de construcþii?
T.A.: Unele în mod meritat,
intruºii spunem noi – acei întreprinzãtori care au profitat de cererea
anormal de mare din perioada de
creºtere economicã, dar care nu
aveau expertiza necesarã pentru un
astfel de domeniu complex. Din
pãcate au dispãrut ºi companii competente care au fost surprinse în
mijlocul unor investiþii ce nu mai
corespundeau cu scãderea brutalã a
pieþei.

S-a dovedit, în aceastã perioadã,
lipsa unei „cupole“ solide, care sã
protejeze, în mod real, membrii sãi
de turbulenþele provocate de actuala
situaþie economicã ºi socialã.
R.: Ce rol au patronatele în aceste
condiþii?
T.A.: Ei, aici aþi atins o problemã
pe care acum o vedem altfel decât
înainte. Dacã vom combina doar
douã atribute: spiritul asociativ redus
al românilor (sub 4%, aratã un studiu
recent al IRES) cu faptul cã ne
referim la un mediu eminamente
competiþional, cel al antreprenorilor
– adevãraþi „lupi singuratici“ – vom
înþelege lesne cã 23 de ani de societate capitalistã înseamnã abia
junioratul. Chiar dacã avem modele
în þãri cu democraþie avansatã, cazul
nostru este special datoritã interzicerii violente a spiritului antreprenorial din perioada comunistã.
Dar avem ºi puncte tari pe care le
vom fructifica.
R.: Care ar fi acelea?
T.A.: Experienþa profesionalã ar fi
unul – ºcoala româneascã de construcþii este recunoscutã ca fiind
foarte valoroasã, iar marile lucrãri din
þarã, dar ºi de peste hotare, o confirmã. Ar mai fi flexibilitatea, capacitatea constructorilor de a lucra pe
proiecte, ceea ce le conferã puterea
adaptãrii permanente la condiþii noi,
precum ºi abilitatea de a se asocia ºi
disocia la fel de repede. De asemenea, capacitatea de a lucra în condiþii
extreme. Mai sunt ºi altele, dar cred
cã acestea sunt cele mai relevante
pentru sectorul construcþiilor.

dl. Tiberiu Andrioaiei - Secretar General PSC

R.: ªi cum le va fructifica Patronatul Societãþilor din Construcþii
în perioada urmãtoare?
T.A.: În primul rând trebuie spus
cã Patronatul Societãþilor din Construcþii foloseºte deja lecþiile învãþate
în 11 ani de existenþã. Asociaþiile
patronale româneºti – din majoritatea industriilor, dacã nu din toate –
au încheiat o etapã, la finalul cãreia
au dat un examen greu în perioada
de crizã. La fel ºi PSC. Ca urmare,
începând cu 2010 Patronatul Societãþilor din Construcþii a pornit un
program intensiv de reorganizare pe
principii moderne, care sã asigure
membrilor sãi atât facilitãþi de colaborare comercialã ºi adaptare la
noile realitãþi economice interne ºi
internaþionale, cât ºi ºansa ca, pe
termen lung, sã devinã un partener
credibil ºi reprezentativ în relaþia cu
decidenþii politici, cu care sã-ºi negocieze interesele specifice comune.
De exemplu, din momentul în care
PSC a devenit membru în Consiliul
de Export al României, au fost derulate o serie de misiuni economice
internaþionale la care au participat
firme din construcþii de toate dimensiunile, din toatã þara. Am organizat,
în ultimii doi ani ºi jumãtate, peste 30
continuare în pagina 6 
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de conferinþe locale, prin care
urmãrim sã susþinem activitatea
colegilor din filiale ºi sã consolidãm
reþeaua patronalã. Aceastã activitate va continua deoarece ne-am
convins cât de necesarã este transmiterea de cunoºtinþe privind activitatea specific patronalã, precum ºi
tratarea pe plan local a problemelor
membrilor noºtri de peste tot din
þarã. Aºa cã facem cu toþii eforturi de
a identifica ºi atrage performerii, de
a-i angaja în proiecte concrete de
promovare ºi susþinere a breslei,
chiar ºi în aceste perioade critice.
R.: Cum au reacþionat firmele din
PSC la iniþiativa dumneavoastrã?
T.A.: La început am crezut cã va
fi mai uºor deoarece consideram cã,
dupã câþiva ani de scãdere economicã agresivã, cei rãmaºi în activitate vor aprecia mai mult nevoia de
asociere. Aparent aºa a fost, dar
decapitalizarea masivã, lipsa lucrãrilor ºi lipsa de predictibilitate privind
evoluþia economicã ºi politicã au
concentrat atenþia angajatorilor cãtre
nevoile imediate ale firmelor. În aceste
condiþii este greu sã soliciþi participare activã voluntarã, într-o asociaþie, unor antreprenori plictisiþi de
promisiunile unor guvernanþi ocupaþi
cu lupta politicã ºi obosiþi de încercãrile permanente de a rezista la
ºocurile din piaþã. ªi totuºi, am
reuºit! Am stopat retragerile, am
intrat pe o curbã ascendentã, în
ceea ce priveºte aderãrile de noi
membri, iar la un moment dat, am
încetinit, chiar, expansiunea pentru a
consolida ceea ce am obþinut. La
sfârºitul lui noiembrie 2012 am avut
alegeri generale în care, pe nucleul
dinamic al echipei de conducere
anterioare, am restructurat Consiliul
Director introducând foarte multe
nume noi, unele chiar personalitãþi
din companii de top din România,
altele, foarte tinere, personalitãþi în
devenire. Pe fondul unei oarecari
neîncrederi în mediile asociative,
cred cã am convins cu o strategie
clarã, fermã ºi complexã în care este
aproape imposibil sã nu se regãseascã cineva; mã refer aici la toþi
cei care þin la aceastã breaslã ºi
care sunt preocupaþi de performanþã. În acest plan, prevedem atât
acþiuni care þin de reglementãri
6

specifice domeniului cât ºi acþiuni de
promovare comercialã, imagine ºi
chiar atragere de fonduri. Dar despre
acestea vom putea discuta ºi în
numerele viitoare ale Revistei Construcþiilor, care ne este partener
media, iar acei cititori din toatã þara
ai revistei, care doresc sã se implice
în unele din proiectele pe care noi le
propunem, sunt invitaþi sã ne contacteze ºi chiar sã participe activ.
R.: Din câte ºtim, unele dintre
acþiuni le derulaþi prin FPSC. Ce
este, de fapt, FPSC?
T.A.: Aþi remarcat! Avem în vedere
cel puþin douã aspecte importante:
promovarea unor programe de larg
interes pentru sectorul construcþiilor
– de exemplu „Certificarea tehnicoprofesionalã a firmelor din construcþii“ - ºi cristalizarea unor niºe de
activitate în cadrul organizaþiei, pentru a rãspunde eficient cerinþelor
specifice membrilor din diferite subsectoare. Pentru aceasta, douã
organizaþii reprezentative, PSC ºi
PPTT – Patronatul Producãtorilor de
Tâmplãrie Termoizolantã – au înfiinþat, în urmã cu ºase ani, Federaþia
Patronatelor Societãþilor din Construcþii – FPSC. Prin acest organism
asigurãm ºi participarea în conducerea UGIR – Uniunea Generalã a
Industriaºilor din România – asociaþie patronalã multisectorialã la care
FPSC este afiliatã. Preºedintele ales
în mandatul actual este dl. Cristian
Romeo Erbaºu care este ºi vicepreºedinte – reprezentant al sectorului construcþii – în UGIR. Tot în FPSC
este prevãzut sã activeze ºi organismele proprii de monitorizare ºi control ale pieþei construcþiilor, centrele
de formare profesionalã ºi multe
altele, despre care vom mai vorbi ºi
în numerele viitoare ale revistei.
R.: Cum vedeþi anul 2013 din
punct de vedere al construcþiilor?
T.A.: Va fi în continuare dificil
pentru cã instabilitatea politicã din
anul trecut nu a permis o pregãtire a
investiþiilor ºi nici nu a încurajat, în
vreun fel, atragerea de investiþii,
strãine sau indigene. Sã ºtiþi cã bani
sunt, dar niciun investitor nu va
plasa fonduri în medii incerte ºi
neatractive. Totuºi, România are mari
valenþe ºi are posibilitatea sã devinã
locul cel mai bun de trãit ºi de fãcut

afaceri în urmãtorii 20 de ani. Membrii activi ai patronatului nostru, care
s-au implicat în implementarea strategiei pe care am propus-o, ºtiu la ce
mã refer. Cine este curios, este binevenit sã întrebe ºi sã fie parte din
fenomen.
În ceea ce priveºte 2013, nu
prevedem o schimbare spectaculoasã faþã de anul trecut pentru
majoritatea actorilor economici din
sector. Noi ne concentrãm pe aspectele prin care putem contribui la
creºterea performanþelor membrilor
noºtri. De pildã, în ce priveºte statisticile, suntem pe cale sã încheiem
un parteneriat cu o firmã de specialitate, care ne va ajuta sã elaborãm
analize orientate pe segmente de
piaþã ºi mult mai concentrate pe
anumite detalii. La acestea vor avea
prioritate, evident, membrii noºtri.
Dar vom avea timp sã discutãm ºi
despre aceastã acþiune.
R.: Vor fi companii interesate de
ceea ce face patronatul. Unde
pot afla informaþii?
T.A.: Le stãm tuturor cu plãcere
la dispoziþie, iar doritorii ne pot vizita
site-ul www.psc.ro, ne pot contacta la
secretariat, prin e-mail: office@psc.ro
sau ne pot vizita la sediul din
Bucureºti pentru discuþii directe.
Mã pot contacta ºi pe mine la adresa
tiberiu.andrioaiei@psc.ro. Sunt invitaþi, însã, sã adere doar aceia care
sunt dispuºi sã participe activ la
proiecte; suntem o organizaþie voluntarã, a membrilor.
Îi invitãm, ºi pe aceastã cale, pe
toþi cei care iubesc breasla constructorilor, sã participe la ediþia a VI-a a
Conferinþelor Locale PSC pe care le
organizãm de douã ori pe an în
oraºele importante din þarã în care
avem filiale. Anul acesta conferinþele
vor avea loc în martie ºi aprilie în
Ploieºti, Galaþi, Suceava, Iaºi, Timiºoara, Cluj ºi Bucureºti dupã o
agendã pe care o vom anunþa în
numerele urmãtoare ale revistei, dar
ºi pe site-ul nostru. Temele principale din aceastã ediþie se vor referi
la regionalizare ºi certificarea firmelor. Participarea este gratuitã dar
accesul se face pe bazã de invitaþii
care se pot obþine de la PSC sau de
la filiale. 
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RICCINI: o istorie cu rãdãcini în viitor
În acest numãr al revistei, INJECTOFORAJ DRILING TOOLS SRL îºi propune sã vã facã o scurtã
prezentare a firmei RICCINI ºi a produselor sale, urmând ca într-o ediþie viitoare sã vã facem o prezentare
mai amplã.
RICCINI a fost fondatã în anul
1952 de fraþii Marzilio, Andrea ºi
Mario pentru a produce tuburi din
beton destinate staþiilor de epurare.
Adaptându-se la cerinþele pieþei,
ºi beneficiind de seriozitatea ºi capacitatea sa tehnicã, din anul 1970,
firma a început sã producã tuburi ºi
racorduri din materiale plastice.
Din acea perioadã, dezvoltarea
comercialã, tehnologicã ºi de producþie a fost constantã ºi regulatã:
de la primele tuburi din clorurã de
polivinil (PVC) pentru construcþii, la
sfârºitul primului sfert de secol de
funcþionare, RICCINI a introdus
în fabricaþie tuburi corugate din
polietilenã cu densitate mare
(PEHD) pentru cabluri electrice
(CORRUGAR).
Cu aceeaºi regularitate a crescut
numãrul clienþilor, al angajaþilor ºi cifra
de afaceri. Rezultatele economice
bune au permis alocarea unor importante fonduri cercetãrii, dezvoltãrii
tehnologice, reînnoirii instalaþiilor
de producþie, ancorând definitiv istoria noastrã în viitor.
În 1994, creºterea semnificativã
a cererii de tuburi corugate din
PEHD a permis înfiinþarea a douã
unitãþi de producþie, la micã distanþã
de sediul din Ponte Felcino (PG).
Consideraþii similare au condus,
în 2001, la inaugurarea unei a treia
uzine, dedicate producþiei de tuburi
din PE pentru transportul apei potabile ºi al gazelor sub presiune
(POLIER, POLIER BD ºi POLIER
GAS), în zona industrialã din Ponte
San Giovanni (PG).
Noul mileniu a adus noi succese
ºi noi exigenþe de sistem ºi logisticã:
în 2003, pe o suprafaþã de 130.000 mp,
din care 9.000 acoperiþi, s-a transferat, în localitatea San Martino in
Campo (PG), producþia de tuburi
POLIER, POLIER BD ºi POLIER GAS.
12

bazã de polipropilenã (PPHM), conform normativului UNI EN 13476, pentru sisteme de canalizare subterane.

În 2006, la San Martino in
Campo, a început producþia inovatorului tub KINGCOR, cu perete
structurat din polipropilenã (PPHM),
pentru canalizare, ceea ce plaseazã
RICCINI în prima linie a sectorului la
nivel naþional; în perioada 20082009 s-au transferat la noua locaþie
liniile de producþie pentru tuburi
CORRUGAR ºi noile linii pentru fabricarea produselor de top, cum ar fi:
ECOPOZZO, tubul pentru puþuri
atoxic ºi ecocompatibil din PPHM,
TriPPlo+ tubul cu înaltã rezistenþã
din PPHM cu perete cu triplu strat
pentru canalizare, CUPLAJ TEHNIC
SIMPLE CROWN, conexiune universalã cu înaltã rezistenþã hidraulicã ºi DRENOFILTER, tubul corugat
pentru drenaj, capitonat cu filtru sintetic, în prezent bine cunoscute ºi
apreciate pe piaþã.
TUBURI DIN POLIPROPILENÃ
CU PERETE STRUCTURAT,
PENTRU CANALIZARE
KINGCOR este un tub inovator,
realizat exclusiv din amestecuri pe

TUBURI CU ÎNALTÃ REZISTENÞÃ
DIN POLIPROPILENÃ,
CU PERETE TRIPLU STRAT,
PENTRU CANALIZARE
TriPPlo+ este un tub de înaltã
rezistenþã, realizat exclusiv din
amestecuri pe bazã de polipropilenã
(PPHM), în conformitate cu normativul UNI EN 13476 pentru sistemele
de canalizare subterane. TriPPlo +
este potrivit pentru instalarea la -10 0C
ºi este perfect conectabil la sisteme de conducte, precum KINGCOR sau realizate din materiale
diverse.

CUPLAJE TEHNICE SIMPLE CROWN
Cuplaje tehnice universale din
polipropilenã folosite la conectarea
conductelor de canalizare, la puþuri,
la construcþia conductelor de scurgere,
la inspecþii liniare etc. Disponibile
pentru conexiuni cu diametru extern
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DN / OD 160 mm sau cu diametru
interior DN / ID 200 mm pe conducte
/ puþuri de diametre interne sau
externe de la 250 mm la 1.200 mm.
TUBURI PENTRU PUÞURI DE APÃ
ECOPOZZO
Tub din polipropilenã, non-toxic,
pentru lucrãri de captare ºi transportul apei sau fluidelor subterane.
Ecologic ºi fãrã substanþe toxice
pentru sãnãtatea umanã, este
disponibil în versiuni cu joncþiune cu

filet „pahar” (cu filet format în peretele tubului) sau cu joncþiune „pahar“
netedã (pentru ancorarea prin intermediul unor ºuruburi sau nituri). Este
potrivit pentru utilizarea chiar ºi la
temperaturi foarte ridicate (folosit cu
succes în mai multe puþuri cu apã
termalã, la 95 0C) ºi se caracterizeazã prin performanþe fizice ºi
mecanice excelente.
PUÞURI DE INSPECÞIE
Puþuri de inspecþie, realizate din
tuburi de polipropilenã (PPHM).

Gama de diametre disponibile
(600 mm, 800 mm, 1.000 mm)
poate fi utilizatã cu un numãr mare
de combinaþii posibile, pentru conducte cu diametre de intrare/ieºire
de la 200 mm la 600 mm, cu variate
configuraþii standard ale fundului.
TUBURI CORUGATE DIN POLIETILENÃ
Tub corugat din polietilenã pentru
sisteme de canalizare civile ºi industriale, în conformitate cu UNI EN 13476-1.
Este disponibil în seriile SN4 KN/m2
ºi SN8 KN/m2, cu diametre de la
125 mm la 630 mm, în bare de 6 m.

Din ianuarie 2013, produsele firmei RICCINI sunt comercializate de SC INJECTOFORAJ DRILLING
TOOLS SRL, cu sediul în ªoseaua Berceni nr. 1270A, Jud. Ilfov, România, Tel./Fax: 004 021-361.27.83,
004 037.810.53.62, Mobil: 0721.840.654, unde vã aºteptãm cu orice informaþii despre toate aceste produse. 
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Cel mai mare târg de utilaje ºi camioane pentru construcþii
27 - 31 martie
Cea de-a doua ediþie a UTICAM, târg internaþional de utilaje ºi camioane pentru construcþii, va avea loc
în perioada 27 – 31 martie, la Romaero Bãneasa, Bucureºti. Acesta se va desfãºura pe o suprafaþã de
25.000 de mp ºi va prezenta, timp de 5 zile, o gamã largã de utilaje pentru construcþii. Cu aceastã ocazie o
parte dintre firmele participante fac oferte speciale valabile doar pe perioada târgului.
Evenimentul, aflat anul acesta la cea de-a doua
ediþie, îºi propune sã depãºeascã succesul de anul trecut, când cei mai mari distribuitori de utilaje din România
au prezentat ultimele noutãþi în cadrul UTICAM. De aceastã
datã, evenimentul îºi deschide porþile cãtre Europa,
devenind internaþional, expozanþi din Spania ºi Grecia
manifestându-ºi, deja, interesul pentru participare.
În sectorul utilajelor ºi camioanelor pentru construcþii,
UTICAM este o premierã în România. Niciun alt eveniment de pânã acum, dedicat utilajelor ºi camioanelor
pentru construcþii, nu a avut o suprafaþã de desfãºurare
atât de mare. Sunt aºteptaþi peste 50 de expozanþi, care
vor prezenta publicului aproximativ 400 de modele de
utilaje ºi camioane destinate construcþiilor. Peste 70%
dintre utilajele de la UTICAM sunt echipamente nou lansate, iar evenimentul este prima ocazie când acestea
pot fi admirate de publicul larg.
„În urmã cu un an, am pornit la drum lansând un târg
unic în România, specializat pe utilaje ºi camioane pentru construcþii. Am reuºit sã aducem împreunã cei mai
importanþi distribuitori de utilaje ºi camioane. Succesul
de care s-a bucurat, atunci, evenimentul – 45 de
expozanþi cu peste 200 de utilaje prezentate ºi peste
3.000 de vizitatori prezenþi, în cele 5 zile de târg – ne-a
determinat sã facem din acest eveniment, unul anual“
precizeazã Bogdan Craiciu, director UTICAM.
Anul acesta, pe parcursul celor 5 zile de UTICAM,
expozanþii vor face demonstraþii cu utilajele ºi vor
prezenta în cadrul workshop-urilor cele mai noi produse
existente pe piaþã.
Programul workshop-urilor va fi disponibil începând
cu luna martie. Pentru mai multe informaþii legate
d e e v e n i m e n t vã invitãm sã vizitaþi site-ul
www.uticam.ro sau sã contactaþi organizatorii.
Date de contact: Carmen Nechita, PR Manager
UTICAM, e-mail: carmen@uticam.ro sau telefon: 0720
534 084.
Evenimentul se desfãºoarã cu sprijinul ADUC (Asociaþia Distribuitorilor de Utilaje pentru Construcþii).
Parteneri: Hotel Caro, 100% Construct, Agenda
Construcþiilor, Bursa Construcþiilor, Cargo&Bus, Info Construcþii, InfoConstruct, Maºini ºi Utilaje, RB Transport,
Revista Construcþiilor, Smart Worker, Transporter,
Tranzit, Ziua Cargo. 
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Primul sistem top-down din România hidroizolat cu membrana Voltex
Proiectul Green Gate reprezintã o premierã naþionalã fiind prima lucrare în
sistem „top-down“ cu hidroizolaþie de tip cuvã complet etanºã, care se va realiza cu
membranã bentoniticã Voltex.
Soluþia a fost adoptatã pe baza experienþei acumulate în peste 40 ani, atât la
nivel european cât ºi mondial, de cãtre producãtorul CETCO, sistemul Voltex fiind
una dintre puþinele soluþii adecvate pentru acest tip de lucrãri, mai ales în
condiþii dificile ºi pe timp de iarnã ca în cazul de faþã.
Referindu-ne concret la acest proiect, provocarea majorã a fost intercalarea membranei Voltex între planºee ºi pereþii mulaþi ºi adoptarea unei soluþii tehnice de
etanºare a celor peste 7.000 de ancore perimetrale care penetreazã membrana
hidroizolantã.
Tehnologia de aplicare, detaliile de execuþie, asistenþã tehnicã ºi membrana Voltex
împreunã cu accesoriile aferente sunt furnizate de IRIDEX GROUP PLASTIC,
reprezentant oficial
al firmei CETCO, suprafaþa totalã a hidroizolaþiei Voltex fiind de
aprox. 10.000 m2.
Aspecte generale
Green Gate este o clãdire de birouri cu 4 niveluri de subsol, 10 etaje ºi un etaj
tehnic, fiind amplasatã pe un teren intravilan din Bucureºti. Adâncimea totalã subteranã a clãdirii este de 14,0 m, inclusiv radierul iar stratul acvifer are cota de -10,0 m,
cu fluctuaþii de ±1,5 m în funcþie de nivelul precipitaþiilor ºi de posibilele exfiltraþii din
reþelele edilitare din zonã.
Soluþia constructivã este fundarea pe radier general pilotat ºi realizarea infrastructurii în sistem incintã etanºã din pereþi mulaþi ºi planºee de subsol, care se vor
executa prin procedeul „top-down“ (de sus în jos) pe mãsura excavãrii pãmântului
din interiorul incintei.
Într-o primã fazã, planºeele de subsol se reazemã pe contur prin intermediul unor
ancore chimice, turnarea lor urmând a fi fãcutã succesiv. În final planºeele se vor
rezema perimetral pe pereþii de subsol ce dubleazã pereþii mulaþi.
Aplicarea hidroizolaþiei Voltex la intersecþiile dintre planºee ºi pereþii mulaþi
La fiecare etapã a procedeului, dupã efectuarea sãpãturii, se niveleazã solul,
turnând apoi un strat de cca. 10 cm de beton de egalizare finisat prin elicopterizare.
Înainte de armarea ºi de turnarea efectivã a planºeului, se aplicã o folie din polietilenã pentru a permite desprinderea uºoarã a betonului de egalizare la momentul
sãpãrii nivelului subteran imediat inferior. Betonul de egalizare se toarnã astfel încât
sã rãmânã un ºanþ perimetral de cca. 30 cm x 30 cm, care permite asigurarea surplusului necesar pentru suprapunerea membranei Voltex în plan vertical, inclusiv la
nivelul inferior ce urmeazã a fi realizat.
Pe conturul peretelui mulat se aplicã o fâºie de membranã Voltex cu lãþimea de
1,1 m, suprapusã la capete câte 10 cm ºi fixatã mecanic prin cuie de beton ºi rozete
din PVC aplicate cu pistolul cu gaz. Apoi, în jurul fiecãrei ancore se aplicã un strat
subþire de mastic. Pentru siguranþã, dupã aplicarea masticului, se pun bucãþi mici de
membranã Voltex fixate mecanic ºi decupate corespunzãtor pe conturul fiecãrei
bare ancorate chimic.
Etanºarea rosturilor tehnologice
Toate rosturile de turnare verticale ºi orizontale (rosturi între dale de radier, rosturile aflate la intersecþia radier - perete interior, planºee - perete interior, rosturi verticale la pereþii interiori) se etanºeazã cu cordonul bentonitic expandabil Waterstop
RX101, inclusiv în zona golurilor prevãzute pentru betonarea pereþilor perimetrali ce
dubleazã pereþii mulaþi.
Waterstop RX înlocuieºte sistemul tradiþional apa-stop realizat cu benzi din PVC
având o serie de avantaje faþã de acestea:
• Asigurã o etanºare activã deoarece expandeazã în contact cu apa (faþã de
benzile PVC care sunt neutre la acþiunea apei);
• Se aplicã rapid ºi uºor;
• Se pozeazã la mijlocul secþiunii elementelor aflate în contact, apoi se fixeazã mecanic cu cuie de beton prin intermediul unor profile speciale uºoare tip plasã (Revofix);
• Eliminã erorile de aplicare (posibile în cazul benzilor PVC);
• Nu necesitã sudurã ci doar se preseazã uºor în zonele de intersecþie;
• Nu necesitã profile speciale pentru colþuri ºi intersecþii;
• Se autoinjecteazã în fisuri ºi segregãri.

Membrana bentoniticã Voltex este
extrem de versatilã, fiind aplicabilã pe
configuraþii complicate ºi în condiþii
foarte dificile, inclusiv pe timp nefavorabil de iarnã, ploaie, temperaturi extreme,
noroi, având o rezistenþã excelentã la
traficul de pe ºantier.
Sistemul Voltex este preferat cu
preponderenþã la soluþiile constructive
la limita de proprietate în sistem incintã
etanºã din pereþi mulaþi, piloþi, palplanºe,
sisteme top-down, sprijiniri berlineze sau
alte tipuri de sprijiniri.
Voltex se aplicã uºor, se adapteazã
cu uºurinþã tuturor configuraþiilor, se
autosudeazã prin hidratarea naturalã a
bentonitei ºi are capacitatea de a se
autorepara în cazul deteriorãrilor accidentale sau al perforãrilor.

Impermeabilizarea radierului
Soluþia tehnicã a fost similarã cu cea adoptatã în cadrul altor lucrãri de hidroizolaþie cu membranã bentoniticã Voltex dintre
care amintim parcarea subteranã de la Universitate ºi Floreasca Park Offices din Bucureºti, douã proiecte de amploare derulate
în anul 2012.
Peste ºapa de egalizare se vor instala role mari de 5 m x 20 m de membranã Voltex pentru a spori viteza de execuþie ºi pentru a reduce numãrul de suprapuneri. Perimetral se asigurã un surplus vertical de membranã care va depãºi min. 30 cm cota
radierului, prevãzut pentru suprapunerea cu membrana din plan vertical.
Toate suprapunerile sunt de 10 cm atât pe lungime cât ºi pe lãþime.
Eventualele completãri se realizeazã cu membranã Voltex de dimensiuni mici sau cu bucãþi de membranã din rolele mari de
Voltex decupate corespunzãtor.
Pentru capetele de piloþi ºi penetraþii se vor utiliza detaliile specifice puse la dispoziþie de CETCO ºi IRIDEX GROUP PLASTIC.
Impermeabilizarea pereþilor infrastructurii
Membrana Voltex se instaleazã pe întreaga suprafaþã interioarã a pereþilor mulaþi
anterior armãrii, cofrãrii ºi betonãrii pereþilor perimetrali. Pentru a putea funcþiona
corect, Voltex trebuie închisã între 2 suprafeþe dure, motiv pentru care suprafaþa
peretelui mulat trebuie nivelatã în mod acceptabil asigurând astfel o mulare corectã
pe suport, fãrã goluri sau discontinuitãþi exagerate. Dupã suprapunerea cu surplusul
de Voltex prevãzut la intersecþiile dintre planºee ºi de la hidroizolaþia Voltex sub
radier, aºa cum s-a descris mai sus, se realizeazã un sistem cuvã, perfect etanº.
Alte proiecte realizate cu Voltex
• Parcare subteranã Universitate, Bucureºti - 5.000 m2
• Floreasca Park Offices, Bucureºti (în faza de finalizare) - 14.000 m2
• Metrou SA, puþuri lift Izvor, Iancului, Grozãveºti etc. - 4.000 m2
• Bazin olimpic, Braºov - 4.000 m2
• Fundaþii parcuri eoliene, jud. Constanþa - 4.500 m2
• Policlinicã privatã, Bucureºti - 6.000 m2
• Policlinicã privatã, Braºov - 6.000 m2
Despre CETCO
CETCO, membrã a corporaþiei americane AMCOL International înfiinþatã în anul 1927, este o companie de talie mondialã în
domeniul hidroizolaþiilor pe bazã de bentonitã. AMCOL activeazã în 25 de state având un volum de vânzãri nete în anul 2010 de
825,5 milioane dolari. AMCOL deþine 4 mari cariere de bentonitã ºi facilitãþi de producþie în toate continentele dintre care 3 sunt
localizate în Europa. CETCO este reprezentatã în Europa prin birouri în Anglia, Spania, Germania, Polonia ºi distribuitori în
restul þãrilor.

Proiect imobil de birouri
„UNICREDIT ÞIRIAC BANK”
2S+P+15 etaje (II)
ing. Ionel BADEA, ing. Ionel BONTEA, ing. Mihaela DUMITRAªCU,
ing. Dragoº MARCU, ing. Mãdãlin COMAN - SC Popp & Asociaþii SRL
ing. Tudor SAIDEL - SC Popp & Asociaþii - Inginerie Geotehnicã SRL
dr. ing. Mircea GALER - verificator tehnic, colaborator SC Popp & Asociaþii - Inginerie Geotehnicã SRL
prof. dr. ing. Anatolie MARCU - UTCB
EXECUÞIA INCINTEI

Pentru reducerea lungimii de

ªI A SISTEMULUI DE ªPRAIÞURI

flambaj a ºpraiþurilor lungi, acestea

Incinta s-a realizat din piloþi

sunt susþinute de popi metalici

secanþi, cu diametrul de 90 cm ºi

din þeavã Tv323.9 mm x 8 mm

ºi contravântuite cu profiluri metalice HEA200.
Sistemul de ºpraiþuri este prezentat în fig. 5.

lungime de 17 m, dispuºi la interax
de 70 cm. Piloþii au fost foraþi de la
cota -1,20 m (+86,00 m) la cota
-18,20 m (+69,00 m), între douã
grinzi de ghidaj cu secþiunea 20 cm x
80 cm. Cota superioarã a grinzii de
ghidaj este -1,20 m (+86,00 m).
Pereþii de contur ai infrastructurii
au o grosime de 30 cm. Piloþii secanþi
ºi pereþii de contur sunt legaþi, la
partea superioarã, prin grinda de
coronament cu dimensiunile, în

Fig. 5: Sistemul de ºpraiþuri metalice

secþiune, de 1,10 m x 1,20 m; tot la
acest nivel a fost montat ºi orizontul de ºpraiþuri. Cota superioarã a
grinzii de coronament este de
-0,55 m (+86,65 m).
În urma calculelor efectuate, s-au
determinat eforturile în ºpraiþuri, pe
baza cãrora acestea au fost dimensionate. Astfel, au rezultat þevi cu
diametru de 610 mm ºi grosime de
8 mm, acestea rezemând direct pe
grinda de coronament a peretelui de
incintã. Cu o asemenea soluþie s-a
obþinut o economie importantã pentru costul incintei, prin eliminarea
filatelor de pe tot conturul nivelului
de ºpraiþuri.
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Fig. 6: Etapa 1 execuþie infrastructurã
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PRINCIPALELE ETAPE
LA REALIZAREA INCINTEI
Pentru realizarea infrastructurii
este necesarã parcurgerea urmãtoarelor etape:
Etapa 1
• Execuþia piloþilor foraþi secanþi
de incintã tip Pi D = 0,90 m pe întreg
conturul incintei în lungime totalã de
cca. L = 260 m. Piloþii se executã
tubat, sub coloanã de apã (pentru
asigurarea contrapresiunii în interiorul tubulaturii). Pentru realizarea
peretelui, piloþii se executã alternativ: piloþi primari (din beton simplu) ºi
piloþi secundari (armaþi);
Fig. 7: Etapa 2 execuþie infrastructurã

• Execuþia piloþilor foraþi de fundare tip Pf D = 1,20 m având cota de
betonare -8,35 (+78,85);
• Execuþia piloþilor foraþi pentru
sprijinirea ºpraiþurilor tip Ps D = 0,90 cm
ºi lansarea popilor metalici pentru
susþinerea ºpraiþurilor.
Etapa 2
• Spargerea capetelor piloþilor
foraþi de incintã, pe 45 cm (pânã
la cota -1,65 = +85,55 RMN) ºi
realizarea grinzii de coronament;
• Excavaþie la cota -1,55 ºi
montarea ºpraiþurilor metalice
din þeavã Tv 610 mm x 8 mm la cota
-1,10.

Fig. 8: Etapa 3 execuþie infrastructurã

Fig. 9: Etapa 2 execuþie infrastructurã
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Fig. 10: Etapa 3 execuþie infrastructurã

Fig. 11: Modelul discretizat deformat.
Sfârºitul Etapei a 3-a: excavaþie la cota finalã -9,50
(Deplasarea totalã maximã = 48,45 mm)
continuare în pagina 20 
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• Scãderea nivelului apei sub-

Etapa 3
• Realizarea excavaþiei la cota -5,70

-10,70 (+76,50 RMN).

(+81,50 RMN);

Fig. 12: Diagrama deplasãrilor orizontale ale
peretelui. Sfârºitul etapei a 3-a: excavaþie la cota
finalã -9,50. (Deplasarea orizontalã maximã = 8,58 mm)

terane în interiorul incintei la cota

• Realizarea a ºase puþuri de

Deplasarea verticalã a suprafeþei

epuizment pânã la cota -18,00

terenului în exteriorul incintei pen-

ºi a douã puþuri piezometrice cu o

tru situaþia sfârºitului etapei a 3-a,

lungime de L = 16 m în exteriorul

excavaþie la cota finalã -9,50, este

incintei;

redatã în fig. 15.

Fig. 13: Diagrama înfãºurãtoare de momente încovoietoare în perete. Sfârºitul etapei a 3-a: excavaþie
la cota finalã -9,50. Mmax = 364,53 kNm

Fig. 16: Etapa 4 execuþie infrastructurã

Fig. 14: Diagrama înfãºurãtoare de forþã tãietoare
în perete. Sfârºitul etapei a 3-a: excavaþie la cota
finalã -9,50. Tmax = 142,19 kN

Fig. 15: Diagrama deplasãrilor verticale ale
suprafeþei terenului în exteriorul incintei. Sfârºitul
etapei a 3-a: excavaþie la cota finalã -9,50. Peretele
de incintã este situat la 1,0 m în dreapta diagramei
(Deplasarea verticalã maximã = 5,64 mm)
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Fig. 17: Etapa 5 execuþie infrastructurã
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Se observã cã deplasãrile verti-

în urma execuþiei excavaþiei. Valoa-

Etapa 4

cale sunt atât de tasare cât ºi de

rea umflãrii maxime, în apropierea

• Realizarea excavaþiei la cota -9,55.

umflare, din cauza relaxãrii terenului

peretelui de incintã, este de 5,64 mm.

Se va avea grijã ca nivelul depresionat al apei subterane sã fie cu
minim 1 m sub nivelul fundului excavaþiei pânã la execuþia radierului ºi a
pereþilor de contur din subsolul 2;
• Spargerea capetelor piloþilor de
fundare tip Pi pe 1,00 m pânã la cota
-9,35;
• Turnarea stratului din beton de
egalizare de 10 cm grosime pânã la
cota -9,45.
Etapa 5
• Execuþia radierului, a elementelor structurale verticale din subsolul
S2 ºi a planºeului peste subsolul S2.
Etapa 6
• Demontarea sistemului de ºpraiþuri orizontale ºi a popilor metalici;
• Încetarea epuizmentelor;

Fig. 18: Etapa 6 execuþie infrastructurã

• Execuþia elementelor structurale
verticale din subsolul S1 ºi a
planºeului peste subsolul S1.
Deplasarea verticalã a suprafeþei
terenului în exteriorul incintei pentru
situaþia începutului etapei a 6-a,
scoaterea ºpraiþurilor de la cota -1,5 m,
este redatã în fig. 23. Se observã cã
deplasãrile verticale sunt de tasare.

Fig.19: Diagrama deplasãrilor orizontale ale
peretelui. Începutul etapei a 6-a: scoaterea
ºpraiþurilor de la cota -1,5 m
(Deplasarea orizontalã maximã = 8,68 mm)

Fig. 20: Diagrama deplasãrilor orizontale ale
peretelui. Scoaterea ºpraiþurilor de la cota -1,5 m
dupã turnarea radierului (Deplasarea orizontalã
maximã = 25,40 mm)

Fig. 21: Diagrama înfãºurãtoare de momente
încovoietoare în perete. Scoaterea ºpraiþurilor de
la cota -1,5 m dupã turnarea radierului.
Mmax = 504,56 kNm

Fig. 22: Diagrama înfãºurãtoare de forþã tãietoare
în perete. Scoaterea ºpraiþurilor de la cota -1,5 m
dupã turnarea radierului. Tmax = 212,84 kN
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Valoarea tasãrii maxime este de
11,40 mm în apropierea peretelui de
incintã.
(Va urma)

Fig. 23: Diagrama deplasãrilor verticale ale
suprafeþei terenului în exteriorul incintei. Începutul
etapei a 6-a: scoaterea ºpraiþurilor de la cota -1,5 m.
Peretele de incintã este situat la 1,0 m în dreapta
diagramei (Deplasarea verticalã maximã = 11,40 mm)
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Durabilitatea construcþiilor
dr. ing. Victor Popa - preºedinte „Comisia Naþionalã Comportarea in situ a Construcþiilor“,
vicepreºedinte CONSITRANS, membru corespondent al Academiei de ªtiinþe Tehnice din România
Se vorbeºte tot mai mult în lume despre „dezvoltare durabilã“. Înþelesul adevãrat al acestei noþiuni este
mai subtil ºi mai complex, dar, pe scurt ºi pe înþelesul tuturor, se referã la „a produce totul mai durabil“,
adicã pentru o duratã mai mare de timp.
Oare de ce s-a ajuns la aceastã idee? Este simplu de rãspuns dacã urmãrim cu atenþie ce se întâmplã
pe glob ºi în lumea care vieþuieºte pe aceastã Planetã.
Tot ceea ce se realizeazã ºi se
produce de cãtre oameni are la bazã
resursele naturale ale Terrei (aer,
apã, minereuri, petrol, gaze, vegetaþie etc.) ºi evident, forþa de muncã
ºi capacitatea de creaþie a oamenilor. Cum populaþia globului a crescut în timp într-un ritm alert, tot astfel
a crescut ºi forþa de muncã ºi cu
precãdere capacitatea de creaþie,
care au condus la o exploatare din
ce în ce mai extinsã a acestor
resurse, evident pentru satisfacerea
necesitãþilor de viaþã dar ºi a pretenþiilor din ce în ce mai mari. Dacã
necesitãþile de viaþã sunt crescânde,
resursele planetei sunt limitate.
Desigur cã nu se pune încã problema cã acestea nu ar fi suficiente,
chiar pentru o perioadã destul de
mare de timp. Totuºi, exploatarea
exageratã ºi iraþionalã a unor resurse, în anumite zone sau regiuni
ale globului, au condus la apariþia
unor modificãri climatice, cunoscute
azi în toatã lumea sub denumirea de
„climate changes“, care, de cele mai
multe ori, au avut ca efecte o serie de
fenomene neobiºnuite pentru zonele
respective, cu consecinþe dezastruoase pentru oameni (furtuni, uragane, cutremure, tsunami, inundaþii
catastrofale, alunecãri de teren etc.).
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Revenind la problema durabilitãþii, aceasta a devenit o necesitate
în ultimele decenii, urmare a avertizãrilor repetate fãcute de oamenii
de ºtiinþã privind exploatarea raþionalã a resurselor naturale.
Acest lucru presupune, mai întâi
de toate, eliminarea risipei ºi, mai
apoi, crearea ºi producerea de
bunuri durabile, care sã dãinuie cât
mai mult în timp pentru a reduce
consumul de resurse.
Dacã în secolul trecut, prin industrializarea extensivã, s-a produs un
adevãrat jaf în exploatarea resurselor, iatã cã fenomenele noi care au
apãrut ne impun sã fim mult mai ponderaþi ºi raþionali în folosirea acestor
resurse. Metoda cea mai logicã este
creºterea durabilitãþii produselor,
adicã dezvoltarea durabilã.
Industria construcþiilor este una
dintre cele mai mari consumatoare
de resurse; de aceea, durabilitatea
acestora ar contribui substanþial la
îmbunãtãþirea situaþiei. Durabilitatea
construcþiilor poate fi sporitã prin
contribuþia tuturor factorilor care participã la realizarea lor (concepþie,
execuþie, întreþinere în exploatare).
Dacã în ceea ce priveºte concepþia ºi execuþia s-au fãcut progrese importante prin apariþia unor
norme din ce în ce mai complete, a

noilor tehnici de calcul, a noilor
materiale de construcþie ºi a tehnologiilor moderne de execuþie), în
privinþa întreþinerii se poate spune cã
aproape toate statele lumii sunt tributare. Desigur cã, dând în exploatare o construcþie nouã, eºti tentat
sã o utilizezi cu costuri cât mai
reduse sau chiar fãrã costuri de
întreþinere. Practica a demonstrat
însã cã o construcþie neîntreþinutã se
degradeazã prematur, deci are un
timp de folosinþã mai mic decât cel
scontat ºi în plus, o mare parte din
acest timp redus de exploatare, nu
este utilizatã la parametrii normali.
Tentaþia este de a folosi fondurile
de care dispui pentru lucrãri noi, dar
dacã acestea nu sunt ºi durabile,
atunci cheltuielile vor fi mai mari, iar
exploatarea nu se va face tot timpul
în condiþii normale.
La asigurarea durabilitãþii un
aport esenþial îl are întreþinerea, care
contribuie nu numai la prelungirea
duratei de folosinþã, ci ºi la exploatarea construcþiei în condiþii normale.
Aºadar, pentru ca o construcþie sã
fie durabilã trebuie ca, pe lângã o
concepþie corectã ºi o execuþie de
calitate, sã i se asigure ºi o întreþinere susþinutã. Cum aceasta nu
prea se face, iatã cã devine o necesitate stringentã. 
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TERRATEST GEOTEHNIC SA

Fundaþii speciale pentru parcuri eoliene
Un interes deosebit al companiei Terratest Geotehnic, în ceea ce priveºte execuþia de fundaþii speciale,
s-a manifestat în domeniul dezvoltãrii parcurilor eoliene din România. Începând cu 2007, an în care a intrat
pe piaþa construcþiilor din România, Terratest Geotehnic a urmãrit evoluþia proiectelor eoliene ºi s-a implicat, cu soluþii tehnice, în aceste proiecte.
Ultimul parc eolian din 2012, la
care au fost executate lucrãrile de
fundaþii speciale, este parcul eolian
Albeºti din judeþul Vaslui. Aceastã
lucrare a presupus execuþia a 224
de piloþi foraþi în uscat, cu lungime
maximã de 34 m, în total 5.180 ml.
La cererea clientului, execuþia piloþilor s-a realizat cu douã utilaje care
au lucrat în douã schimburi fiecare.
O asemenea soluþie a fost impusã
de termenele foarte strânse de execuþie ale proiectului.
În decursul celor 5 ani de activitate pe piaþa autohtonã, Terratest a
executat fundaþii pentru 15 parcuri
eoliene: Albeºti (14 turbine), Cudalbi
(5 turbine), Zephyr 1 (28 turbine),
Însurãþei (5 turbine), Cobadin (13
turbine), Mahmudia (2 turbine), Sãlbatica 2 (35 turbine), Sãlbatica 1

Parc eolian Cudalbi
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(15 turbine), Pechea (4 turbine),
Smulþi (1 turbinã), Vârlezi (3 turbine),
Sarichioi (8 turbine), Vutcani (8 turbine), Blue Line Energy – Tulcea (20
turbine), Cernavodã (23 turbine),
Valea Nucarilor (4 turbine), Peºtera
(30 turbine). În total, 213 turbine
care asigurã o producþie de energie
de cca. 400 MW, pentru beneficiari
ca EDP, Enel Green Power, GWP etc.
Pentru aceste parcuri eoliene
s-au realizat 4.851 de piloþi cu
diametre de 600 mm, 1.000 mm ºi
1.200 mm ºi lungimi care au ajuns la
37,0 m (Zephyr – 1.000 mm), 49,0 m
(Peºtera – 1.000 mm), însumând
aproximativ 107.000 ml.
Tehnicile de foraj folosite uzual
au fost tubajul recuperabil, forarea în
uscat ºi forarea sub protecþia noroiului bentonitic. De menþionat cã
Terratest Geotehnic se implicã în
implementarea unor tehnologii de
foraj noi pe piaþa din România.
Astfel, în cadrul parcului eolian
Zephyr s-a folosit forajul sub protecþia polimerilor, care asigurã o productivitate mãritã cu 30% faþã de
utilizarea noroiului bentonitic.
În România, sectorul energiei
verzi (eolian) este departe de a se
finaliza la capitolul investiþii. Piaþa
din România este una cu mare
potenþial, beneficiind de regiuni
extinse cu vânturi puternice pe parcursul anului.
Din cauza particularitãþilor geotehnice specifice (condiþii dificile de
fundare), diferite pentru fiecare

Parc eolian Albeºti

Execuþie piloþi în uscat de diametru 1.200 mm

amplasament în parte, în marea
majoritate a cazurilor a fost necesarã consolidarea terenului cu piloþi
omega ºi piloþi prefabricaþi sau
realizarea fundaþiilor de adâncime
cu piloþi “in situ”. Pentru aceasta,
Terratest a folosit tehnologii avansate care au asigurat calitate, siguranþã, productivitate sporitã ºi în
final, respectarea termenelor de
execuþie.
Calitatea lucrãrilor a fost pusã în
evidenþã de numãrul mare de teste
realizate pe piloþi. Pentru majoritatea
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parcurilor eoliene s-au efectuat, la
cererea clienþilor, teste statice de
compresiune / smulgere / orizontale
ºi teste de integritate pe piloþi (ex:
Smulþi, Vârlezi, Pechea, Însurãþei –
Cuza Vodã – Schelã, Mahmudia
etc.) rezultând, în final, un numãr de
peste 20 de teste.
Categoriile de teren în care s-au
executat lucrãrile au variat de la
argilã, loess pânã la rocã foarte
durã, cu rezistenþa la compresiune
de aproximativ 270 MPa (ex: Parc
eolian Sarichioi – piloþi purtãtori pe
vârf, încastraþi 1,0 m în stratul de
rocã). Din acest punct de vedere, o
particularitate aparte o reprezintã

Platforma Parc eolian Pechea

Parcul eolian Zephyr unde majoritatea platformelor au prezentat straturi succesive de rocã. În acest parc,
s-au folosit toatã experienþa noastrã
precum ºi resursele tehnice de care
dispunem, execuþia fundaþiilor realizându-se cu patru utilaje de forat,
asistate de personal calificat care au
lucrat în schimburi prelungite. De
asemenea, la solicitarea clientului, la
Parcul eolian Albeºti se lucreazã în
ritm continuu, în schimburi de zi ºi de
noapte, cu douã utilaje.
În acest moment, piaþa din
România este pregãtitã sã facã faþã
tuturor investiþiilor din domeniul
energiei regenerabile.
Terratest poate oferi ºi tehnologii
directe de îmbunãtãþire a terenului
de fundare, cu piloþi prefabricaþi ºi
piloþi omega. Compania noastrã este
structuratã eficient pe departamente
ºi este capabilã sã dezvolte un
proiect, începând de la faza de
proiectare, continuând cu propunerea soluþiilor tehnice ºi în final, cu
execuþia care înseamnã: piloþi, injecþii
la baza piloþilor, spart capete piloþi
rapid ºi eficient, teste pe piloþi. 

Carote de rocã Parc eolian Sarichioi

Parc eolian Zephyr - execuþie cu polimeri

O provocare pentru arhitectura zonelor seismice
PROTECÞIA COMPONENTELOR NESTRUCTURALE DIN ZIDÃRIE
prof. univ. dr. ing. Radu PETROVICI
Pe plan mondial, principalele preocupãri în arhitectura zonelor seismice s-au canalizat, în ultimele
decenii, cu precãdere cãtre îmbunãtãþirea siguranþei structurale iar rezultatele au fost evidente:
cutremurele din ultima parte a secolului XX ºi din primul deceniu al secolului XXI au arãtat performanþe
seismice superioare pentru structurile proiectate dupã Coduri seismice moderne.
Putem afirma, fãrã a greºi, cã, în momentul de faþã, avariile structurale provocate de cutremur, atunci
când ele se produc, nu constituie o fatalitate ci sunt datorate, în cele mai multe cazuri, neglijãrii experienþei
acumulate dupã cutremurele din trecut, precum ºi ignorãrii cunoºtinþelor teoretice, tehnice ºi tehnologice
disponibile în momentul proiectãrii.
Preocupãrile legate de siguranþa
seismicã a componentelor nestructurale (CNS) ale clãdirilor nu s-au
dezvoltat în acelaºi ritm ºi nici la
nivelul celor privitoare la siguranþa
structuralã, deºi avarierea componentelor subsistemului CNS poate
avea aceleaºi categorii de consecinþe ca ºi avarierea structuralã.
Situaþia este cu atât mai gravã,
dacã avem în vedere cã în practicã
se întâlnesc, adesea, douã situaþii în
care apare insuficienþa nejustificatã a preocupãrilor ºi mãsurilor
pentru asigurarea protecþiei seismice a componentelor nestructurale:
• avarierea semnificativã a componentelor nestructurale, la cutremure
cu intensitatea inferioarã cutremurului
de proiectare, dar cu interval mediu
de recurenþã mai mic (cutremurele
frecvente);
• avarierea semnificativã a componentelor nestructurale, la incidenþa cutremurului de proiectare în
clãdiri care nu au suferit avarii structurale sau au numai avarii structurale minore.
Aceste situaþii pot proveni din trei
cauze principale ºi, de regulã, au la
origine o combinaþie a acestora:
1. Lipsa sau insuficienþa prevederilor privind proiectarea seismicã a
componentelor nestructurale din
reglementãrile tehnice.
2. Ignorarea, de cãtre proiectant,
dar adesea ºi de cãtre investitor, în
mod deliberat sau din necunoaºtere,
a prevederilor din reglementãrile
tehnice de proiectare, având ca justificare principalã reducerea costului
iniþial al investiþiei.
3. Deficienþe de execuþie provenite din subestimarea rolului componentelor nestructurale în performanþa
seismicã a clãdirii.
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Articolul de faþã îºi propune sã
tragã un semnal de alarmã având în
vedere ponderea importantã a componentelor nestructurale din zidãrie
în alcãtuirea clãdirilor curente, insuficienta cunoaºtere a cauzelor ºi, mai
ales, minimalizarea/neglijarea, de
cãtre unii participanþi la procesul de
construire, a consecinþelor avarierii
lor sub efectul cutremurului. În acest
scop, voi prezenta ºi comenta o
serie de avarii tipice constatate dupã
cutremurele trecute din þarã ºi din
strãinãtate ºi se vor propune/recomanda unele soluþii pentru ridicarea
nivelului de performanþã seismicã al
acestei categorii de componente
nestructurale.
Protecþia seismicã
a componentelor nestructurale.
De ce?
Experienþa cutremurelor din trecut
a arãtat cã marea majoritate a pierderilor economice totale, directe ºi
indirecte, înregistrate s-a datorat
avarierii componentelor nestructurale. Pierderile directe s-au datorat
costurilor de reparare / înlocuire a
componentelor avariate iar pierderile
indirecte au rezultat din întreruperea
/ blocarea activitãþilor de producþie,
comerciale, din transporturi etc.
Pierderile directe sunt proporþionale,

Fig. 1: Ponderea costurilor componentelor
construcþiilor pentru diferite funcþiuni [6]

în primul rând, cu costurile de investiþie pentru componentele nestructurale ºi cu costurile dotãrilor clãdirii.
Ponderea lor, în raport cu costurile
structurii, depinde de funcþiunea
clãdirii aºa cum se poate vedea din
figura 1.
Dupã alte surse, pentru majoritatea clãdirilor comerciale, componentele structurale (infrastructura ºi
suprastructura) reprezintã aproximativ 20% - 25% din costul iniþial al clãdirii, în timp ce subsistemul CNS
reprezintã diferenþa, adicã 75% 80%. [3].
În multe situaþii, avarierea CNS a
afectat siguranþa vieþii persoanelor
din clãdiri ºi din afara lor, fiind raportate foarte multe cazuri de decese ºi
de persoane rãnite. Avarierea ºi
ieºirea din lucru a unor componente
nestructurale, în special din categoria instalaþiilor, a condus la întreruperea funcþionãrii unor clãdiri cu
funcþiuni esenþiale pentru intervenþia/reacþia post cutremur (spitale,
de exemplu), dar ºi a altor clãdiri cu
funcþiuni importante (aeroporturi, de
exemplu). Chiar ºi în cazul clãdirilor
curente, locuinþe mai ales, avarierea
unor CNS (închideri, instalaþii) poate
face construcþia respectivã nelocuibilã pe o anumitã perioadã de timp,
ceea ce impune cazarea provizorie a
locatarilor, adicã o obligaþie suplimentarã pentru autoritãþi.
Componente nestructurale
din zidãrie
În concepþia sistemicã, o clãdire
este alcãtuitã din douã subsisteme:
• subsistemul elementelor structurale (structura)
• subsistemul componentelor
nestructurale (CNS).
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În conformitate cu definiþiile
curent folosite, subsistemul elementelor structurale este constituit din componentele clãdirii care
sunt destinate sã asigure satisfacerea cerinþei de siguranþã structuralã a clãdirii sub acþiunea
diferiþilor agenþi mecanici proveniþi
din mediul natural sau antropic.
Pentru clãdirile situate în zone seismice de intensitate medie sau ridicatã, alcãtuirea, dimensionarea ºi
detalierea constructivã a subsistemului elementelor structurale sunt
condiþionate, în primul rând, de
efectele forþelor seismice. Pentru
clãdirile aflate în zone seismice cu
intensitate slabã, structurile corect
proiectate pentru încãrcãrile gravitaþionale, permanente ºi utile, ºi
(eventual) pentru cele datorate acþiunii vântului, pot asigura, fãrã mãsuri
suplimentare, satisfacerea cerinþei
de siguranþã structuralã la cutremurul de proiectare.
Clasificarea componentelor unei
clãdiri în structurale/nestructurale
trebuie consideratã mai mult ca
metodologicã. În Codurile de proiectare, clasificarea este bazatã pe
anumite criterii formale, uneori
subiective, care conduc la metodologii de evaluare seismicã diferite.
Segregarea convenþionalã „structural ⇔ nestructural“ este folositã,
adesea, ºi pentru a promova zidãrii
cu proprietãþi mecanice inferioare, în
contextul în care, pe plan mondial,
se stimuleazã folosirea zidãriilor
performante.
Pentru proiectare trebuie sã se
þinã seama cã, în realitate, clãdirea
rãspunde acþiunii seismice ca un
ansamblu unitar, în care ordinea
cedãrii elementelor nu este neapãrat
cea avutã în vedere în scenariul de
proiectare. Multe elemente definite
ca nestructurale (pe baza incertitudinilor privitoare la intervenþia lor în
rãspunsul seismic de ansamblu)
contribuie, pozitiv sau negativ, la
realizarea obiectivului de performanþã seismicã urmãrit de proiectant. În particular, componentele din
zidãrie, considerate nestructurale în
scenariul de proiectare, pot avea
atât efecte negative (de exemplu,
interacþiuni necontrolate cu elementele structurii) cât ºi o contribuþie
favorabilã la preluarea ºi disiparea
energiei seismice (dacã sunt realizate condiþiile de conlucrare efectivã cu structura).
Subsistemul elementelor (componentelor) nestructurale este alcãtuit
din totalitatea pãrþilor de construcþie

care nu sunt proiectate pentru a prelua încãrcãri, altele decât cele care
provin din greutatea proprie sau din
încãrcãri limitate cu caracter local.
Componentele nestructurale sunt
acele pãrþi ale clãdirii care asigurã
satisfacerea celorlalte categorii de
cerinþe cãrora trebuie sã le rãspundã
clãdirea: confort, protecþia sãnãtãþii
ºi protecþia mediului înconjurãtor.
Prin distrugerea sau avarierea gravã
la cutremur a componentelor respective aceste cerinþe nu mai sunt
satisfãcute ºi clãdirea devine nefuncþionalã (neutilizabilã), chiar dacã structura este puþin sau deloc afectatã.
În cazul clãdirilor amplasate în
zone seismice, componentele nestructurale trebuie sã posede caracteristici structurale (stabilitate, rezistenþã,
rigiditate, ductilitate) pentru a-ºi
menþine, sub acþiunea cutremurului,
poziþia în clãdire ºi integritatea fizicã
proprie, care condiþioneazã capacitatea lor de funcþionare dar ºi siguranþa vieþii persoanelor aflate în
clãdire sau în exteriorul acesteia.
În alcãtuirea clãdirilor existente,
dar ºi a celor noi, indiferent de
tipul/materialul structurii, o pondere
importantã o au componentele
nestructurale din zidãrie (CNS-Z)
care pot fi grupate, în funcþie de
poziþia ºi de rolul lor în clãdire, dupã
cum urmeazã:
• elemente ataºate anvelopei coºuri de fum ºi de ventilaþie, parapete, atice, corniºe ºi similare;
• pereþi de închidere;
• pereþi interiori/ de compartimentare.
Din punct de vedere al legãturilor
cu structura, pereþii nestructurali se
pot afla în diferite situaþii care
dicteazã, în principal, modul lor de
comportare la acþiunea cutremurului:
• pereþi rezemaþi în consolã (calcane, frontoane ºi similare);
• pereþi rezemaþi pe mai multe
laturi:

- pereþi rezemaþi pe douã laturi
(de regulã sus ºi jos) ºi liberi pe celelalte douã laturi;
- pereþi rezemaþi sus ºi jos ºi pe
una sau pe ambele laturi verticale;
- pereþi rezemaþi jos ºi pe ambele
laturi verticale ºi liberi la partea
superioarã (pereþii cu supraluminã,
pereþii cu înãlþime parþialã de la
grupurile sanitare etc.);
• pereþi înrãmaþi în cadre de
beton armat/oþel.
Elementele de zidãrie minore, cu
dimensiuni ºi mase reduse, care
sunt rezemate la bazã pe planºeele /
acoperiºul clãdirilor, indiferent de
structura acestora, ºi care sunt
libere (nerezemate) la partea superioarã (elemente care lucreazã pe
schema staticã în consolã) de exemplu, coºuri de fum/ventilaþie, atice,
parapeþi la balcoane sau scãri, parapeþi interiori între spaþii denivelate,
prezintã risc ridicat de prãbuºire ca
urmare a pierderii stabilitãþii.
În condiþiile în care aceste elemente de construcþie sunt executate
din zidãrie nearmatã, fãrã a fi ancorate de structura principalã prin elemente verticale metalice sau din
beton armat, schema de rezemare
în consolã, lipsitã de posibilitatea
redistribuirii eforturilor între diferitele
secþiuni, conduce la pierderea stabilitãþii (rãsturnare) imediat dupã
epuizarea capacitãþii de rezistenþã a
secþiunii de la baza elementului.
Elementele nestucturale majore,
cu dimensiuni ºi mase importante
situate la nivelul acoperiºului sunt,
de asemenea, supuse unor acceleraþii seismice amplificate de oscilaþiile
clãdirii ºi sfârºesc prin a se prãbuºi.
În multe cazuri prãbuºirea acestora
afecteazã clãdirile alãturate (fig. 2).
Condiþiile de fixare pe contur a
panourilor nestructurale din zidãrie
pot fi diferite în funcþie de alcãtuirea
arhitectural - structuralã a clãdirii iar

Fig. 2: Avarierea seismicã a elementelor nestructurale din zidãrie rezemate în consolã
(a) Schema miºcãrii (b) Coº de fum în stadiul de precolaps
(c) Frontonul Facultãþii de Medicinã din Bucureºti grav avariat la cutremurul din 1977 [1]
(d) Calcan ºi timpan prãbuºite peste clãdirea alãturatã la Bucureºti în 1977 [1]
continuare în pagina 30 
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Fig. 3: Rezemarea pereþilor nestructurali pe contur (exemple)

Fig. 4: Variaþia solicitãrilor ºi a încãrcãrilor capabile pentru pereþi nestructurali
(a) Variaþia momentelor încovoietoare într-un panou de zidãrie cu dimensiunile h = 3,00 m ºi l = 4,50 m
în funcþie de condiþiile de rezemare ºi de raportul rezistenþelor (factorul μ) - valori în kgm/m - MEd1,4
ºi MEd2,4 - rezemare pe patru laturi MEd1,3 ºi MEd2,3 - rezemare pe trei laturi
(b) Variaþia încãrcãrii capabile perpendicularã pe plan în funcþie de condiþiile de rezemare

Fig. 5: Executarea unui perete de zidãrie înrãmatã
cu douã tipuri de elemente

valorile de proiectare ale eforturilor
care se dezvoltã ºi tipologia rãspunsului seismic variazã în consecinþã:
• continuitate completã: pe latura
verticalã, dacã peretele este þesut
cu un perete transversal care are cel
puþin aceeaºi grosime, ºi este încãrcat cu forþe verticale; pe latura orizontalã, la etajele curente, dacã pe
perete reazemã un planºeu de beton
armat;
• continuitate parþialã: pe latura
verticalã, dacã peretele este þesut
cu un perete transversal care are
grosime mai micã, dar cel puþin 50%
din grosimea peretelui care se calculeazã sau cu un perete care nu
este încãrcat cu forþe verticale,
indiferent de grosimea acestuia; pe
latura orizontalã, dacã pe perete
reazemã un planºeu cu rigiditate
nesemnificativã în plan orizontal;
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• rezemare simplã: pe latura verticalã la panourile de zidãrie alãturate stâlpilor / pereþilor de beton; pe
latura orizontalã, dacã planºeul nu
reazemã pe perete (peretele este
executat dupã decofrarea planºeului) sau pe straturile de rupere a
capilaritãþii la ultimul nivel, în cazul
în care nu sunt prevãzute mãsuri
constructive speciale pentru legarea
planºeului de beton armat cu
peretele din zidãrie.
Pentru un perete cu dimensiuni
date ºi pentru o încãrcare seismicã
datã, valorile momentelor încovoietoare în pereþi cresc pe mãsurã ce
se reduce numãrul laturilor rezemate
dar ºi în funcþie de reducerea raportului rezistenþelor peretelui la încovoiere pe cele douã direcþii, aºa cum
rezultã din figura 4(a).
Din figura 4(b), de exemplu,
rezultã cã încãrcarea lateralã capabilã a peretelui rezemat numai pe trei
laturi (liber la partea superioarã) este
numai jumãtate din cea a peretelui
cu aceleaºi caracteristici geometrice
ºi mecanice dar care este rezemat
(legat) pe toate cele patru laturi.
Eficienþa legãturilor ºi, prin
aceasta, performanþa seismicã a
pereþilor nestructurali poate fi compromisã pe douã cãi:
• detalierea necorespunzãtoare
în proiect sau, în cele mai multe
cazuri concrete, lipsa oricãror detalii

constructive (calitãþile materialelor
pentru zidãrie, realizarea þeserii ºi
legãturilor);
• nerespectarea prevederilor
proiectului (modificarea fãrã aprobarea proiectantului a calitãþilor
materialelor ºi a þeserii).
De cele mai multe ori aceste
douã situaþii se suprapun. În exemplul urmãtor (fig. 5) se aratã o
rezolvare improvizatã pentru un
perete de zidãrie înrãmatã pentru
care în proiect nu s-a respectat modularea în funcþie de înãlþimea elementelor pentru zidãrie astfel încât,
la ºantier, a fost necesar sã se realizeze o completare cu elemente
diferite. Bineînþeles, în aceastã situaþie, rezemarea panoului la partea
superioarã nu poate fi luatã în considerare iar conlucrarea acestuia cu
cadrul de beton armat, dacã a fost
luatã în considerare la proiectare,
este total compromisã.
Gruparea CNS-Z în funcþie
de consecinþele avariilor seismice
Identificarea principalelor categorii de avarii pe care cutremurele le
produc subsistemului CNS ºi cunoaºterea mecanismului acestora are ca
scop fundamentarea mãsurilor practice de proiectare în vederea reducerii pierderilor care pot rezulta.
În funcþie de consecinþele pe care
le poate avea avarierea lor, CNS-Z
se pot clasifica în patru mari categorii [5]:
1. Elemente sau subansambluri
din zidãrie a cãror avariere poate
afecta siguranþa vieþii persoanelor
din exteriorul clãdirii, poate bloca
accesele în clãdire ºi/sau poate
provoca pagube materiale clãdirii ºi
terþilor:
• pereþi exteriori nestructurali
(faþade grele, frontoane, calcane),
inclusiv placajele/finisajele ºi decoraþiile ataºate acestora;
• straturile de placare ale faþadelor ventilate ºi zidãriile de protecþie
termicã;
• elemente decorative sau ataºate
pe faþade: parapeþi, jardiniere etc;
• elemente de construcþie pe
acoperiº: lucarne, atice, coºuri de
fum ºi de ventilaþie;
• garduri de incintã.
2. Elemente sau subansambluri
din zidãrie a cãror avariere poate
afecta siguranþa vieþii persoanelor
din interiorul clãdirii, poate împiedica accesul echipelor de intervenþie
sau evacuarea în siguranþã a clãdirii:
• pereþi interiori de compartimentare, în special cei de pe cãile
de acces/evacuare;
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• pereþii care susþin instalaþii sau
echipamente a cãror avariere poate
provoca accidente: boilere, cazane
sub presiune, transformatoare electrice etc.
3. Elemente sau subansambluri
din zidãrie a cãror avariere poate
conduce la scoaterea din funcþiune a
unor clãdiri cu funcþiuni esenþiale (de
exemplu, pereþii de compartimentare
în cazul spitalelor, centrelor de
comunicaþii etc.). În aceastã categorie trebuie introduºi pereþii nestructurali din zidãrie care susþin aparatura
specificã, reþelele de alimentare,
mobilierul tehnologic.
4. Elemente sau subansambluri
din zidãrie a cãror avariere poate
provoca numai pagube materiale
legate de înlocuirea/repararea lor
ºi/sau de întreruperea activitãþii în
clãdire pe durate de timp diferite.
Încãrcãri de proiectare
pentru componentele nestructurale
din zidãrie
Pereþii nestructurali de zidãrie
trebuie sã fie proiectaþi pentru a prelua urmãtoarele categorii de încãrcãri:
I. greutate proprie (a);
II. greutatea obiectelor suspendate pe perete (a);
III. încãrcãri perpendiculare pe
plan din acþiunea oamenilor ºi a
cutremurului (b);
IV. încãrcãri din interacþiunea cu
cadrul (în cazul zidãriilor înrãmate) (c).
În cazul acþiunii seismice directe,
valoarea forþei seismice statice
echivalente este direct proporþionalã
cu masa peretelui. Prin urmare, pentru un perete cu dimensiuni ºi
rezemãri date, încãrcarea seismicã
de proiectare perpendicularã pe plan
are valoarea cea mai micã pentru
zidãria cu elemente din BCA ºi valoarea cea mai mare pentru zidãria
cu elemente ceramice pline. În cazul
zidãriilor înrãmate, intensitatea solicitãrilor din interacþiunea cu cadrele
depinde atât de proprietãþile geometrice ºi mecanice ale panoului de
zidãrie cât ºi de cele ale cadrului.
Cauzele generale
ale avarierii seismice a CNS-Z
Din punct de vedere al cauzelor
care produc avarierea lor în timpul
cutremurului, CNS se clasificã în
douã grupe:
I. Componente a cãror avariere
se produce, în principal, prin acþiunea seismicã directã (efectul
forþelor de inerþie corespunzãtoare
produsului dintre masa CNS ºi
acceleraþia pe care aceasta o capãtã
în timpul cutremurului) - fig. 6(b).
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Afectarea CNS-Z prin efectul
direct al forþelor de inerþie se poate
concretiza sub una din urmãtoarele
forme:
• fisuri, crãpãturi, dislocãri rezultate din depãºirea capacitãþii de
rezistenþã a componentei ca urmare
a solicitãrilor produse de forþele de
inerþie;
• rãsturnarea sau alunecarea
componentei din cauza lipsei de
ancorare sau a unei ancorãri insuficiente (cazul componentelor rezemate în consolã - atice, parapete,
balustrade, coºuri de fum ºi de ventilaþie etc).
II. Componente a cãror avariere
se produce, în principal, prin acþiunea seismicã indirectã (efectul
deformaþiilor impuse prin deplasãrile
laterale relative ale punctelor de
prindere/de contact cu structura
principalã) - fig. 6(c).
Avarierea CNS-Z prin efectul
indirect al acþiunii seismice poate fi
provocatã de una dintre urmãtoarele
cauze:
• valoare mare a deplasãrii relative de nivel a structurii;
• incompatibilitate între rigiditatea
structurii ºi cea a componentelor
nestructurale din zidãrie;
• interacþiuni necontrolate între
componentele nestructurale din zidãrie
ºi elementele structurale adiacente.
De fapt, în timpul cutremurului,
cele douã efecte se produc simultan
ºi se suprapun astfel încât avariile
constatate la unele componente pot
fi atribuite ambelor fenomene (a se
vedea, de exemplu, cazul panourilor
de zidãrie înrãmate în cadre de
beton armat/oþel).
Particularitãþile rãspunsului seismic
al CNS-Z
Rãspunsul seismic al CNS-Z
prezintã numeroase particularitãþi
care implicã folosirea unor concepte

ºi metode de proiectare specifice,
diferite substanþial de cele folosite
curent pentru proiectarea elementelor structurale.
Diferenþele principale provin din:
1. Comportarea la acþiunea
seismicã directã: În urma amplificãrii rezultate din rãspunsul dinamic al structurii, acceleraþia seismicã
la care sunt supuse CNS-Z
amplasate peste nivelul de încastrare al suprastructurii este mult
superioarã acceleraþiei seismice a
terenului. Mãsurãtorile efectuate pe
diferite tipuri de clãdiri aratã cã
acceleraþia la nivelul planºeelor
creºte pe înãlþimea clãdirii ajungându-se pânã la amplificãri de 3÷4 ori
ale acceleraþiei terenului la ultimul
planºeu al clãdirii. Ca atare, în afarã
de caracteristicile miºcãrii terenului
ºi de caracteristicile dinamice ale
structurii principale, rãspunsul seismic al unei CNS depinde ºi de poziþia acesteia în clãdire.
2. Comportarea la acþiunea
seismicã indirectã: Elementele
subsistemului CNS care au prinderi
multiple de structurã sau care se aflã
în contact direct cu elementele structurii (în particular, panourile de
zidãrie înrãmate în cadre de beton
armat sau de oþel) sunt solicitate prin
deformaþiile impuse de miºcarea
structurii principale în timpul cutremurului. Acest tip de solicitare a unei
CNS se produce deoarece fiecare
punct de prindere/ de contact are o
miºcare diferitã ºi în unele cazuri
defazatã (de sens opus) faþã de
miºcarea celorlalte; intensitatea
acestei solicitãri depinde direct de
mãsura în care distanþele între
punctele de prindere/de contact se
modificã în timpul cutremurului.
3. Proprietãþile dinamice ale
CNS: masa, rigiditatea ºi amortizarea proprie ale CNS sunt, de regulã,
mai mici decât masa, rigiditatea ºi
amortizarea structurii.

Fig. 6: Încãrcãri de proiectare pentru pereþi nestructurali
(a) Încãrcãri din greutatea proprie ºi din greutatea obiectelor suspendate;
(b) Încãrcãri provenite din acþiunea seismicã directã (elemente nestructurale sensibile la acceleraþie);
(c) Încãrcãri provenite din acþiunea seismicã indirectã (elemente nestructurale sensibile la deplasãri)
continuare în pagina 32 
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Fig. 7: Traseul liniilor de rupere pentru diferite scheme de rezemare (exemple)

Fig. 8: Detalii ale traseelor posibile ale liniilor de rupere ºi scheme de rupere pentru pereþi de zidãrie
încãrcaþi perpendicular pe plan (conform SR EN 1996-1-1 ºi CR6)

Fig. 9: Ruperea pereþilor nestructurali sub acþiunea seismicã perpendicularã pe perete
(a) Cutremurul de la Caracas 1967 [4 ] (b) Cutremurul de la Bucureºti (1977) [Colecþia autorului]

Perioada proprie de vibraþie a
unei CNS-Z poate fi, uneori, apropiatã de perioada unuia dintre modurile de vibraþie ale structurii,
rezultând din aceastã cauzã, ºi fiind
favorizatã ºi de amortizarea proprie
redusã, o situaþie de cvasi-rezonanþã, cu amplificarea foarte importantã a miºcãrii la baza CNS (la
nivelul unde aceasta este rezematã). În cazurile, mai rare, în care
masa ºi rigiditatea CNS au mãrimi
apropiate de cele ale structurii principale se poate produce un fenomen
de interacþiune, semnificativ ca
intensitate, între CNS ºi structura
principalã. Ca urmare sistemul compus „structurã + CNS“ poate cãpãta
perioade proprii apropiate astfel
încât rãspunsul seismic maxim
poate corespunde la douã sau chiar
trei perioade proprii ale structurii.
4. Proprietãþile mecanice ale
materialelor ºi echipamentelor au
unele particularitãþi care pot amplifica efectele acþiunii seismice. Materialele din care sunt alcãtuite CNS-Z
nu sunt adecvate pentru preluarea
32

solicitãrilor seismice: au comportare
fragilã (sunt lipsite de ductilitate) ºi
au rezistenþe mecanice reduse, în
particular la eforturi unitare de întindere; ca atare rãspunsul seismic al
fiecãrei CNS-Z este diferit în funcþie
de domeniul de comportare – fragil
sau ductil - al materialului din care
aceasta este alcãtuitã.
Ruperea pereþilor nestructurali din
zidãrie din acþiunea seismicã directã
În cazul general, ruperea panourilor de zidãrie înrãmate sau neînrãmate solicitate de încãrcãri
perpendiculare pe plan se produce

pe trasee care parcurg zonele cu
rezistenþele cele mai reduse.
În detaliu alura liniilor de rupere
identificate în figura 7 este arãtatã
în figura 8 A÷E.
Figura 8A corespunde ruperii pe
un plan paralel cu rosturile orizontale
iar figurile 8B ºi 8C corespund
ruperii pe un plan perpendicular pe
rosturile orizontale.
În mecanismul de rupere din
figurile 8C ºi 8D rosturile verticale
cedeazã prin eforturi de întindere din
încovoiere iar cele orizontale prin
eforturi tangenþiale provocate de
tendinþa de rotire în plan a elementelor pentru zidãrie. Aportul
rezistenþei la forfecare a mortarului
din rosturile orizontale este în general neglijat în calculul propus în
reglementãrile tehnice.
Detaliile de rupere pe trasee
înclinate sunt arãtate în figurile 8D
ºi 8E. Ruperile pe traseele indicate
în figurile 8C ºi 8D sunt specifice
zidãriilor cu mortare cu rezistenþã
slabã în raport cu rezistenþa elementelor iar ruperile din figurile 8B
ºi 8E sunt specifice zidãriilor în care
elementele ºi mortarul au rezistenþe
apropiate. Imaginile surprinse dupã
cutremure confirmã aceastã alurã a
ruperii (fig. 9).
În situaþiile în care acþiunea seismicã este mai mare decât cea din
proiect sau atunci când rezistenþa
peretelui este insuficientã (de regulã, ca eroare de proiectare) peretele
de compartimentare îºi pierde stabilitatea ºi prin cãdere poate produce pierderi de vieþi omeneºti sau
rãnirea persoanelor din clãdire.
O situaþie specialã se întâlneºte
atunci când pe peretele nestructural
sunt prinse/rezemate instalaþii sau
echipamente vitale pentru funcþionarea unei clãdiri din clasa de importanþã I (aparate de terapie intensivã
sau gaze medicinale într-un spital,
de exemplu). Urmãrile ieºirii din

Fig. 10: Pereþi de compartimentare din zidãrie
(a) Perete prãbuºit (Turcia 1999); (b) Pereþi prãbuºiþi (Algeria 2003);
(c) Instalaþii montate pe un perete nestructural într-un spital
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Fig. 11: Avarierea zidãriilor nestructurale de închidere neînrãmate în cadre
(a) Caracas - Venezuela (1967) [4]; (b) Turcia (2001) (c) Turcia (1999)

lucru a unui astfel de perete sunt
evidente (fig. 10).
Pereþii de închidere care nu sunt
înrãmaþi în cadre, ºi mai ales cei
care sunt rezemaþi pe console
scoase la nivelul planºeelor prezintã
o vulnerabilitate sporitã datoritã acþiunii simultane a componentelor orizontale ºi a celei verticale ale
miºcãrii seismice. De regulã, în

cazurile în care zidãria nu este bordatã cu elemente de beton armat,
panourile respective se prãbuºesc la
cutremure cu intensitate moderatã la
care structura nu a suferit avarii
semnificative ºi ar fi putut fi locuitã în
continuare.
Aºa cum rezultã din figura 11,
lecþia de la Caracas, fotografie
publicatã în 1972 într-o lucrare de

referinþã [....], nu a fost învãþatã nici
dupã circa 30 de ani!
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Valorificarea unui teren amplasat într-o ravenã,
prin mãsuri combinate de sprijinire ºi fundare
Studiu de caz - SPAÞIU COMERCIAL ÎN MUNICIPIUL GALAÞI
Dumitrica ªTEFANACHE, D. D. ªTEFANACHE - SC Progeocon SRL Iaºi
Sanda MANEA - Universitatea Tehnicã de Construcþii Bucureºti
P. RÃILEANU - Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi“, Facultatea de Construcþii ºi Instalaþii
Cercetarea ºi investigarea geotehnicã în cazul de mai sus a urmãrit stabilirea condiþiilor de fundare
pentru clãdirea unui complex comercial cât ºi pentru zidul de sprijin ce rezultã ca urmare a sistematizãrii
verticale ºi amplasãrii construcþiei în zona de influenþã a celor douã strãzi adiacente. Clãdirea complexului
comercial este amplasatã, conform planului de situaþie, în partea de Sud-Vest a municipiului Galaþi (fig. 1),
într-o zonã depresionarã (ravenã în fosta vale a Þiglinei) ºi este prevãzutã, la parter, cu spaþii comerciale,
iar la nivelul strãzilor Prelungirea Brãilei ºi Brãilei, cu spaþii de parcare totalizând aproximativ 10.000 mp.
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este situat la
baza versantului drept al vãii Þiglina,
versant care aparþine zonei de terasã a râului Siret. Valea Þiglinei s-a
format în urma unor procese erozionale, la care a fost supusã terasa
Siretului în decursul timpului, de
cãtre apele de suprafaþã dar ºi
de cele din precipitaþiile cãzute pe
versanþi.
Din punct de vedere geologic,
terasa Siretului este constituitã la
suprafaþã din depozite cuaternare
recente -loessuri, de culoare galbencafeniu, plastic consistente pânã la
plastic moi, cu compresibilitate mare
în stare naturalã ºi saturatã, cu intercalaþii fin nisipoase, dupã care se
întâlneºte o alternanþã de depozite
aluvionare formate din argile prãfoase ºi argile roºcate-maronii, în
bazã negre-cenuºii, cu intercalaþii
nisipoase.
Pentru stabilirea volumului lucrãrilor de investigaþii ºi a naturii
acestora, s-a realizat încadrarea preliminarã a lucrãrii într-una din categoriile geotehnice, în conformitate
cu normativul NP 074/2007 [1]. În
urma analizei factorilor determinanþi
riscul geotehnic s-a încadrat în categoria geotehnicã 3.
Conform codului de proiectare
seismicã P 100/1-2006 [2], pentru Galaþi, se considerã valoarea de
vârf a acceleraþiei terenului pentru
proiectare Ag = 0,24 g, iar perioada
de control (colþ) a spectrului de
rãspuns, Tc = 1 s.
Adâncimea maximã de îngheþ este
de 1,00 m de la suprafaþa terenului,
conform STAS 6054-77 [3].
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INVESTIGAREA TERENULUI
DE FUNDARE
Pentru determinarea naturii terenului de fundare, s-au executat pe
amplasament 9 foraje geotehnice cu
adâncimea de 30,00 m ºi 10 foraje
cu adâncimea de 6,00 m, din care
s-au recoltat probe de pãmânt, în
conformitate cu STAS 1242/l-89 [4].
Din observaþiile efectuate în teren ºi
din interpretarea rezultatelor încercãrilor de laborator, cu ocazia executãrii forajelor ºi a penetrãrilor, s-au
constatat urmãtoarele:
Forajele geotehnice executate au
reliefat urmãtoarea stratificaþie:
• 0,00 - 3,20/5,60 m – umpluturã
eterogenã din pãmânt, cãrãmizi,
beton, plastic, lemne;
• 3,20/5,60 - 15,40/16,80 m – pachet de praf argilos ºi praf maroniuroºcat, cu concreþii calcaroase,
compresibil, plastic consistent;
• 15,40/16,80 - 24,60/26,40 m –
pachet de argilã ºi argilã grasã cu
intercalaþii de argilã prãfoasã, argilã
nisipoasã ºi nisip argilos, plastic
consistent la plastic vârtos;
• 24,60/26,40 - 30,00 m – pachet
de argilã prãfoasã ºi praf argilos în
bazã, negru-cenuºiu, plastic consistent.
Având rezultatele lucrãrilor de
investigare, laborator ºi cercetare
din cadrul amplasamentului, s-a pus
în evidenþã succesiunea straturilor
ce compun terenul de fundare pe
adâncimea studiatã. Astfel, avem:
• orizontul l - stratul de umpluturi
antropice, eterogene, format din elemente din beton armat, moloz,
cãrãmizi, lemne, sticle, metale,
pãmânt galben ºi negru etc. gãsite

Fig. 1: Amplasamentul zonei studiate

în amplasament în grosimi de aproximativ 5,50 m, în zona rondului ºi a
strãzii Prelungirea Brãilei ºi grosimi
de aproximativ 3,50 m, în zona dinspre aval, str. Brãilei ºi staþia PECO;
• orizontul 2 - stratul de praf argilos - praf cu grosimi variabile de la
8,00 m în aval pânã la 11,00 m în
amonte. În zona din amonte stratul
de praf argilos este încadrat, atât la
partea superioarã cât ºi la cea inferioarã, de straturi preponderent prãfoase.
În partea de jos a amplasamentului, acest orizont aste alcãtuit din
praf agilos ºi argilã prãfoasã, galbenã, compresibilã, maronie-roºcatã
în bazã, plastic consistentã;
• orizontul 3 - stratul argilos – cu
grosimi cuprinse între 9,00-13,00 m
– este format din argilã cu intercalaþii
de argilã prãfoasã, argilã nisipoasã
ºi nisip argilos, maroniu-cenuºiu, cu
oxizi de fier ºi mangan, plastic consistent la plastic vârtos. La bazã,
stratul devine cenuºiu cu intercalaþii
cochilifere;
• orizontul 4 - stratul de argilã
prãfoasã ºi praf argilos la bazã, cu
grosimi de 3,50 -5,00 m, de culoare
negru-cenuºiu, plastic consistent.
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Testele de penetrare dinamicã s-au
realizat pentru confirmarea ºi verificarea uniformitãþii ºi stãrii de îndesare a terenului, pe adâncimea
investigatã, cu punerea în evidenþã a
unor pãmânturi afânate sau eventuale goluri ori accidente subterane,
care ar putea exista în amplasament. Astfel, s-au executat 5 penetrãri dinamice (DPH) conform
SR EN 22476/2-2006 ºi a normativului C 159-89 [5].
Apa subteranã a fost interceptatã,
în timpul investigaþiilor, la adâncimea
de 3,50 m - 5,00 m faþã de nivelul
terenului ºi prezintã un caracter slab
agresiv sulfatic ºi foarte slab magnezian ºi carbonic, conform Raportului de încercare nr. 1258/nov. 2011
realizat de Laboratorul calitãþii apei
al Administraþiei Bazinale de Apã
Prut-Bârlad din Iaºi. Nivelul acesteia
prezintã tendinþe ascensionale în
urma perioadelor bogate în precipitaþii în mod deosebit primãvara ºi
toamna. Configuraþia actualã a
terenului favorizeazã acumularea ºi
bãltirea apei provenite din precipitaþii, topirea zãpezilor ºi aportul din
versant. În acest context, la proiectarea ºi execuþia clãdirii marketului
s-a urmãrit sistematizarea verticalã
care sã favorizeze drenarea, colectarea ºi evacuarea într-un sistem
colector a apelor.
Parametri geotehnici determinaþi
în laborator au pus în evidenþã, în
cadrul orizontului 1 (umpluturi) ºi 2
(prafuri argiloase loessoide), existenþa unor pãmânturi cu caracteristici fizice ºi mecanice slabe, plastic
moi la plastic consistente, cu deformabilitãþi mari, caracterizate de valori mici ale modulului edometric
respectiv 4.500...6.100 kPa, cu
parametrii rezistenþei la forfecare
determinaþi prin forfecare directã
neconsolidatã-nedrenatã de ordinul a
4-90 ale unghiului frecãrii ºi 30-45 kPa
ale coeziunii. Confirmarea parametrilor geotehnici a fost pusã în evidenþã prin rezultatele obþinute în
urma realizãrii testelor de penetrare
PDH. Corelarea numãrului de lovituri
ale berbecului N10 cu adâncimea
pune în evidenþã o capacitate portantã redusã a terenului ºi o compresibilitate mare a acestuia.
Valorile caracteristicilor fizicomecanice ale terenului bun de fundare corespund orizontului 3 - stratul
argilos - interceptat la adâncimea de
15,00 m - 18,00 m faþã de cota terenului natural, cu grosimi cuprinse
între 9,00 m - 13,00 m format din

Fig. 2: Profil geotehnic din amplasament
Tabelul 1: Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare

argilã cu intercalaþii de argilã grasã,
argilã prãfoasã, argilã nisipoasã ºi
nisip argilos, maroniu-cenuºiu, plastic consistent la plastic vârtos, în
care se încastreazã piloþii sunt
prezentate în tabelul 1.
SOLUÞII DE FUNDARE RECOMANDATE
Având în vedere cele arãtate
anterior, caracteristicile terenului,
precum ºi prevederile din normele
tehnice ºi cele din STAS 3300/2-85 [6],
C 159-89 [7] pct. 3.3.2, referitor la
existenþa în cuprinsul zonei active a
unor straturi cu caracteristici fizicomecanice slabe, nu este recomandatã fundarea directã în stratul de
umpluturã ºi praf argilos loessoid,
compresibil, uscat sau saturat,
întâlnit în teren pânã la adâncimea
de 16,80 m în amonte ºi 12,50 m în
aval.
Pe baza caracterizãrii geotehnice
a amplasamentului ºi a solicitãrilor
diferenþiate pe suprafaþa acestuia
datorate obiectivelor propuse a fi
realizate au fost stabilite zone de
amenajare cu soluþii de fundare
dupã cum urmeazã.

Spaþiu comercial - halã,
parcaje, rezervor ºi zid de sprijin
Din cauza caracteristicilor geotehnice scãzute ale terenului din
suprafaþã, cât ºi a posibilitãþii producerii infiltraþiilor de apã din diferite
surse, pe baza calculelor, conform
NP 123/2010 [8] ºi SREN 1536/2004 [9],
se propun pentru soluþia de fundare
indirectã piloþi cu diametru mare
(φ 880 mm - 1.080 mm) foraþi cu
tubaj recuperabil (tip Benotto),
încastraþi în orizontul argilos situat
sub adâncimea de 16,00 m, cât ºi
incluziuni verticale rigide pentru
zona pardoselilor.
Se impune fundarea indirectã,
prin intermediul unor piloþi din beton
armat, executaþi ºi turnaþi pe loc
datoritã:
• caracteristicilor fizico-mecanice
slabe ºi a capacitãþii portante mici
ale terenului, pânã la adâncimi de
15,00 m - 16,00 m;
continuare în pagina 36 
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• nivelului ridicat al apei subterane, interceptat la 3,50 m, cu caracter ascensional dupã perioade bogate
în precipitaþii;
• amplasãrii clãdirii într-o zonã
depresionarã ºi aluvionarã cu stratificaþii încruciºate ºi caracteristici fizico-mecanice slabe ºi diferite;
• favorizãrii circulaþiei libere a
apei subterane dinspre amonte spre
aval reconstituind astfel rolul drenant
al fostei vãii Þiglina.
Numãrul, lungimea, diametrul cât
ºi adâncimea de încastrare a piloþilor
pot diferi pe zone. În funcþie de
încãrcãri (zona magazinului, rezervorului, zidului de sprijin sau a
parcajelor) se va stabili prin calcule
ºi se va definitiva odatã cu începerea forãrii coloanelor ºi a analizãrii
materialului extras din acestea
într-un laborator geotehnic autorizat.
Capacitatea portantã orientativã
la compresiune a unui pilot de acest
tip (calculat ca pilot flotant singular)
este de 120-140 tone. Capacitatea
portantã definitivã a piloþilor va fi stabilitã prin încercãri de probã, pe piloþi
executaþi în lucrare sau în imediata
apropiere a acesteia, în conformitate
cu normativul SR EN 1977-1/2006 ºi
NP 045/2000.
Secþiunile piloþilor se dimensioneazã ºi se verificã la solicitãrile
maxime ce pot apãrea în diferite
tronsoane ale pilotului, þinând seama
de rezistenþa de calcul a materialelor
care alcãtuiesc pilotul. La piloþi cu
diametru mare se vor realiza încercãri la compresiune, smulgere ºi
solicitare transversalã.
La dimensionarea piloþilor se va
þine cont de efectul frecãrii negative,
datorat compresibilitãþii straturilor
superioare formate din umpluturã,
praf ºi praf argilos compresibil.
Sistemul constructiv alcãtuit din
fundaþii pe piloþi, ranforsaþi cu grinzi
ºi plãci, constituie suportul clãdirii
magazinului ºi al parcajelor. Prin
aceastã soluþie se evitã:
• fundarea obiectivelor prin intermediul unor perne din balast, care în
acest amplasament poate avea
tasãri diferenþiate mari, cu consecinþe grave asupra exploatãrii construcþiei din cauza condiþiilor
existente ºi a naturii terenului pânã
la adâncimi de 16,00 m -17,00 m;
• volume foarte mari de excavaþii,
înlãturare de umpluturi, realizare de
perne, compactãri, epuizmente etc.
care sunt costisitoare ºi greu de
realizat în condiþiile date.
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Fig. 3: Fundarea clãdirii prin intermediul piloþilor din beton armat

Fig. 4: Fazele de execuþie ale lucrãrii de infrastructurã

Fazele de execuþie ale lucrãrii de
infrastructurã constituie un capitol
important în derularea investiþiei,
deoarece o succesiune ºi o tehnologie adecvatã optimizeazã costurile ºi
creºte gradul de siguranþã al lucrãrilor. Lucrarea presupune realizarea
sprijinirilor cu piloþi din beton armat,
amenajarea platformelor de lucru pentru execuþia piloþilor sub fundaþiile

clãdirii, a nucleelor rigide sub pardosealã ºi a rezervorului de apã ºi
coloanelor drenante din material
granular, la drenul de intercepþie.
SOLUÞII DE SPRIJINIRE ªI DRENAJ
Þinând cont cã cele douã strãzi
adiacente perimetrului studiat au
fost realizate din pãmânt galben
compactat cu grosimi variabile de
pânã la 6,00 m iar amplasarea

Fig. 5: Zid de sprijin realizat din piloþi din beton armat, în zona de influenþã a strãzilor învecinate.
Dispunerea piloþilor, desfãºurata zidului ºi secþiunea transversalã
 Revista Construcþiilor  ianuarie - februarie 2013

magazinului afecteazã zona de influenþã a fundaþiei strãzilor, s-a dispus
realizarea unei sprijiniri din piloþi de
beton armat. Deoarece amplasamentul este situat într-o ravenã a
vãii Þiglina, se impune redarea rolului drenant al acestei secþiuni, realizând, în acest scop, coloane
verticale drenante din material granular, în geotextil, amplasate între
piloþii de beton armat. Astfel, s-a
obþinut un dren de intercepþie, poziþionat perpendicular pe direcþia de
curgere a apei. Rolul acestuia este
de a limita afluxul de apã în
suprafaþa amenajatã.
Pentru înlãturarea efectelor negative ale apei asupra caracteristicilor terenului de fundare de sub
clãdire, s-a stabilit, pe baza rezultatelor unui studiu hidrogeologic,
execuþia unui dren cu trei ramuri de
colectare ºi descãrcare, realizat din
þeavã PHD φ350. Apa este colectatã
într-un cãmin, din care va fi descãrcatã gravitaþional printr-un foraj orizontal în valea Þiglinei.
CONCLUZII
• Fundarea construcþiilor pe terenuri dificile presupune studii ºi investigaþii de anvergurã care contribuie

la stabilirea unei soluþii optime de
proiectare ºi exploatare. Cheltuielile
suplimentare pentru investigaþii sunt
justificate ºi compensate de buna
exploatare a construcþiilor în timp.
• Utilizarea piloþilor foraþi, a nucleelor din beton ºi a coloanelor drenante
s-a dovedit o soluþie corespunzãtoare de fundare pe terenuri cu caracteristici fizico-mecanice slabe în
suprafaþã.
• Fundarea indirectã pe piloþi
foraþi asigurã un grad ridicat de
rezistenþã ºi stabilitate întregii lucrãri
ºi totodatã, redã rolul drenant al
ravenei.
• Prin mãsuri combinate de sprijinire ºi fundare s-a valorificat, în
scopuri economice, o ravenã amplasatã într-o intersecþie intens circulatã, realizând un spaþiu comercial la
parter de 5.000 mp iar la etaj o parcare pe aceeaºi suprafaþã.
• Alegerea sistemelor de fundare,
sprijinire ºi drenaj s-a fãcut þinându-se
seama de conlucrarea ansamblului
suprastructurã - infrastructurã - teren
de fundare, aºa încât sã se obþinã o
eficienþã maximã de rezistenþã ºi
stabilitatea întregului ansamblu.
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Palatul Al. I. Cuza, Ruginoasa
CONSOLIDARE, RESTAURARE ªI AMENAJARE
Antreprenor: IASICON SA Iaºi
Beneficiar: Complexul Muzeal Naþional „Moldova” Iaºi
Ordonator de fonduri: Ministerul Culturii ºi Cultelor – UMP
Proiectant: IMPEX ROMCATEL SA Iaºi
Palatul „Al. I. Cuza” din Ruginoasa
a fost construit, în stil neoclasic, între
1800-1811, de cãtre logofãtul Sãndulache Sturza, împreunã cu biserica
moºiei ºi anexele gospodãreºti.
Planurile Palatului ºi ale bisericii
au fost concepute de arhitectul vienez
Johan Freiwald.
În anul 1862 moºia este vândutã
domnitorului Al. I. Cuza care, pânã în
1864, reparã Castelul ºi curtea
ridicându-le nivelul arhitectural. În cel
de-al doilea rãzboi mondial ºi dupã,
din cauza bombardamentelor, incendiilor ºi jafurilor, Palatul ajunge o
ruinã, iar anexele dispar în totalitate.
În acest castel s-a nãscut, la
28 ianuarie 1898, marele istoric ºi
patriot Gheorghe I. Brãtianu, care a
trãit, a luptat ºi a pãtimit pentru
cauza naþionalã româneascã.
Principalele lucrãri de consolidare, restaurare ºi amenajare, executate de SC IASICON SA Iaºi au
fost:
• Realizarea unei bariere orizontale hidro, sub cota 0,00, prin injectãri
în masa fundaþiilor cu mortare din
ciment ºi substanþe hidrofobizante,
pe o fâºie de 50 cm înãlþime.
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• Au fost desfãcute pardoselile de
la parter, cu excavarea pãrþii superioare a umpluturii, pe o grosime de
cca. 30-50 cm, pentru a permite
realizarea unor piloþi foraþi cu var
nestins, în vederea reducerii umezelii; pardoselile au fost refãcute în
totalitate: suport, hidroizolaþie, protecþie termoizolaþie, dale de marmurã
ºi parchet cu modele ornamentale.
• Repararea ºarpantei s-a fãcut
prin înlocuirea parþialã a elementelor
din lemn putrede ºi refacerea învelitorii din tablã de zinc cu toate profilele originale de coame ºi streaºinã.
• La faþade s-au decopertat toate
tencuielile, cu excepþia elementelor
ornamentale (care au fost restaurate), dupã care s-a procedat la tencuirea lor cu bosagii orizontale.
• Pardoselile de la etaj au fost
refãcute, tâmplãria din lemn a fost
schimbatã în totalitate; la interior au
fost montate uºi pline din lemn de
stejar cu supralumini de sticlã în
formã de ogivã, cu excepþia uºilor de
la saloane ºi balcoane, care sunt cu
ochiuri de cristal pe care este sablatã
emblema Domnitorului Al. I. Cuza.
• Scãrile de acces au fost realizate din dale de marmurã, iar
intrarea lateralã în Palat a fost prevãzutã cu o rampã pentru persoanele cu dizabilitãþi.
• S-au executat lucrãri de reparaþii la structura de rezistenþã ºi
refacerea tencuielilor exterioare ºi
interioare la corpul Anexã ºi la Turnul
Porþii.
• Prin lucrãrile de bunã calitate,
realizate de specialiºtii societãþii
IASICON SA Iaºi, cu respectarea
arhitecturii neoclasice originale, a
fost redat circuitului muzeal Palatul
dedicat memoriei primului domnitor
al Unirii. 
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Casã pasivã independentã energetic
realizatã in sistem „Folex“
ing. Alina TÎRTEA - CS, INCD URBAN INCERC Sucursala Timiºoara
prof. dr. ing. Marin MARIN – Universitatea „Politehnica“ Timiºoara, Facultatea de Construcþii
Laurenþiu BREAZ - director SC FOLEX SRL
ing. proiectant Sebastian KINCSES - SC FOLEX SRL
Pentru cei interesaþi, vã prezentãm un sistem constructiv nou pentru realizarea unei clãdiri de locuinþe,
conceput ºi brevetat de SC FOLEX SRL, sistem realizat din elemente modulare tip „BSF” cu nervuri din
beton armat. Sistemul se referã la captarea ºi folosirea energiei solare printr-un panou solar parabolic, ce
conferã clãdirii independenþã energeticã, indiferent de amplasamentul zonal al clãdirii. Soluþiile propuse
se caracterizeazã prin originalitate, reuºind sã rãspundã criteriilor de casã pasivã.
ENERGIA NECONVEÞIONALÃ
A SOARELUI
Soarele este, fãrã îndoialã, o
vastã sursã de energie. Într-un singur an, el trimite spre pãmânt de
20.000 de ori energia necesarã
întregii populaþii a globului. În numai
trei zile, pãmântul primeºte de la
soare echivalentul energiei existente
în rezervele de combustibili fosili.
Energia solarã reprezintã una din
potenþialele viitoare surse de energie, folositã fie la înlocuirea definitivã
a surselor convenþionale de energie
cum ar fi: cãrbune, petrol, gaze naturale etc., fie la folosirea ei ca alternativã la utilizarea surselor de energie
convenþionale, mai ales pe timpul
verii. Cea de a doua utilizare este, în
momentul de faþã, cea mai rãspânditã în lume.
Cel mai evident avantaj al energiei solare este acela cã nu polueazã
mediul înconjurãtor, deci este o
sursã de energie curatã. Un alt
avantaj este cã sursa de energie pe
care se bazeazã întreaga tehnologie
este gratuitã.
Dintre toate sursele de energie
care intrã în categoria celor ecologice ºi regenerabile, cum ar fi: energia eolianã, energia geotermalã sau
energia mareelor, energia solarã
necesitã instalaþiile cele mai simple
ºi costuri reduse ale acestora.
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Instalaþiile solare asigurã temperaturi în jur de 100 0C, temperaturi cu
peste 40 grade mai mari decât cele
ale mediului ambiant, asigurând
încãlzirea apei menajere ºi chiar a
clãdirilor. De aceea, este deosebit
de atractivã ideea utilizãrii energiei
solare în scopul încãlzirii locuinþelor
ºi se pare cã acesta va fi unul dintre
cele mai largi domenii de aplicare a
energiei solare în urmãtorul secol.
Tehnologia echipamentului pentru instalaþiile solare de încãlzire a
clãdirilor este, deja, destul de bine
pusã la punct într-o serie de þãri ca
Japonia, S.U.A., Australia, Israel,
Rusia, Franþa, Canada ºi Germania.
Nivelul de insolaþie reprezintã
cantitatea de energie solarã care
pãtrunde în atmosferã ºi ajunge pe
suprafaþa pãmântului. Aceastã cantitate de energie solarã variazã în
funcþie de latitudine, altitudine ºi
perioadã a anului. Nivelul de insolaþie este exprimat ca media zilnicã
lunarã/anualã în kWh /m2.
România se gãseºte într-o zonã
geograficã cu acoperire solarã bunã,
cu un flux anual de energie solarã
cuprins între 1.000 kWh/m2/an ºi
1.300 kWh/m2/an. Din aceastã cantitate de energie se pot capta între
600 ºi 800 kWh/m2/an.

Radiaþia medie zilnicã poate sã
fie de 5 ori mai intensã vara decât
iarna. Dar ºi pe timp de iarnã, pe
parcursul unei zile senine, se pot
capta 4-5 kWh/m2/zi, radiaþia solarã
captatã fiind independentã de temperatura mediului ambiant.
Energia generatã solar se poate
utiliza pentru:
 prepararea apei calde menajere;
 încãlzirea spaþiilor de locuit;
 încãlzirea apei pentru piscine;
 instalaþii de aer condiþionat;
 iluminatul casnic ºi alimentarea
unor aparate casnice mici consumatoare de energie electricã;
 iluminatul stradal, de curte ºi de
grãdinã etc.
Utilizãrea energiei solare pentru
prepararea apei calde de consum
este deosebit de avantajoasã, datoritã evoluþiei constante a necesarului
pe durata unui an calendaristic.
Un sistem corect dimensionat poate
sã acopere 50%-65% din necesarul
anual de apã caldã de consum (aºa
numita ratã de acoperire solarã),
vara acoperirea fiind, de cele mai
multe ori, de 100%. Sistemele solare
termice moderne pot fi încadrate,
fãrã dificultate, în instalaþiile din
cadrul construcþiilor. Ele au o duratã
de viaþã estimatã la peste 20 ani
fiind, astfel, o completare idealã în
tehnica modernã de încãlzire.
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CASA PASIVÃ
SISTEM CONSTRUCTIV PROPUS
Pentru a îndeplini cerinþele standard de casã pasivã, clãdirile trebuie
sã renunþe la sistemele de încãlzire
convenþionale. Multe din casele
pasive includ, totuºi, un sistem care
sã furnizeze energia necesarã încãlzirii la parametri reduºi. Necesarul
de energie termicã al unei astfel de
clãdiri trebuie sã fie de maximum
15 kWh/mp anual, spre deosebire de
250-400 kwh/mp anual pentru o
clãdire obiºnuitã.
O casã pasivã are un grad ridicat de izolare termicã, un numãr
minim de punþi termice ºi infiltraþii
scãzute. Pentru a îndeplini aceste
nivele de conservare a energiei utilizeazã resursele solare ºi recuperarea cãldurii.
Soluþia propusã de SC FOLEX SRL
constã într-un concept de realizare a
unei case pasive (fig. 1) folosind:
elemente modulare tip „BSF“ ca elemente de rezistenþã, panoul solar
parabolic ºi bazine de stocare, ca
element de captare ºi înmagazinare
a energiei solare, precum ºi cazane
cu combustibil solid ca o metodã
alternativã de încãlzire.
Elemente modulare tip „BSF“
Elementele modulare tip „BSF“
sunt elemente prefabricate, utilizate
la realizarea elementelor structurale
portante (pereþi, planºee), compuse
dintr-un bloc de spumã poliuretanicã,
cu o densitate medie de 40 kg/mc ºi
o conductivitate termicã la 24 0C de
0,023W/mK, care include o reþea de
goluri (fig. 2) (AT 01-010/093, 2007).
Fiecare tip de element modular
este placat cu panouri din gips carton, fibrã de sticlã etc. în funcþie de
domeniul de utilizare, prezentând o
terminaþie perimetralã prevãzutã în
scopul îmbinãrii ºi pentru a permite
montarea unor fâºii de burete cu
scopul de a evita formarea punþilor
termice.
Producãtorul pune la dispoziþie
elemente modulare multistrat
„BSF“, în forme variate, în funcþie de
poziþionarea modulului în structurã:

Fig. 1 Casa pasivã - stadiu de proiect-execuþie

Fig. 2 Detalii de alcãtuire a elementului modular BSF standard - secþiune longitudinalã

Fig. 3: Element modular BSF: a) standard, b) circular

standard, de colþ, centurã, de planºeu, circular (fig. 3) specific realizãrii
bazinelor de acumulare.
Pentru obþinerea structurii de
rezistenþã, elementele modulare tip
BSF se monteazã pe fundaþia prevãzutã cu elemente de ancoraj.
Pereþii se obþin prin þeserea elementelor modulare tip BSF, rezultând o reþea de goluri verticale ºi
înclinate. În golurile verticale se
monteazã carcasele de armãturã
dimensionate conform unui calcul
structural, în care se toarnã beton.
Elementele modulare tip BSF
pentru planºeu sunt folosite ca

elemente de cofraj, acestea fiind
montate între elementele de rezistenþã, respectiv grinzi metalice
profil T, fixate de centura structurii.
Problema pe care o rezolvã
aceastã structurã este realizarea
unei construcþii cu structurã unitarã
de rezistenþã ºi izolare termicã adecvatã, fãrã elemente de cofrare, printr-un procedeu simplu ºi economic.
Punerea în operã
a elementelor modulare tip „BSF”
Construcþiile realizate din elemente modulare BSF se realizeazã
fãrã dificultãþi într-o lucrare de precizie
normalã.
continuare în pagina 42 
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În vederea ancorãrii elementelor
modulare BSF pentru pereþi, în fundaþie se introduc carcase de armãturã prevãzute cu distanþiere ºi ancore
care se monolitizeazã (fig. 4).
Pe toatã lungimea fundaþiei se
monteazã un profil metalic pentru centrarea bolþarilor ºi asigurarea unei
distanþe de 600 mm între ancore.
Se monteazã primul rând de elemente modulare pe elevaþia fundaþiei. Pentru întreruperea punþii
termice se vor prevedea douã

Fig. 4: Ancorarea modulelor BSF

Fig. 5: Dispunerea succesivã a modulelor tip BSF

rânduri de foi FIN 30/40 pe conturul
elementelor.
Ulterior montãrii primului strat de
elemente, la partea superioarã a
acestora, în zona golurilor reþelei
interne, se introduc inelele de centrare ºi carcasele de armare, cu distanþiere pentru stâlpiºori, dupã care
se toarnã beton ºi se vibreazã (fig. 5).
În dreptul golurilor se prevãd elemente modulare BSF tip buiandrug
iar centura se realizeazã din elemente modulare BSF tip centurã
armate conform calculului structural
(fig. 5) (I. CADAR, et al., 2004).
În carcasa de armãturã a centurii
sunt prevãzute perechi de buloane,
la o distanþã de 600 mm între ele,
care se poziþioneazã în elementul
modular tip BSF pentru centurã. Elementele modulate tip BSF pentru
planºeu se monteazã între grinzile
metalice având rol de izolaþie termicã, fonicã ºi corp de umpluturã.
Ulterior, la partea superioarã planºeul se armeazã cu plasã sudatã
fixatã de grinzile metalice prin puncte
de sudurã, dupã care se monolitizeazã (fig. 6).
Izolaþia termicã este asiguratã
prin miezul de spumã poliuretanicã
din componenþa elementelor modulare tip BSF având valorea transferului
termic la 24 0C de <0,023 W/mK iar
absorbþia apei este <5%.
CAPTAREA DE ENERGIE PANOUL SOLAR PARABOLIC
Varianta propusã de firma SC
FOLEX SRL este un panou solar parabolic cu un diametru de 4.000 mm (fig. 7).

Fig. 6: Vedere de ansamblu a îmbinãrii perete planºeu
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Având în vedere cã pe teritoriul
României soarele are o putere
medie de 1.000 W/m2, acesta poate
dezvolta o putere maximã de 10 kW,
ceea ce înseamnã cã poate produce, în medie, 1.000 de litri de apã
la 80 0C pe zi însoritã.
Panoul solar paraboloid se compune dintr-un stativ metalic pe care
se monteazã partea rotativã antrenatã de un motoreductor de curent
continuu; oglinda de formã paraboloid (realizatã dintr-o structurã metalicã pe care sunt montate petale din
tablã de INOX); focarul realizat din
tablã de INOX metalizat cu pulbere
de aluminiu ºi dispozitivul de orientare alcãtuit din 2 senzori pentru
urmãrirea soarelui atât pe azimut cât
ºi pe elevaþie, care prin intermediul
unei automatizãri comandã un motoreductor ºi un actuator liniar.
În focarul optic este plasat un
schimbãtor de cãldurã de dimensiuni foarte mici, care absoarbe cãldura radiatã ºi o transformã în agent
termic. Acesta este descãrcat printr-o
serpentinã într-un boiler sau acumulator.
Cu ajutorul unui asemenea panou
solar parabolic se poate realiza o
casã pasivã din punct de vedere al
energiei termice. Este necesarã,
însã, ºi realizarea unei izolãri
termice foarte bune a casei (necesarul de cãldurã al acesteia fiind de
aproximativ 5W/m3).
BAZINE DE STOCARE
În subsolul casei realizate din
elemente modulare BSF, se vor
dimensiona douã bazine izolate:
unul pentru acumularea apei calde
de la panoul solar pe timpul verii ºi
folosirea acesteia pe timp de iarnã
(apã caldã menajerã; pentru instalaþia de încãlzire etc.), iar celãlalt
pentru depozitarea gheþii în timpul
iernii ºi folosirea acesteia pentru
aerul condiþionat pe timpul verii.
Bazinele se realizeazã fie utilizând
bolþarii BSF standard pentru forma
rectangularã în plan, fie bolþari BSF
circulari (fig. 8).
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ALTERNATIVÃ DE ÎNCÃLZIRE CAZANE CU COMBUSTIBIL SOLID
Încãlzirea apei ºi înmagazinarea
ei în bazinele subterane se poate
face prin metodele convenþionale.
Una dintre ele este propusã de SC
FOLEX SRL din Aiud, care produce
ºi comercializeazã cazane de încãlzire cu combustibil solid tip ECOS
RLG 30…600 kW (fig. 9).
Cazanele din gama ECOS RLG
sunt cazane cu ardere completã prin
gazeificarea lemnului sau rumeguºului. Sunt construite din tablã de
oþel ºi inox ºi se compun din buncãr
pentru combustibil, focar ºi registru
de þevi (partea convectivã) care
formeazã schimbãtorul de cãldurã.
Prin modul în care au fost proiectate ºi executate (SR EN 12952-2,
2002), aceste tipuri de cazane se
remarcã printr-o fiabilitate ridicatã,
randament înalt, consum redus de
combustibil, emisie minimã de noxe
ºi siguranþã în exploatare.
Partea convectivã este astfel
conceputã încât sã capteze o mare
parte a cãldurii rezultatã în urma
procesului de ardere, ducând la o
temperaturã a gazelor arse în coºul
de fum extrem de redusã (mai micã
de 190 0C). Ca urmare, randamentul
cazanului este foarte ridicat.
Buncãrul pentru combustibil este
astfel dimensionat încât sã asigure o
autonomie mare de funcþionare cu o
singurã încãrcãturã.
Temperatura apei de ieºire din
cazan este controlatã de o automatizare care, în funcþie de temperatura
prescrisã, comandã pornirea sau
oprirea ventilatorului ce face alimentarea cu aer a focarului.
Combustibilul folosit pentru cazane
poate fi: orice tip de lemn, deºeuri de
lemn, rumeguº sau combinaþii din
acestea (se recomandã esenþe tari
ºi umiditate maxim 20%).
Cazanele înglobeazã o serie de
idei ºi principii noi, brevetate de Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci,
care au permis obþinerea unor produse cu randament ºi caracteristici
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Fig. 7: Panou solar parabolic - stadiu proiect-execuþie

Fig. 8: Bazine de înmagazinare

Fig. 9: Cazane din gama ECOS RLG de diferite capacitãþi

foarte bune. Acestea asigurã utilizatorului un produs economic ºi de calitate, în termenul cel mai scurt posibil
având totodatã ºi o recunoaºtere la
nivel internaþional. În acest sens,
cazanele au marcaj european de
conformitate CE având semnificaþia
conformitãþii produsului cu toate
cerinþele esenþiale ale directivelor
europene, prevãzute în reglementãrile tehnice aplicabile.
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI
ÎN CONSTRUCÞII
Victor Radu MARINOV
S-a nãscut la 29 aprilie 1936 în
Miercurea-Ciuc, judeþul Harghita.
A absolvit Facultatea de Construcþii, Secþia Civile ºi Industriale a
Institutului Politehnic Timiºoara, în
anul 1959.
Între anii 1959 - 1965 a activat la
Întreprinderea de Construcþii ºi Montaje Metalurgice din Reºiþa, conducând lucrãrile de montaj la
obiectivele: turnãtoria de fontã, hala
de utilaj greu, furnalul de 700 mc,
cuptorul nr. 9 al oþelãriei SiemensMartin, fabrica de aglomerare, funicularul de transport calcar Doman Reºiþa, aducþiunea de apã pentru
combinatul Grebla - Reºiþa, ocupând
funcþia de ºef de ºantier montaje cât
ºi proiectare la Serviciul organizare
de ºantier.
Din 1965 pânã în 1970, a lucrat la
Baza de cercetãri a Academiei
Române din Timiºoara, ca cercetãtor ºtiinþific la Secþia beton, beton
precomprimat ºi materiale de construcþii.
Între 1970 ºi 1972 a fost ºef de
lucrãri la disciplina „Poduri masive“
de la Secþia de drumuri ºi poduri
a Facultãþii de Construcþii din
Timiºoara.
Din 1972 pânã în 1998 (anul pensionãrii) a lucrat la IPROTIM, ocupând funcþiile: inginer proiectant, ºef
colectiv rezistenþã, consilier CTE,
director tehnic, elaborând (ca proiectant ºi ºef colectiv de rezistenþã)
numeroase proiecte, dintre care
menþionãm:
• clãdiri de locuit: structurã de
rezistenþã pentru clãdiri S + P + 10E
(diafragme rare ºi panouri mari), în
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Timiºoara ºi Reºiþa; proiect de rezistenþã pentru clãdire S + P + 10E din
beton uºor cu granulit, în Timiºoara;
partea de rezistenþã pentru un
proiect tip clãdire S + P + 4E (structurã din panouri mari, având parterul
cu spaþii largi de 7,20 x 5,40 m);
proiect, cu titlu experimental, pentru
o clãdire S + P + 4E (structura integral prefabricatã, asamblatã prin
precomprimare - premierã naþionalã):
elementele structurii, stâlpii, planºeul, panourile de planºeu, grinzile
marginale s-au asamblat prin pretensionarea unor toroane TBP 12
(sistemul constructiv SPAP). Un asemenea bloc de locuit s-a realizat
la Piatra Neamþ;
• clãdiri social-culturale ºi de cult:
clãdire S + P + M+ 10E- structurã
cadre cu diafragme, planºee dalã
groasã (sediul Administraþiei Financiare Timiº); structura de rezistenþã
a sãlii polivalente din Reºiþa; structura de rezistenþã (în colaborare) de
la clãdirile Banca BCR - Filiala
Timiºoara, sediul ASIROM Timiºoara);
Centrul Creºtin Agape, Timiºoara;
clãdirea bibliotecii Universitãþii Tehnice
din Timiºoara (corpul D - amfiteatre);
• construcþii edilitar-gospodãreºti:
proiecte de rezistenþã pentru decantoare cu diametrul de 30 m, staþii de
pompare pluviale ºi ape uzate,
bazine de aerare, metantanc de
3000 mc precomprimat la Staþia de
epurare ape uzate din Timiºoara;
colectorul sud din proiectul de
refacere a canalizãrii municipiului
Timiºoara (secþiune semicircularã,
diametru de 3,6 m, cu bolta prefabricatã); subtraversarea canalului Bega

a colectorului sud pânã în incinta
staþiei de epurare cu trei conducte
metalice; rezervor de apã de 2 x
5.000 mc la Combinatul Minier Moldova
Nouã; rezervoare de apã potabilã de
2 x 10.000 mc (alimentarea cu apã a
municipiului Reºiþa); proiecte pentru
structurile metalice de traversare a
vãilor ºi golfului Cerna (din proiectul
de alimentare cu apã potabilã a
municipiului Drobeta-Turnu Severin
din sursa Topleþ);
• construcþii industriale: halã de
fabricaþie (Întreprinderea Tehnometal
Timiºoara); halã pentru reparaþii
apometre (IGO Arad); buncãre ºi
staþii de sortare (gospodãria de
combustibil CET, Arad); fundaþii pentru
ciocan ºi forjã (Întreprinderea Electromotor ºi Uzina de Vagoane Arad);
• construcþii de poduri: supratraversarea cãii ferate în gara Timiºoara Sud (tablier de 4,10 m
deschidere, structura metalicã, conlucrând cu dala din beton armat);
refacere pod vechi din beton armat
(1908) peste canalul Bega pe str.
Dorobanþi din Timiºoara (cu pod
metalic); refacere pod din beton
armat (1910) la Piaþa Badea Cârþan,
Timiºoara (structura tablier metalic
cu dalã din beton armat prefabricat
precomprimat); pod cu grinzi prefabricate din beton precomprimat
(peste râul Timiº la Lugoj); subtraversarea cãii ferate în gara Lugoj
(deschiderea de 50,0 m, în tablier
metalic conlucrând cu dala de beton
monolit);
• construcþii speciale: fundaþia
standului de rulat vagoane (Întreprinderea de Vagoane ASTRA, Arad).
 Revista Construcþiilor  ianuarie - februarie 2013

Blocul de fundaþie are lungimea de
30,0 m, lãþimea de 7,40 m, înãlþimea
de 3,10 m, fiind rezemat elastic pe
suporþi din cauciuc ºi este precomprimat longitudinal ºi transversal
cu 42 φ 7 cabluri rectilinii ºi 36 φ 5
cabluri curbe. Blocul de fundaþie
este solicitat la acþiuni dinamice
severe, ca urmare a simulãrii rulãrii
vagonului pe cale (lucrarea reprezintã o premierã pe plan european);
stand pentru încercãri autocamioane
la Uzinele de Autocamioane Braºov.
Standul este o platformã realizatã
din beton precomprimat, suspendatã
pe arcuri de oþel; conceperea ºi
elaborarea de proiecte pentru infrastructura agregatelor eoliene de
300 kW, montate la Muntele Semenic
(la agregatul nr. 3 s-a renunþat la
fundaþia masivã din beton ºi s-a
ancorat structura metalicã, cu tiranþi
ancoraþi în teren prin precomprimare); stand pentru încercãri la
turaþie mare ale palelor destinate
agregatelor eoliene - forþe centrifuge
foarte mari (lucrarea a fost realizatã
la Staþia pilot de la Universitatea
Politehnicã Timiºoara); stand de
încercãri statice ºi dinamice la Centrul de sudurã al Academiei Române
- filiala Timiºoara (platformã din
beton precomprimat cu dimensiunile
de 21,0 m x 6,0 m); acoperiº metalic
reticular în formã de hipar, cu rezemare în douã puncte (staþia PECO
la Reºiþa); structura crucii metalice, cu înãlþimea de 30,0 m ºi
lãþimea braþelor de 13,0 m la Monumentul Eroilor Bãnãþeni din primul
rãzboi mondial de la Muntele Mic,
masivul Þarcu-Godeanu - elemente
din þeavã cu diametrul de 145 mm 293 mm, amplasatã la altitudinea de
1.600 m) etc.
Menþionãm ºi lucrarea de anvergurã: Consolidarea terenului în localitatea Svinþa, pe clisura Dunãrii, prin
împiedicarea lunecãrii versantului
Nord-Est, cu lucrãri inginereºti de
relativã amploare (1982 - 1986).
Activitatea de expertizare ºi
verificare: Dintre numeroasele lucrãri
(realizate dupã anul 1992), menþionãm: clãdirea Tribunalului Judeþean
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Arad (expertiza ºi proiectul de consolidare); hala Bricostore - Chiajna,
Bucureºti. Structura, proiectatã în
Ungaria, nu a fost asiguratã la acþiunea seismicã (expertiza ºi proiectul
de consolidare); rezervoarele de la
Societatea Indagrara Arad (expertiza ºi soluþia de consolidare); bazinul de înot de la Reºiþa (expertizã);
clãdirea sediului central al BRD din
Piaþa Victoriei, Bucureºti (verificarea
structurii de rezistenþã); Terminalul B,
Aeroportul Internaþional Otopeni
(verificarea structurii de rezistenþã);
podul din beton armat (1916), peste
canalul Bega la staþia Sfânta Maria
din Timiºoara (expertizarea); poduri
pe drumurile publice în judeþele
Timiº, Caraº-Severin, Arad, Bihor,
Hunedoara (verificare) etc.
Activitatea ºtiinþificã: în cercetare,
dr. ing. Victor Marinov a studiat domeniile: beton precomprimat, dinamica
construcþiilor, stabilitatea dinamicã a
structurilor - influenþa torsiunii asupra
rãspunsului structurii la acþiunile
dinamice, influenþa stratificãrii terenului pe amplasament asupra
rãspunsului seismic, în domeniul
structurilor reticulate; a elaborat
metode de generare ºi calcul a
tablierelor reticulate pentru poduri ºi
a cupolelor reticulate loxodromice,
iar în domeniul cercetãrii stabilitãþii
structurilor reticulate, a conceput
procedeul de determinare a încãrcãrii critice prin mãsurarea frecvenþelor proprii.
Aceste studii ºi cercetãri au fost
publicate în reviste sau prezentate la
diferite simpozioane internaþionale
în domeniul betonului precomprimat
(FIP), seismologie ºi inginerie seismicã, structuri spaþiale.
Menþionãm cã a publicat ºi
cãrþile: Metoda elementului finit în
calculul construcþiilor (coautor), Ed.
Facla, 1980 - printre primele publicaþii de acest gen din þarã; Probleme
de stabilitate dinamicã în construcþii,
Ed. Tehnicã, 1985 - lucrare în premierã pe aceastã temã în þarã.
La bogata sa activitate se adaugã brevetele de invenþie sau de
inventator din domeniul betonului

precomprimat ºi al structurilor pentru
acoperiºuri de mari deschideri: dispozitiv de ancorare a sârmelor utilizate la realizarea prin pretensionare
a elementelor din beton precomprimat; acoperiº mobil de deschidere;
structurã demontabilã pentru acoperirea provizorie a unor suprafeþe
mari; stand pentru testarea probelor
(coautor) etc.
Titlul ºtiinþific de doctor inginer l-a
obþinut în anul 1971, cu teza: Consideraþii privind influenþa precomprimãrii asupra capacitãþii portante a
stâlpilor svelþi solicitaþi la compresiune centricã.
Din anul 1992 a devenit expert ºi
verificator atestat MLPAT în domeniile: construcþii zidãrie, beton armat,
metalice, precum ºi verificator de
poduri.
Din 1999 activeazã ca verificator
ºi expert MLPAT, precum ºi consilier
tehnic de rezistenþã la firmele: SC
IPROTIM SA, SC PROIECT Arad
SA, SC ABRAXAS SRL Reºiþa, SC
PRO-WASSER SRL Timiºoara,
SC PSG-GROUP SRL Timiºoara,
SC PROIECT C&A Timiºoara. De
asemenea, este acþionar administrator la firma SC UNIVERSAL STRUCTURAL DESIGN SRL Timiºoara.
Dr. ing. Victor Marinov este membru al mai multor asociaþii profesionale din þarã: membru fondator al
AICPS - fiind ºi preºedinte al filialei
Timiº a AICPS, precum ºi membru în
Comisia Tehnicã a Ministerului
Lucrãrilor Publice, a Grupului
Român de Precomprimare etc.
Este o activitate bogatã, realizatã de un specialist de înaltã valoare, cu inteligenþã ºi dãruire
profesionalã. O activitate care-l
defineºte pe creatorul ºi omul Victor
Radu Marinov - merituoasã personalitate - intrat cu o paginã frumoasã
în istoria ºtiinþei ºi tehnicii româneºti
în construcþii.
(Din vol. Personalitãþi româneºti în construcþii autor Hristache Popescu)
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Legea privind timbrul de mediu
av. Marius Vicenþiu COLTUC - fondator CASA DE AVOCATURÃ COLTUC
În data de 22.01.2013 a fost prezentatã forma proiectului noii legi privind Timbrul de mediu. Astfel, potrivit
Ghidului timbrului de mediu, publicat de Ministerul Mediului, taxa se va
aplica având la bazã principiul “poluatorul plãteºte”, deoarece se taxeazã, în
principal, emisiile generate de maºinã.
Timbrul de mediu vizeazã nivelul
de emisii ºi tipul de tehnologie folosit
(Euro 1, 2, 3, 4, 5). În cuprinsul Ghidului se specificã faptul cã timbrul de
mediu va fi, cu adevãrat, o taxã de
mediu, el calculându-se, în principal,
în funcþie de emisia de CO2. De
aceastã datã, emisia este luatã în calcul, în întregime, pentru timbru, faþã de
30% cât era prevãzut în legea în
vigoare. De asemenea, prin acest timbru de mediu se doreºte stimularea
înnoirii parcului auto naþional pentru
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a ajunge, în urmãtorii ani, la standardele de poluare pe care Uniunea Europeanã le impune statelor membre.
Forma taxei a stârnit, însã, controverse în rândul cetãþenilor români, ridicându-se douã probleme majore:
„dacã mai poate fi atacatã în instanþã
aceastã variantã a timbrului de mediu
ºi dacã este legalã prevederea potrivit
cãreia pentru maºinile ai cãror proprietari au obþinut în instanþã restituirea
taxei sau înmatricularea fãrã plata
taxei se va percepe timbrul de mediu
cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra acestora“.
1. Mai poate fi atacatã în instanþã
aceastã variantã a timbrului de mediu?
Rãspunsul la aceastã întrebare
este afirmativ, întrucât nici aceastã
taxã nu are o variantã prin care sã fie
eliminate total nelegalitãþile. Deºi se
doreºte aplicarea principiului „poluatorul plãteºte“, forma Timbrului de
mediu încalcã normele legale privitoare
la dreptul de proprietate apãrat atât de
Constituþia României, cât ºi de Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului.
Observãm cã, prin noua formulã de
calcul, taxa creºte foarte mult pentru
autoturismele Euro 3 ºi Euro 4 ºi
scade pentru autoturismele Non-euro,
Euro 1 ºi Euro 2. Având în vedere cã
majoritatea tranzacþiilor au ca obiect
autoturisme încadrate în normele
Euro 3 ºi Euro 4, proprietarii acestora
vor fi afectaþi, în cazul în care vor dori
sã înstrãineze autoturismul, neputând
dispune de atributele conferite de
dreptul de proprietate. Circuitul civil
este liber, iar prin stabilirea acestei limite se încalcã ºi principiul liberei
circulaþii a mãrfurilor, prevãzut de
art. 34-36 din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene.
Opinia potrivit cãreia autoturismele
Non-euro, Euro 1 ºi Euro 2 polueazã
mai puþin, deoarece au o duratã de
viaþã mai scurtã, nu se justificã. Pot
exista situaþii în care posesorul unui
autoturism Non-euro sã circule cu
acesta mai mult decât un posesor de
autoturism Euro 3, astfel cã rezultã
clar diferenþa de poluare, principiul

„poluatorul plãteºte“ nefiind aplicabil în
speþa de faþã.
2. Ce se întâmplã cu autoturismele ai cãror proprietari au obþinut
în instanþã restituirea taxei sau
înmatricularea autoturismului fãrã
plata taxei?
Prevederea potrivit cãreia se percepe timbrul de mediu la transcrierea
dreptului de proprietate a autoturismelor pentru care s-a dispus de cãtre
instanþe restituirea sau înmatricularea
fãrã plata taxei speciale conform Legii
nr. 571/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau a taxei pe poluare, precum ºi a taxei pentru emisii
poluante provenite de la autovehicule,
este neconstituþionalã ºi nu-ºi poate
gãsi aplicarea, întrucât legea nu poate
fi retroactivã. Hotãrârea judecãtoreascã se referea la versiunea taxei
auto în momentul înmatriculãrii autoturismului, înmatriculare care s-a realizat potrivit prevederilor existente la
acea datã. Ori, trebuie avut în vedere
cã sunt ºanse ca sã nu mai existe
identitate între persoana cãreia i s-a
restituit taxa ºi actualul proprietar al
autoturismului, deoarece, în decursul
anilor, autoturismul poate fi înstrãinat
de mai multe ori. Nu se poate imputa
cetãþeanului român care a obþinut în
instanþã, în mod just, îndreptarea unei
grave erori legislative, sã plãteascã
pentru faptul cã legile anterioare nu au
fost adoptate în conformitate cu
prevederile europene ºi au condus la
încãlcarea dreptului Uniunii Europene.
Aºteptãm cu interes aplicarea în
practicã a acestor prevederi, dupã
publicarea Timbrului de Mediu în
Monitorul Oficial ºi adoptarea Normelor
de punere în aplicare a acestuia.
Luând în considerare toate
aceste aspecte, ajungem la concluzia cã Timbrul de mediu va continua sã încalce prevederile legale
ºi va determina acþionarea în
instanþã, de cãtre cei care doresc
înmatricularea unui autoturism în
România ºi cãrora li se va percepe
acest timbru. 
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Pasaj rutier suprateran Basarab
Antreprenor: Asocierea ASTALDI SPA – FCC CONSTRUCCION SA - Spania
Beneficiar: Primãria Municipiului Bucureºti
Proiectant general: Proiect Bucureºti SA
Proiectant pod pe arce: Fhecor Ingenieros Consultores Spania
Proiectant pod hobanat: Carlos Fernandez Casado - Spania
Servicii tehnice:: FCC CONSTRUCCION SA - Spania
Subcontractanþi: BBR (Grup FCC) – pretensionare ºi hobane,
Verta Tel - lucrãri de relocare utilitãþi,
Coifer-Martifer – lucrãri Pod Hobanat
Coifer – lucrãri Pod Arc
Pasajul suprateran Basarab,
lucrare de importanþã deosebitã
pentru circulaþia rutierã din municipiul Bucureºti, realizeazã legãtura
rutierã ºi de tramvai între Bd. Nicolae Titulescu – ªos. Orhideelor –
Podul Grozãveºti – Bd. Vasile Milea
(pentru circulaþia tramvaielor) ºi
respectiv ªos. Grozãveºti, fluidizând
traficul din aceastã zonã, întregind,
astfel, inelul principal de circulaþie al
oraºului din partea de Nord-Vest.
Pasajul, cu o lungime de 1.950 m,
este, în sine, o operã de artã, care
deþine ºi douã recorduri europene ºi
anume cã podul hobanat al pasajului
este cel mai lat din Europa, având
44 m ºi este singurul pod hobanat
de pe continent pe care este amenajatã o staþie de tramvai, cu accese la
nivelul solului, unde se asigurã legãturi la mijloacele de transport în
comun, la metrou ºi la transportul
feroviar.
Podul hobanat, de 365 m lungime,
se sprijinã pe doi stâlpi de 80 m
înãlþime, fiecare având câte 30 de

 Revista Construcþiilor  ianuarie - februarie 2013

hobane, plasate simetric de o parte
ºi de alta a pilonilor.
Podul pe Arce peste râul Dâmboviþa are o lungime de 124 m, iar
stâlpii sãi se sprijinã pe radiere,
dedesubtul cãrora se aflã coloane
de 40 m adâncime. Arcele au o
deschidere de 118 m.
Între cele douã poduri, structuri
unicat în România, circulaþia rutierã
ºi a tramvaielor se desfãºoarã pe un
viaduct din beton armat postensionat, lungimea totalã fiind de 1.500 m,
inclusiv rampele de acces unde s-a
aplicat o metodã inovativã de tensionare. Acest over pass beneficiazã
de un sistem avansat de protecþie
antiseismicã, aplicat în premierã în
România.
Linia de tramvai de 5.250 m,
montatã pe suprastructura pasajului,
cuprinde toate lucrãrile aferente:
linie de contact, cale de rulare, staþii
pasageri.
Pasajul Basarab contribuie la
reducerea noxelor, prin fluidizarea
traficului. Costul aferent eliminãrii
noxelor eliberate de autovehicule
este de 4,3 euro/1.000 pasageri/km.
Datoritã Pasajului Basarab, aceste
costuri se reduc cu 10%.
Noul pasaj suprateran Basarab,
realizat cu profesionalism de cãtre
FCC CONSTRUCCION ºi ASTALDI
SPA, la înalte standarde de calitate,
este nu numai un arc peste timp ºi
istorie, dar, mai mult ca sigur, va
deveni una dintre emblemele Capitalei. 
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Iarna e… ca vara!
Iarna poate fi ca vara atunci când cineva face ceva în acest sens.
Modã sau nu, în ultimii ani, edilii capitalei noastre ºi poate nu numai ei, au purces la o operaþiune nouã
pentru noi, veche pentru alþii, aceea de a proteja clãdirile cu materiale termoizolante capabile sã menþinã
un regim termic confortabil în locuinþe.
În Bucureºti s-a iscat chiar o concurenþã acerbã între primãriile sectoarelor pentru a rezolva aceastã
problemã la cât mai multe blocuri de locuit. Printre fruntaºi, menþionãm Primãria Sectorului 1 al cãrui
protagonist este primarul Andrei Chiliman.
Câteva considerente pe aceastã temã le consemnãm din discuþia cu cel în cauzã.
Ciprian Enache: Revista Construcþiilor a publicat un material
despre refacerea vechii clãdiri a
Primãriei Sectorului 1, care a
suferit pagube importante în
urma unui violent incendiu. În ce
stadiu se aflã aceastã renovare ºi
când o sã reveniþi în vechiul
sediu?
Andrei Chiliman: În cursul anului
trecut am finalizat lucrãrile de consolidare a clãdirii Primãriei Sectorului 1
din Bd. Banu Manta nr. 9, lucrãri
care fac parte dintr-un program
derulat de Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului împreunã cu
Banca Mondialã, Primãria Sectorului 1
având calitatea de beneficiar.
În cursul acestui an vom demara
lucrãrile de amenajare ºi recompartimentare a clãdirii, dupã finalizarea
licitaþiei pentru aceste lucrãri, care
se aflã în curs de derulare.
C.E.: Se ºtie cã Primãria Sectorului 1 a obþinut rezultate deosebite
în reabilitarea termicã a clãdirilor,
contribuind astfel la importante
economii de energie precum ºi la
îmbunãtãþirea esteticii clãdirilor,
concomitent cu sporirea confortului locatarilor. Sã încercãm sã
prezentãm o scurtã statisticã:
Câte clãdiri necesitã o asemenea
lucrare în Sectorul 1? Câte s-au
executat pânã acum ºi câte vor
urma acestui proces? Ce economii se obþin pe aceastã cale?
Cu ce fonduri aþi realizat aceste
lucrãri?
A.C.: Reabilitarea termicã, fie cã
vorbim de blocurile din Sectorul 1
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sau de casele din aceastã zonã
administrativã, constituie prioritatea
noastrã de grad zero pe linie de
investire a banului public. În anul
2012 am finalizat reabilitarea termicã a încã 150 de imobile, ajungând, dupã patru ani de la debutul
programului „Iarna va fi ca vara”, la
peste 500 de blocuri anvelopate.
În cursul anului 2013 ne propunem
sã introducem în programul de
reabilitare termicã alte 250 de
blocuri. Estimez cã pânã la sfârºitul
anului 2014 vom finaliza programul
de reabilitare termicã a blocurilor din
aceastã zonã administrativã.
Primãria Sectorului 1 este prima
administraþie localã care a venit cu
soluþii pentru preluarea integralã a
costurilor care ar fi revenit, conform
legii, asociaþiilor de proprietari. Astfel,
reabilitarea termicã se efectueazã
gratuit pentru locatari, costurile fiind
preluate integral de administraþia
localã a Sectorului 1. Locuitorii nu
plãtesc niciun ban pentru aceste
lucrãri. Acest model a fost preluat ºi
de alte primãrii din Bucureºti sau din
þarã.
În anii 2009 ºi 2010 fondurile
pentru reabilitare termicã au provenit,
în mare parte, de la bugetul local al
Primãriei Sectorului 1 ºi în cuantum
mult sub obligaþia legalã, de la
Guvernul României.
În anul 2011, pentru a accelera
programul de reabilitare termicã, am
contractat un credit de la BEI în valoare de 125 de milioane de Euro,
rambursabili în 20 de ani, cu o

Andrei Chiliman - primar Sector 1

perioadã de graþie de 4 ani. Este cel
mai mare credit acordat de BEI unei
autoritãþi a administraþiei publice
locale din România. Prin împrumutul
acordat de BEI, vom putea reabilita
termic 365 de blocuri din Sectorul 1
pânã la finalul anului 2013.
În plus, în Sectorul 1 va demara
în acest an ºi programul de reabilitare termicã a caselor, tot gratuit
pentru cetãþeni. Potrivit Ordonanþei
nr. 63/2012, aprobatã în toamna anului 2012 de Guvernul României,
administraþiile locale pot introduce în
programul de reabilitare termicã ºi
locuinþele unifamiliale, eliminând,
astfel, discriminarea dintre proprietarii de apartamente ºi proprietarii
de case. Adoptarea acestui act normativ este rezultatul demersurilor
realizate la Guvernul României de
cãtre Primãria Sectorului 1, cu sprijinul esenþial al cetãþenilor din
aceastã zonã administrativã.
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În baza acestui act normativ, ca
ºi în cazul blocurilor, Primãria Sectorului 1 va finanþa reabilitarea termicã a locuinþelor tip casã. Lucrãrile
efective vor putea începe, cel mai
devreme, la sfârºitul anului 2013 începutul anului 2014, însã cetãþenii
din Sectorul 1 îºi pot depune cererile
pentru a intra în programul de reabilitare termicã dupã apariþia normelor
de aplicare a OUG nr. 63/2012.
Criteriul de intrare în programul
de reabilitare termicã va fi: primul
venit - primul servit, dupã modelul
aplicat, deja, la blocurile din aceastã
zonã administrativã.
Proiectul de reabilitare termicã,
indiferent cã este vorba de blocuri
sau de case, este o investiþie economicã pe timp de crizã. Aplicarea
proiectului înseamnã creºterea valorii de piaþã a locuinþelor, creºterea
economiilor cetãþenilor prin scãderea
costurilor de întreþinere a locuinþei,
precum ºi reducerea risipei de
resursã energeticã.
Pe lângã beneficiile de ordin economic, prin programul de reabilitare
termicã comunitatea Sectorului 1 va
locui într-o zonã coerentã din punct
de vedere urbanistic ºi estetic.
C.E.: Domnule Primar, ce lucrãri
de investiþii mai deosebite urmeazã
sã se execute în 2013 pe raza
Sectorului 1?
A.C.: În 2013 vom finaliza lucrãrile de construcþie a cartierului de
locuinþe sociale din zona Odãi. Este
vorba de nouã blocuri cu 414 apartamente, de care vor beneficia persoanele evacuate din casele naþionalizate ºi
persoanele cu venituri reduse. Dupã
ce în anii trecuþi au fost terminate
primele trei blocuri cu 54 de apartamente, în prima parte a acestui an
vor fi finalizate lucrãrile la celelalte
ºase blocuri, care totalizeazã 360 de
apartamente. Acest cartier va avea
ºi o grãdiniþã de 440 m2, un parc ºi
spaþii comerciale de 1.650 m2.
Tot în anul 2013 vom începe construirea a patru parcãri subterane, cu
peste 900 de locuri, în zonele Aviaþiei, Ion Mihalache, Dorobanþi ºi Banu
Manta. Amplasamentele pe care
urmeazã sã fie amenajate parcãrile
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subterane sunt: ªtefan Burileanu,
Clucerului, Teheran ºi Banu Manta.
În cursul anului 2012 au fost elaborate studiile de fezabilitate pentru
aceste parcãri.
O prioritate a administraþiei pe
care o conduc o constituie investiþiile
în sãnãtatea copiilor noºtri. Sectorul 1
va avea, începând din acest an, cea
mai mare clinicã de chirurgie cardiovascularã pediatricã din România.
Lucrãrile de amenajare a clinicii din
incinta Spitalului Clinic de Urgenþã
pentru Copii „Grigore Alexandrescu“
au demarat în cursul anului 2012 ºi
vor fi finalizate pânã la sfârºitul
acestui an. Noua clinicã – pentru
construirea cãreia comunitatea Sectorului 1 a alocat un buget de 15,2
milioane de euro – va asigura diagnosticarea ºi tratamentul bolilor cardiovasculare la copii începând cu
vârsta de nou nãscut. Capacitatea
clinicii a fost stabilitã la un numãr de
110 paturi (saloane ºi secþiile de
A.T.I.), dispuse pe patru niveluri.
Amenajarea unei astfel de clinici era
absolut necesarã, în condiþiile în
care în Bucureºti, doar unul din trei
copii cu boli cardio-vasculare pot
beneficia anual de intervenþiile ºi
tratamentul adecvat într-o clinicã de
specialitate.
Totodatã, în cursul acestui an
vom începe ºi lucrãrile de consolidare ºi modernizare a corpului de
clãdire G1 din cadrul Spitalului Clinic
de Urgenþã pentru Copii „Grigore
Alexandrescu“.
O constantã a Primãriei Sectorului 1 a fost ºi rãmâne grija pentru
oamenii aflaþi în nevoie. Pentru
acest an ne propunem înfiinþarea
primului centru de tip Hospice din
Bucureºti, destinat persoanelor
diagnosticate cu o boalã incurabilã.
Centrul va avea o capacitate de 30
de locuri ºi va include, pe lângã
servicii specializate de îngrijire paliativã, ºi un centru de zi pentru persoanele vârstnice suferind de maladia
Alzheimer.
De asemenea, prin Complexul
Multifuncþional „Caraiman“ - primul
centru medical deschis în România
de o autoritate localã - continuãm ºi

în 2013 sã oferim servicii medicale
gratuite pentru mii de persoane cu
venituri reduse din Sectorul 1 care
au probleme de sãnãtate: consultaþii, tratamente ºi analize medicale,
servicii stomatologice, servicii medicale gratuite la domiciliu pentru
pensionari, pentru persoane cu
handicap etc.
În plus, pentru copiii proveniþi din
familii defavorizate am demarat
proiectul „Centrul Româno-Danez
de Educaþie Integratã“, care are ca
obiectiv creºterea calitãþii vieþii ºi a
educaþiei pentru aceºti copii. Proiectul îºi propune, pentru anul 2013, înfiinþarea unei creºe cu o capacitate de
cazare pentru 30 de copii cu vârsta
de pânã la trei ani, dupã ce, în 2012,
am inaugurat o nouã creºã, în Str.
Vrancei nr. 9A, cu o capacitate de
180 de locuri ºi am extins, cu peste
70 de locuri, capacitatea creºei „Sf.
Andrei“.
C.E.: Circulaþia rutierã în Sectorul 1 este una dintre cele mai
aglomerate. Se au în vedere
investiþii care sã îmbunãtãþeascã
traficul rutier?
A.C.: Pentru fluidizarea traficului
din Sectorul 1 am demarat, încã de
la sfârºitul anului 2007, introducerea
sensurilor unice pe strãzile secundare din aceastã zonã administrativã. Pânã în acest moment, am
introdus sensuri unice pe o treime
din aceste artere. Aceastã mãsurã
rezolvã douã mari probleme cu care
se confruntã cetãþenii Capitalei:
aglomeraþia din trafic ºi lipsa
locurilor de parcare. Introducerea
sensurilor unice pe strãzile secundare oferã, pe lângã alternative de
fluidizare a traficului, soluþii pentru
locuri de parcare, întrucât se poate
parca pe ambele laturi ale strãzii,
fãrã ca circulaþia rutierã sã fie
obstrucþionatã. Pânã în prezent, prin
introducerea sensurilor unice, am
creat peste 100.000 de noi locuri
de parcare, care se adaugã celor
aproape 8.000 de locuri de parcare
de reºedinþã existente pe raza
Sectorului 1.
Ciprian Enache
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