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Chiar aºa! Dacã de un an
de zile ceea ce facem (sau
mai bine zis, nu facem) are
un termen deloc lãudabil dar
perfect adevãrat, acela de
„munca în zadar“, sã nu ne
mai mirãm cã, practic, asta
înseamnã ceva egal cu… zero! 

Da, cu „zero“ ca sã nu
mai punem „paie pe foc“ ºi sã
mai ºi spunem cã este, de fapt, un „zero barat“. De unde ºi îngri-
jorarea cã el poate ajunge un „zero la infinit“, ca urmare a stãrii
actuale unde „tehnocraþii“, din revigoratori, constructori ºi mo-
dernizatori au devenit, prin prestaþia lor de numai un an de zile,
niºte reali demolatori. Ei au stricat ºi stricã în continuare ºi ceea
ce fãcuse bine Guvernul precedent, „catalogat“ cu surle ºi trâm-
biþe ca fiind… „roºu“! ªi cum orice roºu iritã ºi înfurie (aidoma cu
ceea ce se petrece într-o coridã), nu a contat cu ce reuºite
acesta s-a prezentat fiind mai uºor de blamat pentru cã „roºul“
înseamnã „de stânga“. ªi uite-aºa, cu buna ºtiinþã a „unora“
tindem sã mergem de la „zero“ la „zero infinit“. Este bine, este rãu,
vã lãsãm pe dumneavoastrã sã judecaþi. Pentru cã, sigur, expli-
caþii sunt multe, foarte multe, dar ele nu au nimic de a face cu
investiþiile ºi construcþiile ci mai degrabã cu birocraþia, cu promi-
siunile fãrã proiecte concrete, cu frica instituitã de, ºtiþi dumnea-
voastrã cine, de a nu semna niciun document care oricând te
poate incrimina de ceva ce nici nu ai apucat sã faci etc.

Lucrul cel mai grav mi se pare, însã, acela cã nimeni nu poate
spune încotro se îndreaptã România în viitoarele perioade. Aºa
cã, pânã sã vorbim despre investiþii ºi construcþii, sã vedem dacã
ºtim ce vrem sã facem pentru aceastã þarã. Lipsa liniilor direc-
toare de dezvoltare duce, în primul rând la lipsa de proiecte, lucru
care se resimte din plin de câþiva ani încoace. Degeaba s-a
demonstrat în 2015 cã se pot accesa fonduri europene de 5
md. Euro. Totul a rãmas doar o amintire. S-ar putea face, totuºi,
ceva numai dacã existã seriozitate ºi, mai ales, rãspundere. Dar,
de unde seriozitate ºi, mai ales, rãspundere.

Cine rãspunde, pentru cã iatã ce scrisoare de îngrijorare
trimite de la Bruxelles Comisarul european Corina Creþu:
„În 2016, pentru perioada 2007-2013, referitor la politica de coe-
ziune, fonduri europene de dezvoltare, fonduri sociale europene
ºi fonduri de coeziune, României i-au fost alocate 24,4 md. Euro
din care s-au absorbit 85,8%. Din Programul Operaþional
Regional absorbþia a fost în 2013 de 92,96%. Îngrijorãtor este cã
în 2016, pentru programele de pânã în anul 2020 nu s-a prezen-
tat niciun proiect.“ În schimb, în loc de bani europeni, la rectifi-
carea bugetului þãrii din 2016, s-au tãiat fãrã milã ºi discernãmânt
banii, ºi aºa insuficienþi, de la: Ministerul Transporturilor – 383 mil.
lei, Ministerul Dezvoltãrii Regionale – 130 mil. lei, Ministerul
Culturii – 194 mil. lei ºi Ministerul Agriculturii – 168 mil. lei.

Merge treaba? Merge! Sã vedem, însã, cine ºi când îºi va
scoate cãmaºa la vedere, cãmaºã ºi aºa foarte ºifonatã. Guver-
nul anterior, prin acþiuni concrete ºi cu programe acceptate, a
demonstrat, dacã mai era nevoie, cã fondurile europene pot fi
absorbite în interesul þãrii. Numai cã, Guvernul respectiv
devenise „periculos” pentru cã prea luase totul în serios.

La noi se considerã cã totul este rezolvat prin cuvintele: vom
face, ne vom ocupa, ne vom strãdui, toate, deci, la modul optativ
nu ºi la cel concret. Când ºi, mai ales, cum! De un an de zile ni se
tot vânturã ideea cã singurii care ne pot scoate din situaþia în
care ne aflãm sunt, nici mai mult nici mai puþin, decât binefãcã-
torii… tehnocraþi. Oameni cunoscãtori ºi practici în tot ceea ce
fac. ªi ce-au fãcut într-un an? „Zero“! ªi uite-aºa, potrivit unei
vechi lozinci „din zero în zero pânã la victoria finalã!“

Altfel, vorba unui coleg de redacþie, va fi „nasulie mare“ dacã
vom merge spre… „zero-zero!“ Adicã, un „zero infinit!“

Ciprian Enache

Momentul adevãrului: Spre „zero infinit“?!
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Locul ºi rolul geotehnicii
în activitatea de construcþii

Ionel Cristea: Ce îºi propune
concret cea de-a XIII-a Con-
ferinþã Naþionalã de Geotehnicã
ºi Fundaþii, care se desfãºoarã
între 7-10 septembrie 2016 la
Cluj-Napoca?
Sanda Manea: Ca ºi celelalte

Conferinþe Naþionale, devenite
tradiþionale începând cu anul 1967,
ºi Conferinþa de la Cluj constituie, în
primul rând, un moment de bilanþ al
activitãþii celor care îºi desfãºoarã
munca de zi cu zi în acest domeniu,
unde, prin specific, se întâlnesc
diferite specialitãþi inginereºti.

Totodatã, momentul actual ridicã,
în faþa domeniului ºi a specialiºtilor,
o serie de provocãri, generate, pe de
o parte, de lucrãri de o mare anver-
gurã, precum lucrãrile de infrastruc-
turã (autostrãzi, cãi ferate, poduri,
tunele), iar pe de altã parte de cele
urbane, caracterizate de excavaþii
tot mai adânci ºi de structuri tot mai
înalte, în contextul complex ºi dificil
geotehnic ºi hidrogeologic al
României.

De asemenea, din punct de
vedere al modului de calcul, s-a
reuºit implementarea principiilor
Eurocodurilor ºi în mod special a
EC7, în toate normele tehnice speci-
fice care guverneazã domeniul Ingi-
neriei geotehnice pe plan naþional.
Conferinþa constituie, astfel, un
moment propice pentru a discuta
modul ºi gradul de aplicare a acestor
norme.

Aºadar, aceastã Conferinþã
reprezintã un moment festiv ºi toto-
datã lucrativ, de bilanþ ºi analizã

obiectivã, dar ºi de continuare a
activitãþii în domeniul Ingineriei geo-
tehnice.

I.C.: Puteþi face un succint bilanþ
al ediþiilor anterioare ?
S.M.: Istoric, prin faptul cã aceste

Conferinþe s-au desfãºurat ritmic ºi
neîntrerupt, s-a dovedit rolul benefic
al acestor întâlniri profesionale. Se re-
marcã faptul cã numãrul comuni-
cãrilor a crescut, astfel cã materialul
scris rãmâne generaþiilor viitoare ca
oglindã a activitãþii noastre, cu reali-
zãri ºi uneori neîmpliniri. 

Fiecare Conferinþã a avut o com-
ponentã didacticã, prin prezen-
tãrile de sintezã care aduc la
cunoºtinþã noutãþile internaþionale
teoretice (metode ºi modele de cal-
cul) dar ºi practice (tehnologii, mate-
riale, soluþii constructive ºi aplicaþii).

De asemenea, fiecare conferinþã
a avut ºi o componentã foarte con-
cretã prin expoziþiile ºi prezentãrile
organizate de executanþi, cât ºi prin
vizitele tehnice. Iar discuþiile ºi dez-
baterile generate de materialele
prezentate în plen au constituit un
bun prilej de a cunoaºte pulsul acti-
vitãþii reale.

Pas cu pas, cu fiecare conferinþã,
s-a constatat complexitatea ºi anver-
gura domeniului Ingineriei geoteh-
nice ºi dezvoltarea sa naþionalã,
ca ºi racordarea la activitatea inter-
naþionalã.

I.C.: Unde se situeazã, în momen-
tul de faþã, domeniul geotehnicii
ºi fundaþiilor în ceea ce priveºte
progresul tehnologic ºi al materi-
alelor?

S.M.: La nivel naþional existã un
progres continuu ºi în domeniul
ingineriei geotehnice pe toate pla-
nurile: conceptual (modelare ºi
proiectare asistatã de calculator), al
execuþiei (prin tehnologii tot mai
avansate), cât ºi prin apariþia, dez-
voltarea ºi aplicarea de noi materiale
(preponderant din grupa geosinte-
ticelor). Aº sublinia cã, graþie Revis-
tei Construcþiilor, multe aplicaþii
recente din domeniu au fost fãcute
cunoscute pe plan naþional ingine-
rilor constructori, unele dintre ele
fiind popularizate pentru un grup mai
restrâns ºi prin Revista românã de
geotehnicã ºi fundaþii, publicaþie
specificã a SRGF.

Evident, acest progres a fost
generat de activitãþile de cercetare.

Din pãcate, aplicarea noului în
domeniu se asigurã astãzi primordial
prin importarea unor programe de
calcul, utilaje, tehnologii, materiale,
activitatea unitãþilor de cercetare
din þarã fiind relativ redusã ºi fãrã
rezultate vizibile. Aceasta se poate
considera o neîmplinire actualã a
domeniului.

Între 7 ºi 10 septembrie va avea loc la Cluj-Napoca cea de-a XIII-a Conferinþã Naþionalã de Geotehnicã ºi
Fundaþii, eveniment deosebit de important pentru cei ce activeazã în acest domeniu al construcþiilor.

Pentru a puncta importanþa evenimentului ºi pentru a contura locul ºi rolul pe care îl joacã geotehnica
în activitatea de construcþii am solicitat un interviu dnei profesor universitar dr. ing. Sanda Manea,
preºedintele Societãþii Române de Geotehnicã ºi Fundaþii.

prof. univ. dr. ing. Sanda Manea
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Desigur, la nivelul învãþãmântului
tehnic românesc s-au fãcut eforturi
de pregãtire specificã a viitorilor
ingineri, notabile fiind “Masteratul de
Inginerie geotehnicã”, precum ºi
“Doctoratul în Inginerie civilã”, spe-
cializarea “Geotehnicã ºi Fundaþii”,
care funcþioneazã, cu bune rezultate,
la Universitãþile Tehnice din Bucu-
reºti, Iaºi, Cluj, Timiºoara. Absol-
venþii acestor forme de învãþãmânt
se pot numi, pe drept cuvânt, “geo-
tehnicieni”.

SRGF face eforturi pentru disemi-
narea celor mai noi cunoºtinþe în
domeniu prin Simpozioane naþionale,
adesea cu participãri internaþionale
ale unor specialiºti renumiþi, ca ºi
prin cursuri adresate celor ce acti-
veazã deja în domeniu.

I.C.: Cât de important este studiul
geotehnic pentru reuºita unei
lucrãri de construcþii?
S.M.: Studiul geotehnic a fost ºi

va fi la baza oricãrui tip de con-
strucþii. La propriu ºi la figurat, orice
construcþie reazemã ºi este în con-
tact cu masivul de pãmânt, generic
denumit teren de fundare.

Dacã necesitatea cunoaºterii
unor date despre terenul de fundare
este unanim recunoscutã ºi stabilitã
prin legislaþia tehnicã, volumul ºi
complexitatea acestor date nu mai
sunt, din pãcate, respectate, în
pofida faptului cã existã prevederi
legale în acest sens. 

Este evident cã aceste date geo-
tehnice sunt cele care vor genera
siguranþa ºi stabilitatea viitoarelor
construcþii. 

Prin continuitatea “ªcolii româneºti
de geotehnicã” ºi în deplinã concor-
danþã cu normele, astãzi existã un docu-
ment specific, celebrul NP 074/2014,
“Normativ privind investigarea tere-
nului de fundare pentru construcþii”
care aratã cerinþele acestor activitãþi,
conþinutul studiului geotehnic, volu-
mul ºi tipul investigaþiilor de teren ºi
laborator.

Este prevãzutã, de asemenea, ºi
în legislaþia naþionalã obligaþia veri-
ficãrii tehnice a acestei documentaþii

prin specialiºti atestaþi pentru exi-
genþa Af “Rezistenþa mecanicã ºi
stabilitatea terenurilor de fundare  a
construcþiilor ºi ale masivelor de
pãmânt”.

Vreau sã subliniez, însã, cã
Studiul geotehnic nu reprezintã sin-
gura documentaþie geotehnicã nece-
sarã în domeniul construcþiilor, deºi
probabil este cea mai cunoscutã.
Existã, de asemenea, prevãzutã de
legislaþie documentaþia “Expertiza
geotehnicã”, generatã de diferite
situaþii, ca ºi documentaþia “Proiect
geotehnic”, explicitatã în EUROCOD 7,
cu referire la soluþiile de fundare (de
suprafaþã sau adâncime) pe terenuri
naturale sau îmbunãtãþite, la soluþiile
de susþinere ºi consolidare a masi-
velor de pãmânt, la soluþiile de exe-
cuþie a rambleurilor ºi debleurilor, a
ancorajelor, la verificarea terenurilor
ºi fundaþiilor faþã de acþiunea apei, la
stabilitatea generalã etc.

Pentru recunoºterea importanþei
Proiectului geotehnic este încã nece-
sar sã insistãm ºi sã existe prevederi
legale, inclusiv obligaþia de verificare
tehnicã la exigenþa Af.

I.C.: Au fost situaþii în care, din
cauza unor studii geotehnice
fãcute superficial, au apãrut
probleme în realizarea unor
investiþii?
S.M.: Da, dar existã chiar pre-

vederea în normative ca, atunci
când nu existã suficiente date geo-
tehnice în etapele preliminare ºi
când pe parcursul execuþiei se con-
statã inadvertenþe, sã se poatã exe-
cuta investigaþii de detaliu.

Desigur, se manifestã ºi superfi-
cialitatea în abordarea investigaþiilor
geotehnice iar rolul verificãrii teh-
nice, prin specialiºti atestaþi, este
acela de a împiedica apariþia unor
astfel de situaþii. În mod practic,
însã, se constatã cã, din cauze eco-
nomice (costuri reduse), nu se
respectã cerinþele tehnice, iar con-
secinþele sunt cã, de fapt, costurile
finale vor fi mult mai mari. 

În acest sens, SRGF a organizat
în anul 2013 un Simpozion naþional
“LOCUL STUDIILOR GEOTEHNICE
ÎN LEGISLAÞIA PENTRU CON-
STRUCÞII ÎN GENERAL ªI ÎN
INGINERIA GEOTEHNICÃ ÎN PAR-
TICULAR”, unde, cu cca. 100 de
participanþi, s-au dezbãtut probleme
foarte concrete legate de acest subi-
ect ºi importanþa Studiului geotehnic.

I.C.: ªi atunci, dacã studiul geo-
tehnic este atât de important, cum
se explicã faptul cã meseria de
geotehnician nu se regãseºte în
cadrul ocupaþional din România?
S.M.: Aºa cum spuneam, toate

activitãþile legate de domeniul Ingi-
neriei geotehnice (investigare,
proiectare, execuþie) sunt de mare
importanþã pentru domeniul con-
strucþiilor, dar recunoaºterea acestui
fapt este parþialã, existând, încã,
tendinþe de minimizare chiar din
partea altor specialitãþi, fãrã a se
înþelege cã efortul este comun ºi nu
concurenþial pentru siguranþa con-
strucþiilor. Meseria de geotehnician
este complexã ºi aºa cum practica
naþionalã ºi internaþionalã au dove-
dit, în domeniu se regãsesc diferite
specialitãþi. 

Existã ºi la nivelul societãþii inter-
naþionale (ISSMGE), al cãrui mem-
bru România este, o preocupare de
definire ºi recunoaºtere legislativã a
acestei meserii, fiind generat un
schimb de idei în acest sens. Este o
preocupare a SRGF de introducere
pe plan naþional, în cadrul ocu-
paþional, a meseriei de geotehnician,
pornind chiar de la deviza Confe-
rinþei europene a tinerilor geotehni-
cieni, organizatã de SRGF în
România, la Sibiu, în iunie 2016 –
“Proud to be geotechnical engineer”. 

Practic, absolvenþii formelor de
învãþãmânt de Studii Aprofundate ºi
Masterat în Ingineria Geotehnicã
sunt cei care au înscrisã pe diplomã
acestã calificare. Dar ce facem cu
specialiºtii mai vechi? O întrebare la
care SRGF se strãduie sã gãseascã
un rãspuns concret.

continuare în pagina 6��
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I.C.: Faptul cã România se aflã
într-o zonã seismicã, ºi chiar
terenul de fundare în multe
regiuni este unul slab, sporeºte
importanþa studiilor geotehnice ºi
a fundaþiilor pentru construcþiile
din þara noastrã?
S.M.: Importanþa celor douã ele-

mente naturale, definitorii pentru
siguranþa construcþiilor, este recu-
noscutã inclusiv prin introducerea în
normele specifice a factorului seis-
mic, precum ºi a tipului de teren
(bun, mediu, dificil), ca ºi a prezenþei
apei subterane pentru stabilirea
Riscului Geotehnic, care se con-
cretizeazã, apoi, prin complexitatea
Studiului ºi respectiv a Proiectului
Geotehnic. Iatã de ce pledãm pentru
verificarea tehnicã specificã (Af) a
documentaþiilor de proiectare.

Aº vrea sã subliniez, încã o datã,
cã sunt în vigoare norme tehnice
specifice (normative ºi ghiduri), care
sunt în sprijinul proiectanþilor, atât
pentru fundarea în condiþii dificile,

cât ºi pentru calculul, inclusiv seis-
mic, al fundaþiilor, structurilor de spri-
jin, stabilitãþii pantelor etc. 

Iatã, în figura 1, o schemã care
defineºte locul documentaþiilor geo-
tehnice în legislaþia tehnicã din
România.

I.C.: Societatea al cãrei pre-
ºedinte sunteþi (SRGF) îºi poate
reproºa ceva pentru lipsa de vi-
zibilitate a geotehnicienilor la
realizarea unor construcþii - în
comparaþie cu structuriºtii, insta-
latorii etc.? De pildã, la premiile
acordate de ARACO - respectiv:
Trofeul ARACO -, nu-mi amintesc
sã fi vãzut vreodatã menþionat
numele societãþii care a efectuat
studiul geotehnic al lucrãrii
respective.
S.M.: Este adevãrat cã, în gene-

ral, la acordarea unor distincþii în
domeniul construcþiilor e scoasã în
evidenþã, ºi la propriu ºi la figurat,
partea vizibilã a construcþiei (supra-
structura), lucrãrile noastre fiind,
cel mai adesea, “lucrãri ascunse”.

În unele cazuri se specificã în cadrul
colectivului premiat ºi verificatorul Af
ºi uneori ºi specialiºtii, mai rar soci-
etãþile care au efectuat studii ºi/sau
proiecte. Sã spunem cã poate fi
modestie sau pur ºi simplu sunt
uitaþi cei care, în fapt, pun bazele
construcþiei. ªi totuºi, dacã apar
necazuri la unele construcþii, primii
întrebaþi sunt “geotehnicienii”!

I.C.: Dacã mai aveþi ceva de
adãugat în încheiere…
S.M.: În primul rând aº dori sã

mulþumesc, în numele SRGF, Revis-
tei Construcþiilor pentru prilejul acor-
dat, pentru ca activitatea noastrã sã
devinã mai vizibilã în lumea con-
structorilor, acolo unde existãm din-
totdeauna ºi deºi poate nu este
foarte evident, ne simþim ca într-o
mare familie.

Totodatã, aº vrea sã subliniez cã
existenþa ºi perenitatea SRGF se
datoreazã membrilor sãi de toate
vârstele, unii mai vizibili, alþii, ºi mulþi
poate, mai puþin cunoscuþi, dar toþi
devotaþi domeniului în care au ales
sã-ºi desfãºoare activitatea.

O menþiune specialã se adre-
seazã înaintaºilor noºtri ºi în mod
special preºedintelui de onoare al
SRGF, profesor universitar emerit
Iacint Manoliu, personalitate mar-
cantã a domeniului pe plan naþional
ºi internaþional, care a condus SRGF
peste 20 ani.

De asemenea, trebuie evidenþiatã
munca plinã de pasiune a vicepre-
ºedinþilor SRGF, preºedinþii filialelor:
Bucureºti - profesor universitar Loretta
Batali, Iaºi - profesor universitar
emerit Anghel Stanciu, Timiºoara -
profesor universitar emerit Marin
Marin, Cluj - conferenþiar universitar
Vasile Farcaº, cât ºi, nu în ultimul
rând, a Secretarului general al
SRGF, conferenþiar Ernest Olinic.

În final, urãm succes lucrãrilor
Conferinþei Naþionale de la Cluj ºi
sperãm sã revenim cu veºti pozi-
tive din activitatea noastrã. �Fig. 1

�� urmare din pagina 5





�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� septembrie 20168

Numele de Soletanche Bachy este echivalent cu al antreprenorului general în domeniul geotehnicii ºi
ingineriei civile, parte a grupului Soletanche Freyssinet ºi a grupului Vinci Construction. 

Soletanche Bachy este rezultatul fuziunii a douã antreprize: Bachy (înfiinþatã în 1927) ºi Soletanche
(înfiinþatã în 1947), având astãzi peste 10.000 de angajaþi în 70 de þãri. Totodatã, Soletanche Bachy se
poate mândri cu peste 60.000 de contracte onorate în 100 de þãri din întreaga lume.

Lansatã ca specialistã în tehnologii de injectare a pãmânturilor, societatea ºi-a însuºit, în timp, o gamã
completã de metode ºi tehnologii specifice ingineriei geotehnice, fundaþiilor speciale, lucrãrilor subterane,
lucrãrilor de îmbunãtãþire a terenurilor sau de tratare ºi control al poluãrii.

Proiecte cu rezonanþã internaþionalã sunt, de exemplu: fundaþia turnurilor Petronas din Kuala Lumpur;
stabilizarea nisipului maritim de la cele douã insule Palmiere din Dubai, lucrãrile portuare de la Port 2000
din Le Havre, incinta de la Ground Zero – WTC New York, cel mai adânc ecran de etanºare din lume la
reabilitarea barajului Mud Mountain din SUA, cea mai mare cantitate (25.000 m3 !) de betonare continuã
din lume, la construirea Muzeului „Al Doilea Rãzboi Mondial” din Gdansk, Polonia.    

Bazeazã-te pe noi!
Build on us!



Având 12 subunitãþi specializate ºi departamente dedicate cercetãrii ºi dezvoltãrii, în care sunt impli-
caþi experþi în contact direct cu realitãþile practice ale specialitãþii lor ºi bazându-se, totodatã, pe parteneri
externi cum ar fi laboratoare, institute de cercetare ºi universitãþi, s-a creat un mediu extrem de fertil
pentru promovarea de idei noi. 

Dedicat inovaþiilor tehnice, Soletanche Bachy investeºte anual 2% din cifra de afaceri în programe
de cercetare din Uniunea Europeanã ºi din þãrile unde este prezent prin filialele importante.

Toate acestea au fãcut ca societatea sã deþinã un portofoliu total de peste 500 licenþe, câte 35
înregistrate anual, licenþe care au permis obþinerea a peste 15 premii de inovaþie acordate de FNTP
(Federaþia Naþionalã de Lucrãri Publice din Franþa) pentru tehnologii ºi soluþii. Printre acestea, sistemul
de etanºare CWS, procedeul de Hidrofrezã, metoda Geomix, tehnologia T.pile, metodele JetPlus,
Proccope, Starsol, Colmix, Springsol.

Prezentã în România din 1992, filiala SBR a participat, de-a lungul anilor, la realizarea unor proiecte
provocatoare, precum Park Lake Plaza, Casa Radio, Siniat Turceni, The Office Cluj, Green Court – C,
Azomureº, City Business Excellence Center Timiºoara, Trade Center Oradea, Stadionul Ion Oblemenco
din Craiova, Victoria Office Business, Freelo Bucureºti.

În aceeaºi mãsurã, expertiza grupului Soletanche Bachy oferã soluþii globale pentru noile provocãri
apãrute în investiþiile din infrastructura de transport navalã din România, investiþii care vizeazã edifi-
carea unor obiective noi ºi consolidarea structurilor existente, având ca obiectiv final lãrgirea facilitãþilor
logistice.
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IJF DRILLING SOLUTIONS SRL este importator unic de utilaje pentru foraj, utilaje fabricate
de producãtorul italian COMACCHIO, care se situeazã printre primele companii la nivel
naþional ºi internaþional în ceea ce priveºte producþia de instalaþii de foraj pentru diametre
mici, medii ºi mari.

În acest numãr al revistei vã prezentãm utilajele pentru foraj din gama GEO produse de
firma COMACCHIO SRL. Pentru orice informaþii suplimentare vã stãm la dispoziþie.

GEO 105 GEO 205 GEO 300

GEO 305 GEO 600

GEO 405 GEO 500 GEO 501



GEO 900 GEO 901

GEO 601 GEO 602 GEO 655
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SCURTÃ ISTORIE
1963 – Henri Vidal, inginer francez,

inventeazã principiul Terre Armée –
primul patent pentru pãmânt armat.

1968 – Fondarea Companiei Terre
Armée ºi primele structuri construite
pe autostrada A53, în Franþa.

1970 – Depunerea de brevete

pentru panoul din beton în formã de

cruce (TerraClass®).                    

1971 – Fondarea Companiei

Reinforced Earth® în SUA (parte a

Terre Armée International).

1972 – Fondarea Companiei Tierra
Armada în Spania.

1976 – Peste 100.000 metri
pãtraþi de ziduri din pãmânt armat,
tip Terre Armée, au fost construiþi în
lume.

1977 - Prima structurã industrialã
de stocare (SUA).

1979 - Publicarea, în Franþa, a
recomandãrilor ºi standardului de
practici pentru structurile din pãmânt
armat (SETRA).

1988 - Lansarea sistemului cu
plasã galvanizatã ºi parament mine-
ral la faþa vãzutã (TerraTrel®).

1989 - Lansarea sistemului arce
prefabricate tip TechSpan® din beton
armat (în Spania ºi Canada).

1993 - Peste 10 milioane de metri
pãtraþi de ziduri din Terre Armée au
fost construite în lume.

Sunt astãzi peste 50 de ani plini de succese, în
domeniul pãmânturilor armate, datoritã muncii con-
stante ºi ideii vizionare a lui Henri Vidal.

Nãscut în luna februarie 1924, în Draguignan,
regiunea Var - Franþa, Henri Vidal intrã la ªcoala
Politehnicã în 1944, continuându-ºi studiile la „École
Nationale des Ponts et Chaussées”, ºcoala de inginerie pentru drumuri ºi poduri, pe care a absolvit-o, în
1949, cu o formare solidã ca inginer. Cu visul de a deveni arhitect, se înscrie într-un atelier coordonat de
ºcoala de Arte Plastice „École des Beaux-Arts” din Paris, în timp ce continuã sã lucreze, ca inginer, în
cadrul departamentului de întreþinere al diviziei hidraulice de producþie, la uzina electricã EDF.

Dupã ce a absolvit arhitectura în 1961, Henri Vidal a înfiinþat, în acelaºi an, o firmã de arhitecturã,
menþinându-ºi ºi un post de inginer în oraºul Fougerolles, Franþa. El ºi-a câºtigat recunoaºterea în dome-
niul construcþiilor civile printr-o serie de soluþii inteligente de construire. Ca arhitect, a lucrat, alãturi de
Yves Bayard, la proiectarea clãdirilor pentru muzeul de artã contemporanã din Nisa. Dupã cinci ani de sta-
bilire a teoriei pentru procedee ºi de experimente pe modele la scarã redusã, a depus brevetul pentru
Pãmânt Armat (Terre Armée - Reinforced Earth®) în 1963.

RAMPE - PASAJ SUPRATERAN - CENTURA BUCUREªTI (OTOPENI)

SPRIJINIRE - PLATFORMA INDUSTRIALÃ (SPRIJINIRE DEAL) - CÂMPULUNG MUSCEL

DIFERITE APLICAÞII



1998 - Terre Armée International

a devenit parte a grupului Freyssinet

ºi, astfel, lãrgeºte gama produselor

sale cu sistemul Freyssisol®.

2006 - Se atinge cifra de 30 mili-

oane de metri pãtraþi de Pãmânt

Armat construiþi în lume.

2006 - Se introduce conexiunea

GeoMega® (conexiune sinteticã),

asociatã cu armãtura GeoStrap-5TM.

2007 – Fondarea Companiei

Terre Armée România.

2009 – Soletanche Freyssinet se

creeazã, cu statut de Companie

support, pentru Grupul Soletanche

Bachy, Freyssinet, Terre Armée,

Menard ºi Nuvia.

2013 - Terre Armée celebreazã

50 de ani de la apariþia patentului

Terre Armée – pãmânt armat.

2014 – Compania sparge bariera

de 50 milioane de metri pãtraþi de

pãmânt armat, tip Terre Armée, con-

struiþi în toatã lumea.

Terre Armée este un procedeu
original de ranforsare a pãmântului,
prin includerea de armãturi sintetice
în rambleu (umpluturã), conectate la
panouri din beton prefabricat (sau
plasã galvanizatã ºi parament mine-
ral) care constituie suprafaþa vãzutã.

Originalitatea sistemului constã în
utilizarea armãturilor compozite sin-
tetice, care oferã, în toate situaþiile,
caracteristici mecanice foarte bune,
durabilitate ºi uºurinþã la punerea în
operã. Mai mult, prin natura lor,
armãturile nu sunt supuse la corozi-
une, indiferent de natura chimicã a
pãmântului (ºi în medii cu PH>10).

Sistemul de ziduri din beton pre-
fabricat, fixate prin intermediul
armãturilor în terasament, asigurã o

foarte bunã comportare la seism
(fiind un sistem flexibil).

Aplicaþiile sistemului de pãmânt
armat cu ziduri prefabricate (sau
plasã galvanizatã) sunt diverse, de
la infrastructurã rutierã ºi de cale
feratã (ramblee, rampe, culee), la
domenii industriale (sprijiniri de plat-
forme industriale, bazine de reþinere
pentru rezervoare de gaz lichefiat ºi
produse periculoase) sau aplicaþii
hidrotehnice (pereþi pentru cheuri,
reabilitarea barajelor existente).

Terre Armée România (firma
de proiectare ºi furnizoare de
materiale pentru sistemele Terre
Armée) aparþine Companiei Terre
Armée Franþa, având agrementate
produsele sale în România. �

VIADUCT - CENTURA CARANSEBEª



Consolidarea terasamentului cãii ferate cu geogrile Tensar® TriAx®

Geogrilele Tensar® au o contribuþie majorã, din punct de

vedere structural, asupra straturilor de piatrã spartã. Atunci

când un material de umpluturã granular, precum piatra spartã,

este compactat peste o geogrilã Tensar®, acesta pãtrunde

parþial între ochiurile geogrilei creând o încleºtare puternicã ºi

rigidã. Aceastã încleºtare permite geogrilei sã confineze

umplutura, nepermiþând deplasarea lateralã a particulelor care

este o cauzã majorã a tasãrii straturilor de sub ºinele de cale

feratã. Acest mecanism este critic în menþinerea alinierii orizon-

tale ºi verticale a ºinelor de cale feratã.

Geogrilele Tensar® sunt fabricate astfel încât sã aibã rigiditate

mare la tracþiune, fapt care permite încãrcãrii sã fie redistribuitã

în mod optim. Corelarea dimensiunii adecvate a ochiului

geogrilei cu dimensiunea granulei materialului de umpluturã

este importantã pentru o stabilizare performantã.

Caracteristicile esenþiale ale geogrilelor Tensar®, care contri-

buie la asigurarea unei încleºtãri eficiente, includ rezistenþa

nodurilor, forma ºi rigiditatea nervurilor. Procesul de fabricaþie

Tensar® produce o structurã monoliticã de geogrilã având

noduri cu rezistenþe mari ºi nervuri care vin în contact cu agre-

gatele prin intermediul unor muchii ascuþite ºi groase în scopul

unei transmiteri eficiente a încãrcãrilor.

O geometrie deficitarã a cãii ferate ºi o pierdere în aliniamentul

vertical ºi orizontal al ºinelor este principalul motiv pentru

restricþiile de vitezã ºi pentru lucrãrile dese de întreþinere ale

cãilor ferate. Acestea pot influenþa negativ programul de mers

al trenurilor, sunt costisitoare ºi nu sunt convenabile pentru

cãlãtori ºi operatorii trenurilor.

Lucrãri de întreþinere, care implicã compactarea stratului de

piatrã spartã sau înlocuirea completã a acestuia, apar nu

numai în cazul fundaþiilor slabe ci ºi în cazul unor straturi suport

mai solide.

Stabilizarea mecanicã a pietrei sparte, folosind geogrilele Tensar®,

conferã inginerilor de cãi ferate o soluþie sigurã ºi rapidã.



Tensar® are o vastã experienþã în stabilizarea mecanicã a sub-
straturilor de material granular, mai ales în ceea ce priveºte
reabilitarea coridoarelor europene de cãi ferate, experienþã
care a rezultat în urma numeroaselor instalãri de succes, efi-
ciente tehnic ºi viabile din punct de vedere financiar.

În România, geogrilele TriAx® au fost utilizate cu succes la mai
multe proiecte europene, precum: Vinþu de Jos - Simeria,
Coºlariu - Vinþu de Jos, Sighiºoara - Aþei ºi Aþei - Micãsasa.
Unul dintre cele mai importante proiecte este Tronsonul Vinþu
de Jos - Simeria, parte din „Reabilitarea liniei de cale feratã
Braºov - Simeria, componentã a Coridorului Pan-European,
pentru circulaþia trenurilor cu vitezã maximã de 160 km/h“.

Linia de cale feratã Vinþu de Jos - Simeria este parte compo-
nentã a coridorului IV Helsinki, cel care, pe teritoriul României,
are traseul: Frontierã - Curtici - Arad - Simeria - Alba lulia -
Coºlariu - Sighiºoara - Braºov - Ploieºti - Bucureºti - Constanþa.
Tronsonul Vinþu de Jos - Simeria are o lungime de 42 km, ceea
ce reprezintã 4,80% din lungimea totalã a Coridorului IV (de
aproximativ 871 km pe teritoriul României).

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

Folosirea acestei geogrile aduce economii mari la valoarea
totalã a proiectului, prin reducerea costului lucrãrilor de
întreþinere ºi pentru menþinerea calitãþii rulãrii vagoanelor de
tren pe calea feratã.

Iridex Group Plastic | Bulevardul Eroilor 6-8 | Cod 077190 | VOLUNTARI | Judeþul Ilfov
Tel./Fax: 021.240.40.43 | E-mail: marketing@iridexgroup.ro | www.iridexplastic.ro | www.tensar.ro
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Alimentare cu apã din subteran a obiectivului
„UNITATE DE PRODUCÞIE PENTRU COMPONENTE AUTO“

situat în satul Cãteasca, jud. Argeº

La începutul lunii aprilie a anului
în curs am primit, din partea CTP
INVEST BUCHAREST, o solicitare
pentru ofertarea unor lucrãri de foraj
necesare alimentãrii unei hale de
producþie ºi a rezervei de incendiu. 

În urma unor serii de discuþii ºi
respectiv, negocieri, beneficiarul a
decis încheierea contractului cu
societatea noastrã, acesta dorind sã
beneficieze de serviciile ºi strategiile
unei societãþi orientate îndeosebi
cãtre client. În urma obþinerii avizelor
de la instituþiile competente, s-a

procedat la execuþia unui foraj de ali-
mentare cu apã a halei de producþie
(foraj cu adâncimea de 165 m) ºi a
6 foraje pentru alimentarea rezervei
de incendiu. Lucrãrile, executate
prin sistemul cu circulaþie directã de
fluid, au fost sãpate cu diametrul de
311 mm ºi tubate cu þeavã din PVC
de 160 mm tip VALROM, având
clasa de rezistenþã corespunzãtoare
adâncimii forate.

La finalizarea fiecãrui foraj s-a
efectuat carotaj electric, iar în urma
diagramei obþinute, a fost stabilitã

adâncimea de montare a þevilor cu
fante, þevi care au fost montate în
dreptul acviferelor productive. 

Introducerea tubulaturii a fost
urmatã de cea a nisipului cuarþos
între peretele þevii ºi peretele foraju-
lui, acesta având rol de filtrare a apei
ºi fiind selectat în funcþie de granu-
lometria nisipului din acvifere (în
cazul de faþã 2-4 mm).

La fiecare foraj individual s-a
efectuat un inel de ciment, dar ºi un
dop de argilã, cu rol de izolare a
pânzelor de suprafaþã care ne-au
pus mari probleme din punct de
vedere calitativ. Totodatã, la fina-
lizarea fiecãrui foraj au fost efectuate
ºi operaþiuni de decolmatare ºi
punere în producþie, operaþiuni care
au fost realizate cu pompa mamuth
din dotare, ºi ulterior, cu pompe sub-
mersibile. 

În urma decolmatãrii ºi punerii în
producþie, s-au efectuat pompãri
experimentale, necesare pentru a
stabili parametrii finali ai forajului,
precum: nivelul hidrostatic, nivelul
hidrodinamic, debitul maxim, denive-
larea, raza de influenþã, º.a.m.d.

Societatea noastrã, SC ECO DRILL SRL, cu sediul în Bacãu, are ca profil de activitate “Lucrãri de foraj ºi
sondaj în construcþii” . Executãm, deci, foraje profesionale, în orice tip de sol, cu orice duritate, pe întreg
teritoriul României, pentru: puþuri de apã cu adâncime medie ºi mare, pompe de cãldurã, piloni, micropi-
loni, consolidãri, prelevare de sol, prospecþiuni, monitorizarea apei, alte tipuri de foraje. 

Gama noastrã de servicii nu este limitatã la aria forajelor, noi executând, de asemenea, montare,
service ºi mentenanþã pentru sisteme de pompare profesionale ºi sisteme de energie neconvenþionalã. 

În cei 10 ani de experienþã pe piaþa naþionalã, de când activãm în domeniul forajelor, am acumulat o
vastã experienþã, care nu se datoreazã doar numãrului mare de lucrãri executate, ci ºi variatelor situaþii
dificile cu care ne-am confruntat ºi pe care le-am rezolvat. Încã de la debut, ne-am asumat, însã, respon-
sabilitatea de a învãþa în permanenþã, cãci acest domeniu este unul provocator. 

În continuarea scurtei incursiuni în sfera activitãþii pe care o desfãºurãm, dorim sã relatãm una dintre
experienþele noastre vizând alimentarea cu apã din subteran a obiectivului, „Unitate de producþie pentru
componente auto“, situatã în Cãteasca – jud. Argeº, lucrare care constituie ºi subiectul articolului nostru. 



În funcþie de rezultatele obþinute,
s-au întocmit o fiºã tehnicã ºi o fiºã
cu recomandãrile de echipare aferente
fiecãrui foraj. 

Etapa finalã, care a urmat finalizãrii
tuturor forajelor ºi a întocmirii docu-
mentaþiilor, a constat în montarea /
echiparea acestora cu: pompe sub-
mersibile conforme fiºei tehnice;
cabina de puþ, apometre, supape de
unic sens, robineþi, conectare la con-
ducta principalã de apã, tablouri
electrice pentru fiecare pompã, sen-
zori de presiune. 

Lucrarea integralã a totalizat
7 pompe submersibile, 6 pentru rezer-
va de incendiu ºi una pentru alimen-
tarea halei. În ceea ce priveºte
rezerva de incendiu, s-a optat pentru
o variantã complet automatizatã, cu
convertizor de frecvenþã pe fiecare
pompã. Principiul de funcþionare
constã în reglarea presiunii nece-
sare în sistem, tablourile pornind
pompele în funcþie de consum. În
primã fazã, porneºte o singurã
pompã, iar în situaþia în care
aceasta este insuficientã pentru

alimentare, vor porni alte douã
pompe, iar dacã nici în aceastã for-
mulã de funcþionare a celor trei
pompe nu se asigurã necesarul ali-
mentãrii, vor porni ºi celelalte trei
pompe existente în sistem. 

Acest sistem complex a fost
gândit ºi pus în aplicare integral de
cãtre societatea noastrã ºi colabora-
torii ei de la Pedrollo, sistemul
dovedindu-se unul optim ºi func-
þional, în conformitate cu aºteptãrile
beneficiarului. �
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Foraje ºi piloþi
de înaltã calitate

Serviciile pe care le oferim clien-
þilor noºtri sunt diverse, ele atingând
practic toate subdomeniile geoteh-
nicii ºi forajelor speciale:

• Studii geotehnice cu probe tulbu-
rate / netulburate

• Întocmire de studii geotehnice
• Analiza probelor de foraj în labo-

rator geotehnic autorizat
• Avizare studii
• Grinzi compresiune 12.000 KN
• Foraje de micã ºi medie adâncime
• Denisipãri puþuri
• Echipãri puþuri
• Lucrãri de alimentare cu apã ºi

canalizãri
Un domeniu cãruia îi acordãm o

atenþie specialã este cel al piloþilor
foraþi.

Este un fapt cunoscut cã piloþii
de fundare sunt o componentã im-
portantã a multor construcþii deo-
sebite. Ei fac parte din structura
menitã sã suporte ºi sã transfere
încãrcarea structurii cãtre fundaþia
de sprijin situatã la o anumitã
adâncime sub suprafaþa pãmântului.

O structurã poate fi ridicatã pe
piloþi de fundare în cazul în care
solul aflat imediat sub baza sa nu
conferã capacitatea de suport adec-
vatã. O estimare a costurilor poate

indica, deseori, faptul cã execuþia
unui pilot de fundare poate fi mai
ieftinã decât orice altã soluþie de
consolidare a terenurilor.

În domeniul piloþilor societatea
noastrã vã poate oferi urmãtoarele
servicii:

• Piloþi foraþi de consolidare
• Piloþi foraþi sub protecþie de noroi

bentonitic
• Piloþi foraþi cu tubing recuperabil
• Verificare continuitate piloþi prin

metoda carotaj sonic sau impedanþã
sonicã

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

Trebuie sã menþionãm cã toate
lucrãrile executate de SC HIDRO
CONSTRUCT SRL se fac cu utilaje
speciale de forat iar forajele pentru
piloþi cu utilaje BAUER.

În prezent societatea nostrã dis-
pune de 4 echipamente de foraj care
pot executa lucrãri pentru Fundaþii
Speciale, respectiv piloþi cu diametru
mare cu tubaj recuperabil, cu noroi
bentonitic ºi micropiloþi, în ultimii ani
media lucrãrilor anuale executate
depãºind 10.000 ml.

Activitatea SC HIDRO CON-
STRUCT SRL se desfãºoarã în prin-
cipal în Dobrogea, acolo unde am
avut ocazia sã acumulãm o expe-
rienþã deosebitã în domeniul fora-
jelor ºi piloþilor, datoritã provocãrilor
pe care le reprezintã aici terenurile
nisipoase, loessoide ºi mai ales a
numeroaselor tipuri de calcar.

SC HIDRO CONSTRUCT SRL este o societate specializatã în execuþia lucrãrilor de fundaþii speciale.
Înfiinþatã în 1995, sub conducerea inginerului Dorin Brehuescu, societatea a executat, în cei peste 20 de

ani de activitate, un numãr important de foraje, contribuind, de asemenea, prin specialiºtii sãi ºi la buna
exploatare a acestora.



Iatã, de altfel, ºi câteva dintre
lucrãrile executate în ultima perioadã:

• Incinte etanºe din piloþi secanþi
la Nãvodari (1.000 mp incintã din
piloþi secanþi 620 mm);

• Piloþi secanþi cu diametrul de
620 mm - 2.200 ml în Bucureºti (Spi-
talul Universitar de Urgenþã - Secþia
Oncologie);

• Cheson etanº pentru piloþi se-
canþi - 3.600 ml la Brãila;

• 90 piloþi de 18 m lungime ºi
1.080 mm diametru, cu tubaj recu-
perabil pentru Clãdire de Birouri
2S+P+13 la Constanþa.

Lucrãrile au fost executate com-
plet, inclusiv spargere capete piloþi ºi
excavaþii generale.

În anul 2016 avem de executat
un mare volum de foraje ºi excavaþii
pentru lucrãrile de stabilizare ºi con-
solidare a falezei municipiului Con-
stanþa. Este vorba de 140 de piloþi
cu lungimea de 25 m ºi diametrul de
1.080 mm / 880 mm, însemnând un
total de 4.500 ml de foraje.

Pentru a putea finaliza, cu succes,
o asemenea cantitate de foraje ºi
piloþi, SC HIDRO CONSTRUCT SRL
a achiziþionat un utilaj de foraj
DELMAG RH 22 cu o putere de
extragere de 33 t ºi 220 kNm, utilajul
urmând sã execute 6.000 ml de foraj
cu tubaj recuperabil cu diametru de
1.080 mm.

Nu în ultimul rând, utilajul echipat
cu garniturã de foraj CFA ºi FDP (full
displacement piles) urmeazã sã exe-
cute piloþi tip FDP de 500 mm în
terenurile nisipoase ºi mâloase ale
Dobrogei.

În final am dori sã menþionãm
îndrumarea ºi sprijinul pe care soci-
etatea noastrã le primeºte de la
dna prof. univ. dr. ing. Sanda Manea,
reputat specialist din cadrul Universi-
tãþii Tehnice de Construcþii Bucureºti,
instituþie al cãrei absolvent este ºi
managerul  societãþ i i  noastre,
dl ing. Marius Brehuescu. �
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Piloþi cu baza lãrgitã

Execuþia piloþilor
Forarea piloþilor se executã sub

protecþia noroiului bentonitic sau a

polimerilor, cu respectarea norma-

tivului în vigoare pentru piloþi SR

EN 1536 - 2011. La început, se

executã pilotul pânã la cota din

proiect, având diametrul nominal

din proiect de sus pânã jos pe

toatã lungimea acestuia. Se

schimbã sapa de foraj ºi se

instaleazã, pe tija utilajului, o sapã

specialã de supralãrgire, pre-

vãzutã cu aripi extensibile regla-

bile ºi o cutie-rezervor pentru

evacuarea detritusului rezultat în

urma supralãrgirii bazei pilotului.

Execuþia bazei lãrgite
Execuþia bazei lãrgite se face

prin introducerea succesivã a

sapei de supralãrgire a bazei,

având setat diametru crescãtor la

fiecare introducere, coroborat cu

volumul de material care poate fi

Compania Züblin România are o experienþã de aproape 15 ani pe piaþa din România ºi benefi-
ciazã de know-how-ul de peste 100 de ani al firmei „mamã” din Germania, în domeniul
lucrãrilor speciale de fundare.

Încã de la înfiinþare, Züblin România a fost promotorul celor mai noi tehnologii ºi echipamente
din domeniul lucrãrilor geotehnice speciale în România, de la brevete naþionale pentru piloþi de var
ºi jet grouting, pânã la urmãrirea electronicã, în timp real, a poziþiei ºi înclinaþiei panourilor
pentru pereþi mulaþi. Astfel, Züblin România a ajuns sã fie prima companie din România care a
executat piloþi cu baza lãrgitã, într-unul dintre cele mai mari proiecte din Bucureºti.
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evacuat în cutia-rezervor a sa. O atenþie deosebitã

trebuie acordatã curãþãrii bazei supralãrgirii pilotului,

astfel încât suprafaþa rezultatã în urma supralãrgirii

sã fie netedã ºi fãrã depozite de detritus, care pot

afecta capacitatea portantã finalã a pilotului. 

Supralãrgirea se considerã finalizatã dupã par-

curgerea tuturor etapelor de supralãrgire ºi curã-

þare, conform caietului de sarcini elaborat pe baza

studiului geotehnic ºi a naturii terenului.

Caracteristici
Piloþii executaþi de Züblin România au avut un

diametru de 1.060 mm, iar supralãrgirea bazei s-a

efectuat la un diametru de 2.640 mm. Lungimea

totalã a piloþilor, inclusiv zona cu baza lãrgitã, a fost

de aproximativ 36,5 m.

În urma testelor efectuate pe piloþii cu baza lãr-

gitã la diametru de 2.640 mm, aceºtia au avut un

comportament foarte bun, chiar ºi la o încãrcare de

1.200 tone, la care deplasãrile au fost de ordinul

câtorva cm, în condiþiile unui teren argilos cu foarte

puþine lentile de nisip.

Avantaje

Folosirea piloþilor cu baza lãrgitã a permis prelu-

area unor încãrcãri mult mai mari, determinate de

suprastructura din beton a construcþiei, ceea ce nu

ar fi fost posibil în condiþiile folosirii unor piloþi

obiºnuiþi, din cauza numãrului foarte mare de piloþi

necesari într-un spaþiu limitat. 

Utilizând asemenea tip de piloþi, cu baza lãrgitã,

s-a reuºit reducerea numãrului piloþilor la aproape

jumãtate faþã de cei obiºnuiþi, cu distanþe suficient

de mari între ei, astfel încât sã nu se influenþeze

reciproc, iar tasãrile finale ale construcþiei sã fie

mult reduse, comparativ cu aceeaºi clasã de

construcþie.

Concluzie

Folosind tehnologii avangardiste se pot obþine

economii importante ºi construcþii cu comporta-

ment mai bun, atât în condiþii normale de utilizare

cât ºi în cazurile limitã. �
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Programul de monitorizare ºi evalu-
are a riscurilor structurale ºi geotehnice
a cuprins:

• instalarea de instrumente de evalu-
are a caracteristicilor pãmânturilor ºi a
comportãrii la rezistenþã - deformaþie a
tunelurilor în timpul fazelor de excavare;

• campanii de mãsurãtori manuale
pentru colectarea & procesarea ºi
raportarea cãtre Client;

• instalarea de instrumente pentru
perioada de exploatare a structurii.

Pentru monitorizarea în timpul con-
strucþiei, au fost prevãzute urmãtoarele
operaþii ºi instrumentãri:

1. Convergenþa mãsurãtorilor;
2. Mãsurãtori ale deformaþiei terenului;
3. Mãsurãtori ale nivelului piezometric;
4. Mãsurãtori ale solicitãrilor ºi încãr-

cãrilor induse, monitorizarea pe durata
de viaþã a tunelurilor;

5. Mãsurãtori ale solicitãrilor induse
pe cãptuºeala finitã.

Poziþionarea secþiunilor de monito-
rizare a fost aleasã în funcþie de condiþi-
ile geologice ºi geotehnice existente, în
aºa fel încât ele au fost amplasate în
cele mai critice situaþii întâlnite. Datele
culese au verificat comportarea la rezis-
tenþã - deformaþie a pãmântului din jurul
tunelului ºi a solicitãrilor ce au apãrut pe
structurã. Frecvenþa mãsurãtorilor a fost
aleasã în funcþie de apropierea frontului
de secþiunea monitorizatã.

1. Convergenþa mãsurãtorilor
Aceasta a constat în acurateþea

mãsurãrii distanþelor relative între
perechi de puncte de referinþã ale contu-
rului excavaþiei tunelului. Mãsurãtoarea
s-a fãcut în 5 puncte de-a lungul profilu-
lui din secþiunea transversalã a tunelului. 

Convergenþa se defineºte ca schim-
barea distanþei dintre douã puncte ale
conturului. Ea s-a determinat pentru cele
cinci baze de mãsurare indicate în figura
urmãtoare. Bazele pentru mãsurãtori au

constat în cinci bare de convergenþã cu
lungimea de aprox. 100 cm, amplasate
în terenul din spatele torcretului.

Staþia de mãsurare a fost amplasatã
cât mai aproape de frontul tunelului.

S-a folosit ruleta extensometricã.
2. Deformaþia pãmântului
Aceste mãsurãtori au constat în

strângerea ºi redarea graficã a miºcãrilor
din interiorul masei de pãmânt înainte de
excavaþia tunelului.

Dispozitivele folosite:
În interiorul tunelului:
• Un set de 3 extensometre radiale,

fiecare extensometru fiind dotat cu o
ancorã metalicã la adâncimea de 2, 5, 9
ºi 12 m, în funcþie de profilul ales pentru
monitorizare.

În exteriorul tunelului:
• Montarea unui înclinometru ºi a unui

extensometru vertical.
Tunelul Sighiºoara a fost echipat cu 3

seturi de extensometre radiale, iar tunelul
Daneº cu 4 seturi de extensometre radiale. 

3. Mãsurãtori ale nivelului piezo-
metric

Nivelul hidrostatic s-a înregistrat cu
ajutorul piezometrelor, iar perechile de
piezometre etanºe au fost amplasate în
exteriorul tunelului, în funcþie de profilul
presupus al pãmântului.

4. Mãsurãtori de rezistenþã
Aceste mãsurãtori se referã la starea de

rezistenþã în torcret ºi în cintrele metalice:
Mãsurãtorile s-au fãcut folosind:
• 3 celule de presiune între teren ºi

sprijinire;
• 5 perechi de mãrci tensometrice mon-

tate în aripa de-a lungul cintrelor metalice.

Acestea au fost instalate în aceleaºi
secþiuni ca ºi extensometrele.

„Citirea zero“ s-a fãcut la 24 de ore
dupã turnarea torcretului. 

Colectarea datelor s-a fãcut cu aju-
torul unui dispozitiv electric de citire a
senzorilor.

5. Monitorizarea pe timpul duratei
de viaþã a tunelului

Aceste mãsurãtori se referã la starea
de rezistenþã în cãptuºeala finalã pe tim-
pul duratei de viaþã a tunelului. Rezis-
tenþa va fi mãsuratã folosind 8 perechi
de mãrci tensometrice fixate în beton.

Acest proiect este unul de referinþã
pentru SOLDATA în România.

Recomandãm imperios adoptarea
sistemelor de monitorizare pentru
lucrãrile de tunel feroviar ºi în mod
special, monitorizarea automatã pe
perioada execuþiei, þinând cont de
riscurile pe care le poate genera o
astfel de structurã subteranã.

Sisteme de monitorizare ºi evaluare
a riscurilor structurale ºi geotehnice
pentru tunelurile Sighiºoara ºi Daneº

Iulia ANDONE - Manager Proiect, SOLDATA România

În prezent are loc execuþia, de cãtre Asocierea FCC/Azvi, a tunelurilor Sighiºoara ºi Daneº de-a lungul Tronsonului
Sighiºoara  - Coºlariu din linia de cale feratã Braºov – Simeria, care face parte din Reþeaua de cãi ferate „Coridorul IV
Pan-European“. Aceste tuneluri au o lungime de aproximativ 325 m tunelul Sighiºoara ºi respectiv 747 m tunelul Daneº.
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Construcþii înalte cu schelet din oþel

SCURT ISTORIC
AL CLÃDIRILOR CU MULTE ETAJE
Extrase din cartea „Construcþii

înalte cu schelet din oþel“, autor prof.
acad. Dan Mateescu.

Biblia pomeneºte în Geneza,
cap. 11, de hotãrârea fiilor lui Noe de
a zidi o cetate ºi un turn, denumit
Babel, al cãrui vârf sã atingã cerul.

Aceastã relatare biblicã sublini-
azã dorinþa dintotdeauna a omului
de a clãdi în înãlþime, de a-ºi dovedi
mãiestria ºi inteligenþa construind
catedrale sau temple, fortãreþe sau

castele medievale. Asemenea rea-
lizãri reprezintã monumente de cul-
turã ºi istorie ale întregii omeniri,
opere remarcabile care dovedesc
inteligenþa tehnicã a omului în între-
cere cu natura.

Procesul de industrializare înce-
put în secolul trecut, proces care a
concentrat populaþia în centre ur-
bane ºi a comasat forþa de muncã în
unitãþi mai mari, a condus la apariþia
clãdirilor cu multe etaje.

Primele clãdiri de acest gen sunt
semnalate în Anglia, în industria tex-
tilã. Un proiect de o îndrãznealã
tehnicã deosebitã pentru acea
vreme este clãdirea cu ºapte niveluri
din Salford-Manchester, construitã
în 1801 de Boulton&Watt (inventa-
torul maºinii cu aburi). Structura
clãdirii, care avea 42 m lungime ºi
14 m lãþime, era formatã cu grinzi
din fontã de cca 3,0 m lungime,
susþinute la treimile deschiderii de
stâlpi executaþi tot din fontã.

O îmbunãtãþire constructivã s-a
produs în 1845 de cãtre William
Fairbairn, care la clãdirea unei
rafinãrii, în locul stâlpilor din fontã, a
introdus profile l din fier - pudlat.
În acelaºi an au apãrut ºi profilele
Zores, care înlocuiau grinzile din
lemn la executarea planºeelor.

O realizare deosebitã este, de
asemenea, clãdirea peste râul
Marna, în localitatea Noisel-sur-
Marne, proiectatã în anul 1871 de

Jules Saulnier pentru o fabricã de
ciocolatã. Având patru niveluri, clãdi-
rea este, de fapt, un pod peste râul
Marna. Elementele de rezistenþã ale
structurii sunt grinzile cu zãbrele
care formeazã pereþii laterali ai
clãdirii. Aceastã idee a fost reluatã
mai târziu ºi aplicatã la unele clãdiri
cu foarte multe niveluri în SUA.

Patria clãdirilor cu multe ºi cu
foarte multe etaje este, însã, Statele
Unite ale Americii. Aici, coloniºti
întreprinzãtori, eliberaþi de tarele
tradiþiei, au cãutat sã-ºi manifeste
prosperitatea economicã prin edifi-
carea unor construcþii care sã
depãºeascã, prin înãlþime ºi numãrul
etajelor, pe cele din jur.

Se împlinesc anul acesta 15 ani de la atentatul din 11 septembrie 2001, atentat care a avut ca rezultat
prãbuºirea a douã dintre cele mai înalte construcþii din lume, blocurile gemene World Trade Center din
New York. La aceste douã clãdiri, construite pe structurã metalicã, s-a referit cu doar 4 ani înainte, în
1997, profesorul academician Dan Mateescu în carte sa „Construcþii înalte cu schelet din oþel”.

Trebuie sã precizãm, de la bun început, cã profesorul Dan Mateescu a fost unul dintre cei mai
renumiþi specialiºti români în domeniul construcþiilor metalice, recunoscut ca fondatorul ºcolii româneºti
în domeniul construcþiilor metalice civile sau industriale. În îndelungata sa activitate, de peste 70 de ani,
profesorul Dan Mateescu a semnat, în calitate de autor sau coautor, 18 volume având ca temã diverse
aspecte din domeniul construcþiilor metalice.

În articolul de faþã prezentãm extrase din cartea „Construcþii înalte cu schelet din oþel”, sistem de
construcþii pe care prof. Dan Mateescu îl aprecia foarte mult ºi care este utilizat, practic, la marea majori-
tate a clãdirilor foarte înalte ce se ridicã, în prezent, în lume.

Turnul Babel Leiter Building

continuare în pagina 30��



Servicii complete în geotehnicã
SC CARMEN GEOPROIECT SRL

s-a înfiinþat în anul 2013 prin desprin-
derea din cadrul SC Hidrogeofor SRL
a departamentelor de studii, investi-
gaþii geotehnice ºi teste de laborator
ºi in situ, având personal cu expe-
rienþã de peste 15 ani în domeniul
studiilor ºi investigaþiilor geotehnice.

Specialiºtii SC CARMEN GEO-
PROIECT SRL vã pot asista în orice
problemã privind investigaþiile geo-
logice pentru terenuri de fundare,
stabilitatea terenului, amenajare ºi
alegere de amplasamente pentru di-
verse activitãþi (construire, exploatare,
modificarea morfologiei terenului).

Pentru studiul interacþiunii struc-
turilor construite cu terenul ºi a sta-
bilitãþii acestora, societatea noastrã
colaboreazã cu specialiºti din cadrul
Universitãþii Bucureºti ºi Universitãþii
Tehnice de Construcþii Bucureºti.

Laboratorul geotehnic al SC CAR-
MEN GEOPROIECT SRL, autorizat
grad II de cãtre ISC, deþine apara-
turã modernã, cum ar fi: celule edo-
metrice ºi aparat pentru forfecare
directã cu încãrcare pneumaticã,
complet automatizat ºi cu înregis-
trare automatã a datelor.

Pentru teste in situ firma deþine:
penetrometru Pagani TG73-200 pen-
tru penetrare dinamicã super grea
pânã la uºoarã sau penetrare sta-
ticã, instalaþii de foraj, trusã de încãr-
cãri cu placã Lukas, trusã de vane
test etc.

Printre beneficiarii noºtri se
numãrã: Primavera Development,
ACMS, Iberia Renovables, Aecom
România, Tahal România, Incertrans,
Inocsa Ingineria,  Azvimac, Erbaºu,

Strabag, Tractebel, ISPE, ISCE,
SBR SOLETANCHE BACHY România,
UTCB, ISPCF, Popp&Asociaþii, Saidel
Engineering, IPTANA, IAMSAT Mun-
tenia ºi mulþi alþii.

Societatea are angajaþi sau cola-
boreazã cu persoane cu îndelungatã
experienþã din cadrul institutelor de
cercetare (ISPIF, ISPCF, Foradex,
ISPH); de asemenea, deþinem o
bogatã experienþã în domeniul
investigãrii pentru proiectare de
galerii ºi baraje pe roci stâncoase ºi
nu numai. În colaborare cu firme par-
tenere, SC CARMEN GEOPROIECT
SRL poate realiza foraje adânci ºi
investigaþii geofizice.

Firma este acreditatã ISO 9001 ºi
ISO 14001. �
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În anul 1871 un incendiu catas-
trofal a distrus în întregime centrul
oraºului Chicago, care, în acel timp,
concentra industria cãrnii ºi a
cerealelor. La reconstruirea sa au
fost ridicate clãdiri cu multe niveluri. 

Aceastã soluþie a fost impulsio-
natã ºi de inventarea ascensorului
de cãtre Elisha Graves Otis. Primul
ascensor a fost instalat în anul 1857
într-un magazin de pe Broadway.

În Chicago, la începutul perioadei
de reconstrucþie, clãdirile cu multe
etaje au avut structura formatã din
ziduri exterioare din cãrãmidã ºi
planºee cu grinzi din lemn sau din
fontã, rezemate în interior pe stâlpi
din fontã.

Remarcabile sunt clãdirile din
aceastã perioadã proiectate de
William le Baron Jenney, fondatorul
ºcolii Chicago, ºi anume, în 1879
Leiter Building ºi în 1883 Home
Insurance Building. Aceasta este o
clãdire cu 11 etaje, la care în pereþii
exteriori din cãrãmidã au fost intro-
duºi ºi stâlpi din fontã, care împreunã
cu grinzile din fontã ºi stâlpii interiori
formeazã un schelet metalic.

În aceeaºi perioadã a fost edifi-
catã în Chicago clãdirea Monad-
nock, proiectatã de Bumham&Root.
Cu o structurã executatã în între-
gime din zidãrie, clãdirea, care are
16 etaje, a rãmas pânã în zilele
noastre cea mai înaltã construcþie

din cãrãmidã. La parter, grosimea
zidurilor este de 4,5 m, respectând
codul american din acea vreme,
care prevedea ca la clãdirile cu 12
niveluri grosimea zidurilor exterioare
sã reprezinte 0,3 mc pentru fiecare
mp de suprafaþã a planºeelor.

Prima clãdire cu structurã meta-
licã a fost blocul Rand Mc Nally cu
36 m înãlþime ºi 9 etaje, terminat în
1889. În 1891 s-a construit blocul
Capital cu o înãlþime de 85,5 m ºi
20 etaje, la care efectul forþelor
orizontale din vânt este preluat de
contravântuiri verticale executate cu
bare din oþel rotund.

Dupã 1890, prin producerea
unor cantitãþi mari de laminate din
oþel de fuziune (Thomas sau
Siemens - Martin), a apãrut pe
piaþã materialul ideal care a per-
mis execuþia unor clãdiri cu
schelet din oþel cu înãlþimi din ce
în ce mai mari ºi cu consumuri
relativ reduse de material.

Dupã exemplul Chicago, ºi la
New York, în centrul comercial Man-
hattan, condiþiile limitate de teren ºi
ambiþii de supremaþie în înãlþimea
clãdirilor dintre cele douã oraºe au
condus la edificarea unor construcþii
cu înãlþimi din ce în ce mai mari.
Aceastã concurenþã a continuat
pânã în zilele noastre, recordul de
înãlþime aparþinând celor douã mari
oraºe americane.

În anul 1899 a fost finalizatã
Park Row Building, prima clãdire

cu o înãlþime de peste
100 m, formatã din
douã turnuri jumelate
cu 118 m înãlþime ºi 29
etaje. Urmeazã, în
1913, turnul Wool-
worth proiectat de
Cass Gilbert ºi ing.
Gunwald Aus, cu 244 m
înãlþime ºi 60 niveluri
iar în 1931 cunoscuta
Empire State Build-
ing, proiectatã de Al
Smith, având 381 m
înãlþime ºi 102 etaje,
clãdire care, timp de 30
de ani, a menþinut
recordul de înãlþime
pentru New York.

În anul 1963 sunt date în exploa-

tare cele douã turnuri World Trade

Center cu 411 m înãlþime ºi 110

etaje, proiectate de M. Yamasaki,

E. Roth & Sons. 

STRUCTURA
DE FORMÃ TUBULARÃ

Structura celor douã turnuri

World Trade Center este de formã

tubularã, alcãtuitã din stâlpi foarte

apropiaþi unul de altul (1,02 m) ºi

legaþi la fiecare nivel cu grinzi foarte

rigide.

Cele douã turnuri sunt identice,

având înãlþimea de 411 m deasupra

terenului iar în secþiune orizontalã

63,5 m x 63,5 m, cu un nucleu cen-

tral cu dimensiunile 24 m x 42 m,

format din 44 stâlpi cu secþiune

chesonatã. Stâlpii nucleului preiau

numai efectul încãrcãrilor verticale.

Pe fiecare laturã a tubului sunt

amplasaþi 59 stâlpi, cu secþiunea

chesonatã de 450 mm x 450 mm,

aºezaþi la distanþe de 1,02 m unul de

altul ºi legaþi, la fiecare nivel, cu

grinzi cu inimã plinã cu o înãlþime de

1,32 m. Din atelier, câte trei stâlpi pe

trei niveluri formeazã un prefabricat.

Clãdirea Monadnock World Trade Center, New York

�� urmare din pagina 28
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Grosimea ºi calitatea oþelului
tablelor din care sunt alcãtuite
chesoanele stâlpilor sunt modificate
pe înãlþime de la 12,5 mm pânã la
7,5 mm ºi, respectiv, de la 700 N/mm2

pânã la 295 N/mm2, astfel ca alungi-
rile din încãrcãrile verticale sã fie
egale cu cele ale stâlpilor care
formeazã nucleul central, iar plan-
ºeele sã rãmânã orizontale. 

La baza clãdirii, pe trei etaje, câte
trei stâlpi sunt înlocuiþi printr-un sin-
gur stâlp, astfel încât distanþa între
stâlpi la aceste niveluri devine 3 x
1,02 m = 3,06 m, iar secþiunea aces-
tor stâlpi este, de asemenea, un che-
son cu laturile de 800 mm x 800 mm. 

Din cauza distanþelor mici dintre
stâlpi, ferestrele au o lãþime de
numai 0,48 m (fig. 2).

Grinzile planºeelor, rezemate pe
stâlpii tubului ºi pe ai nucleului cen-
tral, sunt executate sub formã de
grinzi cu zãbrele. De asemenea, cu
zãbrele sunt executate ºi grinzile
intermediare (fig. 3).

Planºeele sunt executate din
tablã cutatã, peste care este aºezatã
placa din beton uºor de 10 cm
grosime. Conlucrarea grinzilor cu
planºeul este realizatã prin pre-
lungirea diagonalelor prin tabla
cutatã în placa de beton.

Circulaþia pe verti-
calã este asiguratã de
104 ascensoare care
sunt împãrþite pe înãl-
þime în trei zone locale.
Douã ascensoare merg
de la parter la etajul
110, altele fac legãtura
între cele trei zone ºi
câte 24 sunt în fiecare
zonã localã. Cele din
zonele locale funcþio-
neazã în aceleaºi com-
partimente, astfel cã, în
total, în clãdire, sunt 54
camere de ascensor,
concentrate toate în
nucleul central.

În figura 2 este arã-
tatã o secþiune prin
unul din cei 4 x 59 =
236 stâlpi, care împre-
unã cu riglele de la
fiecare nivel formeazã
peretele tubului.

Fundaþiile sunt realizate în douã
rânduri de profile rezemate pe un
soclu din beton, care transmite efec-
tul încãrcãrilor stâncii din granit pe
care este aºezatã clãdirea (fig. 3).

Suprafaþa totalã a unui turn este
de 418.000 mp, iar suprafaþa utilã de
319.000 mp. Consumul total de oþel
pe turn a fost de 78.000 t.

În anul 1972, din nou la Chicago,
este terminatã clãdirea consorþiului
comercial Sears, cu 442 m înãlþime
ºi 120 niveluri.

La noi în þarã, înainte de rãzboi,
au fost executate câteva clãdiri cu
schelet din oþel. Dintre acestea
citãm:

• Palatul Telefoanelor, cu 12
etaje, cu schelet din oþel în variantã
nituitã, clãdire executatã în perioada
1935-1937;

• Blocul Adriatica, cu structura
metalicã în varianta prinderii cu
ºuruburi;

• Palatul Administrativ CFR, cu
o structurã din oþel sudatã, inclusiv
prinderile pe ºantier. Clãdirea a fost
executatã în perioada 1937-1940.
Este printre puþinele clãdiri metalice
complet sudate.

Dupã 1945, restricþiile impuse
folosirii oþelului în construcþii nu au
fãcut posibilã apariþia ºi în þara noas-
trã a clãdirilor cu multe etaje cu
schelet din oþel, aºa cum acest sec-
tor s-a dezvoltat în þãrile est-
europene: Polonia, Cehoslovacia,
URSS, RDG. Acoperirea unor nece-
sitãþi urgente de spaþii pentru
desfãºurarea unor activitãþi eco-
nomice, administrative, financiare,
hotel etc. va conduce, cu siguranþã,
la apariþia ºi în perimetrul oraºelor
noastre a clãdirilor cu multe etaje cu
schelet din oþel. �

Fig. 1: Secþiune prin stâlp.
1. ferestre, 2. ºinã pentru cãrucioarele de acces pentru înãlþime

Fig. 2: Grinzile planºeelor

Fig. 3: Fundaþia unui stâlp

Clãdirea Sears

�� urmare din pagina 30



SC NOVART ENGINEERING SRL
B-dul Lacul Tei, Nr. 1-3 (în clãdirea ISPE), Et. 6, Camera 619-621, Sector 2, Bucureºti

Tel.: +40 722 405 744 | Fax: +40 358 816 467
Email: office@4projects.ro | www.4projects.ro | www.novartengineering.ro

Controlul informaþiilor ºi al activitãþilor de pe ºantier
se poate realiza astãzi într-un mod mult mai simplu ºi
eficient. Field View, aplicaþie care schimbã modul în
care se livreazã proiectele de construcþii, accesibilã de
pe tabletã, permite echipelor de proiect sã obþinã toate
informaþiile de care au nevoie direct de pe ºantier.

Field View aduce îmbunãtãþiri semnificative în livra-
rea proiectelor de construcþii asigurând:

• Colectarea ºi partajararea informaþiilor de pe ºantier
de cãtre toþi membrii echipelor, pentru a oferi o mai bunã
transparenþã, siguranþã, calitate ºi gestionare a infor-
maþiilor ºi erorilor depistate;

• Rezolvarea problemelor ºi remedierea rapidã a ero-
rilor descoperite pe ºantier – niciun detaliu nu este trecut
cu vederea;

• Referiri directe ale defectelor pe fotografii ºi planºe
în format digital;

• Urmãrirea progresului înregistrat în ceea ce
priveºte activitãþile echipelor de ºantier;

• Tablou de bord cu problemele la nivel de proiect sau
de companie.

BENEFICIILE UTILIZÃRII FIELD VIEW
• Economii semnificative în ceea ce priveºte printarea

ºi menþinerea documentelor pe suport de hârtie;
• Captare ºi raportare mai eficientã a datelor;
• Piste de audit îmbunãtãþite – documentele stocate

în format electronic nu vor fi pierdute;
• Îmbunãtãþire a calitãþii lucrãrilor;
• Comunicare rapidã, prin web, în cadrul lanþului de

aprovizionare;
• Modelarea electronicã, utilizând formulare ºi fluxuri

de lucru, a oricãrui proces învechit bazat pe hârtie.

FIELD VIEW – 15 ANI DE EXPERIENÞÃ ÎN LIVRAREA DE
SOFTWARE PENTRU ECHIPELE MOBILE DE PE ªANTIER

• SOLUÞIE SAAS – Acces la informaþiile proiectului
din orice locaþie cu conexiune la internet;

• LISTARE ªI TRIMITERE VIA E-MAIL A PROBLE-
MELOR ªI GREªELILOR DE EXECUÞIE care necesitã
corectare;

• Funcþionalitãþi de PHOTO MARK-UP, COMENTARII
ªI ADNOTARE A DETALIILOR privind erorire descoperite;

• Funcþionalitãþi de creare a unor REGULI PRIVIND
FORMULARELE, TASK-URILE ªI SEMNÃTURILE;

• Localizare digitalã precisã a problemelor DIRECT
PE PLANªA DE PROIECT, FOTOGRAFIEREA ªI
ÎNCORPORAREA DOCUMENTELOR;

• Sistem de ASSET MANAGEMENT - Ataºarea de
fotografii, comentarii, sarcini ºi formulare;

• EVALUARE SSM – Acces la jurnale,
rapoarte ºi diagrame privind inspecþiile
de sãnãtate ºi securitate în muncã.

Pentru informaþii suplimentare,
prezentãri detaliate ºi oferte de
preþ vã rugãm sã ne contactaþi la
telefon +40 722 405 744 sau email
office@4projects.ro �

Field View
Livrãm proiecte, nu hârtii!

Descoperã Field View – aplicaþie pentru tablete,
de îmbunãtãþire ºi control al proiectelor ºi activitãþilor echipelor mobile de pe ºantier

ASIGURÃM IMPLEMENTARE RAPIDÃ ªI LIVRÃM INCLUSIV TABLETELE CU PROIECTUL CONFIGURAT,
RESPECTIV PLANªE, FORMULARE, FLUXURI TEHNOLOGICE, UTILIZATORI, PERMISIUNI !
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Fibre din polipropilenã
pentru armarea betoanelor

ec. Florin FLORIAN - director departament Fibre - Betoane, ROMFRACHT

În ultima perioadã se doreºte
tot mai mult înlocuirea fierului în
structurile complexe. În industria
auto, de pildã, se poate vorbi
chiar de o revoluþie în acest sens,
prin înlocuirea tablei sau a altor
componente care pânã acum
erau din oþel, cu materiale dintr-o
nouã generaþie, cum ar fi fibrele
de carbon sau polipropilena.

ªi în domeniul costrucþiilor
putem vorbi de acelaºi fenomen.
Echipa de ingineri de la ROM-
FRACHT a lansat pe piaþã fibrele
din polipropilenã RoFero pentru
armarea dispersã a betoanelor.
RoFero sunt fibre structurale de
înaltã performanþã, certificate
CE conform SR EN 14889-2/2007.

Munca de cercetare pentru
conceperea acestui produs a fost
una laborioasã, necesitând foarte
mult timp ºi resurse. Pentru a
ajunge la performanþele fibrei
RoFero a fost nevoie de circa doi
ani, iar eforturile au fost consis-
tente, atât din punct de vedere
uman cât ºi tehnic ºi financiar. 

Producerea fibrelor RoFero a
necesitat utilaje de înaltã perfor-
manþã, care în perioada elabo-
rãrii reþetelor nu au produs decât
loturi experimentale.

Testele de laborator aratã cã
fibrele RoFero sunt deosebit de
performante ºi pentru prima
datã în România a fost atins
raportul de schimb cu fibrã meta-
licã de 1:10. Dacã la fibrele
metalice sunt 2.800 pânã la
4.600 fibre/kg, în cazul fibrelor
din gama RoFero sunt cca
160.000 fibre/kg.

ªi pe plan mondial fibrele din
polipropilenã au multiple aplicaþii,
deoarece sunt fibre cu rezistenþã
înaltã. În plus, fibrele RoFero
fabricate de ROMFRACHT, pe
lângã parametrii tehnici net supe-
riori, au ºi preþuri competitive.

În acest sens, trebuie remar-
cat faptul cã, la o calitate net
superioarã, fibrele RoFero sunt
oferite pe piaþã la preþuri sub ale

celor similare fabricate de alþi
producãtori ai unor fibre de
acest tip. A fost posibil acest
lucru deoarece le producem în
România, dupã reþeta dezvoltatã
în laboratorul nostru de cerc-
etare, ceea ce ne permite sã le
comercializãm la preþuri accesi-
bile ºi competitive.

Fiind o soluþie viabilã din
punct de vedere tehnic ºi ceva
mai ieftinã, aceste tipuri de fibre
s-au folosit în România la lucrãri
de anvergurã, cum ar fi RAR-ul
din Târgu Mureº, Tecsa Busi-
ness, magazinele Lidl, la care

ec. Florin FLORIAN



�� RReevviissttaa  Construcþiilor �� septembrie 2016 35

s-au turnat mii de metri pãtraþi
de pardoseli industriale. ªi, în
acest sens, se mai pot da multe
exemple.

Ca un detaliu tehnic, este de
apreciat comportamentul fibrelor
în beton la diferenþe termice; este
cazul depozitelor frigorifice la
care s-a folosit acest tip de fibrã.
Þinând cont cã fibra din polipro-
pilenã este inertã la orice agre-
siune, ea poate fi utilizatã ºi în
domeniul agricol, la suprafeþele
mari de depozite pentru furaje
sau la fermele de animale, pre-
cum cele de la recentul ºantier
din judeþul Cãlãraºi.

Pentru a uºura dozajul, fibrele
RoFero sunt disponibile în saci
de hârtie de 500 grame iar
lungimile fabricate de noi sunt de
38 mm ºi 54 mm (pentru a fi
folosite în funcþie de agregatele
din beton).

Dozajul fibrelor se face sim-
plu: în betonierã malaxare timp
de cca 7 min. sau în staþia de
betoane. Pentru lucrãri mici,
acolo unde betonul se preparã la
faþa locului, în betoniera micã,
fibrele se adãugã odatã cu agre-
gatele (la staþia de betoane este
bine sã specificaþi cã lucraþi cu
fibre, pentru a adãuga fluidizant).

În cazul dozajului, dacã acesta
nu este recomandat anume de
un proiectant sau proiectantul nu
ºtie sã îl calculeze, departamentul
nostru tehnic pune la dispoziþ ie

calculul  de dozaj dupã spe-
cificaþiile fiecãrui proiect: în
funcþie de caracteristicile stratului
suport, de încãrcãrile pe picior de
raft, de încãrcãrile dinamice, de
încãrcãrile statice, de încãrcãrile
liniare sau de orice alte specifi-
caþii ale proiectului dumneavoastrã.   

Bineînþeles ca fibrele RoFero
armeazã dispers dar ar fi indicatã
adãugarea a 300 grame/m3 fibre
RoWhite. Acestea se folosesc
pentru eliminarea microfisurilor,
ele având un rol important în exe-
cutarea unei pardoseli impecabile

(atenþie: dozajul de 300 grame/m3

este doar pentru folosirea lor

împreunã cu RoFero; orice altã

aplicaþie necesitã 600 grame/m3). 

Noi, specialiºtii de la ROM-

FRACHT, încercãm sã performãm

în domeniul armãrii disperse, sã

arãtãm cã ºi în România se

poate face performanþã. În arti-

colele urmãtoare voi prezenta ºi

celelalte tipuri de fibre din polipro-

pilenã produse de ROMFRACHT.

Ar trebui sã ne mândrim cu

“Made În România !” �

www.fibre-polipropilena.ro
www.fibre-metalice.ro

www.hidroizolatiibeton.ro
Tel.: 021.256.12.08

Pentru a cunoaºte în amãnunt performanþele produselor noastre, vã rugãm sã vizitaþi
noua noastrã platformã www.fibre-polipropilena.ro care este, acum, mult mai prietenoasã,

ea fãcând posibilã interacþiunea online cu un specialist în domeniu!



Þinut locuit încã din cele mai vechi timpuri de descen-
denþi ai primilor locuitori ai Transilvaniei, numele râului
Bistriþa Ardeleanã l-a înlocuit pe vechiul “Repedea”,
odatã cu pãtrunderea în zonele de nord ale þãrii noastre
a influenþelor lingvistice slave. 

În sãlbãticia Munþilor Calimani, sãtenii satului Colibiþa
au aflat, în 1977, cã viaþa li se va schimba fundamental:
pe locul vetrei locuite din demulturi, urma sã se aºeze
mai întâi o colonie de constructori ce aveau ca obiectiv
realizarea unui baraj ce va þine în spate cei 90 de
milioane de mc ai unui mare lac de acumulare, lac care
sã asigure apa pentru locuitorii oraºului Bistriþa, sã
fereascã valea de inundaþii ºi sã contribuie ºi la genera-
rea de energie electricã. 

Ceea ce nu ºtiau nici locuitorii, nici constructorii ºi nici
mulþi dintre noi, legat de aceastã amenajare, era faptul
cã, în timp, urma sã devinã o adevãratã perlã înzestratã
cu un potenþial deosebit pentru turiºtii atraºi de luciul
apei, de tãria aerului, de rezervaþiile “Stâncile Tãtarului”
ºi “Cheile Bistriþei Ardelene”, de frumuseþea Cascadei
Diavolului ºi de culorile Tãului Zânelor. Încet-încet, pe
lângã cei ce poposeau cu corturi ºi rucsaci, oamenii
locului ºi cei de mai de departe au început sã-ºi rân-
duiascã mici case de vacanþã, apoi pensiuni, apoi chiar
ºi hoteluri ce bucurã trecãtori din þarã ºi nu puþini din alte

þãri, cu toþii fermecaþi de bogãþia peisajului. La toate
acestea se adaugã bogãþia faunisticã deosebitã a zonei,
din care se detaºeazã speciile ocrotite ºi în mod exclusiv:
cocoºul de mesteacãn, þestoasa de apã ºi furnica roºie.

Aºa cã, la începuturile construcþiei, oamenii locului
ºi-au mutat casele, cimitirul ºi biserica pe un alt ampla-
sament pentru a face loc barajului ºi lacului de acumu-
lare. Pentru o vreme au lãsat deoparte agricultura,
animalele ºi meºteºugul lemnului, pentru a-ºi clãdi o
nouã vatrã, dupã care unii dintre ei au devenit lucrãtori în
cadrul ºantierului, iar alþii doar spectatori ai construcþiei.

Aºezatã în bazinul superior al râului Bistriþa Ardeleanã,
amenajarea colecteazã apele dintr-un bazin de recepþie
de cca 200 km2, din zona munþilor Cãlimani ºi Bârgãului. 

Fiind localizatã în cel mai mare masiv vulcanic din
þara noastrã, din punct de vedere geologic regiunea
este caracterizatã de prezenþa rocilor eruptive – con-
glomerate vulcanice ºi andezite, peste care s-au supra-
pus sedimentãrile ultimilor 2-5 milioane de ani.

La definitivarea schemei de amenajare s-a avut în
vedere, în perspectivã, posibilitatea supraînãlþãrii bara-
jului cu încã 10 m.

Baraj anrocamente
Având coronamentul la cota 805, cu o înãlþime de 90 m

ºi o lungime de 241 m, barajul înglobeazã un volum de
1,610 milioane mc de rocã andeziticã. 

Impermeabilitatea rocii de bazã a
fost obþinutã cu ajutorul unui voal de
etanºare alcãtuit din douã ºiruri de
foraje cu adâncimi de 35 m în albie ºi
50-60 m în versanþi.

Etanºarea corpului barajului s-a
realizat, în etapa I, cu o mascã provi-
zorie din PVC, iar în etapa a II-a cu o
mascã din beton bituminos, suprafaþa
acesteia fiind de 26.000 mp.

Masca definitivã din beton asfaltic,
finalizatã în cursul anului 1989, este
alcãtuitã din 5 straturi de mixturi
asfaltice dispuse pe un strat suport
special pregãtit, având urmãtoarea
configuraþie:

• Strat din beton bituminos de ega-
lizare semicompact de 5 cm;

• Strat beton bituminos compact de
6 cm;

Contribuþia SC HIDROCONSTRUCÞIA SA
la edificarea sistemului hidroenergetic naþional (XII)

BARAJUL ªI CENTRALA HIDROELECTRICÃ COLIBIÞA
ing. ªtefan CONSTANTIN - SC HIDROCONSTRUCÞIA SA



• Strat bituminos drenant de 9 cm;
• Douã straturi beton bituminos

compact de câte 5 cm;
• Strat mastic bituminos de protecþie

contra radiaþiei solare.
Masca s-a executat în fâºii de 3 m

grosime, dupã linia de cea mai mare
pantã, cu un set de echipamente
concepute ºi realizate de SC HIDRO-
CONSTRUCÞIA SA.

Aducþiunea principalã
Este formatã dintr-o prizã de tip

“turn”, comunã cu accesul la golirea de
fund, continuatã cu o galerie în lun-
gime de 210 m, din care 60 m blindaþi
ºi încheiatã cu casa vanelor. Din zona
blindatã se ramificã conducta de
racord spre aducþiunea centralei.

Aducþiunea centralei este execu-
tatã sub forma unei conducte metalice cu lungimea de
150 m, Ø2,20 m, pozatã în galeria de acces la casa
vanelor golirii de fund iar traversarea pe versantul stâng
este realizatã printr-o conductã din beton armat cu
lungimea de 75 m ºi un diametru de 2,20 m, blindatã la
interior, sprijinitã pe douã pile, continuatã cu galeria de
aducþiune cu lungimea de 6.500 m ºi un diametru de
2,80 m, pânã la castelul de echilibru.

Castelul de echilibru, cu camera superioarã ºi infe-
rioarã, cu circulaþie ºi diafragmã în puþ, are înãlþimea
de 84 m ºi diametrul de 4.40 m, continuat de casa
vanelor fluture, conducta forþatã de 233 m ºi distribuitorul
ºi vana sfericã.

Centrala hidroelectricã
Este de tip puþ semiîngropat cu Ø13,60 m ºi înãlþimea

totalã de 34,55 m, echipatã cu un grup Francis de 21 MW,
la un debit instalat de 15,5 mc/sec ºi o cãdere de 194,5 m.

Pentru livrarea uniformã a debitului de apã la consu-
matori, s-a executat un bazin compensator de 90.000 mc,
în profil mixt, în afara albiei regularizate.

Derivaþii ºi captãri secundare
• Derivaþia Repedea capteazã 0,45 mc/sec, printr-o

prizã de tip tirolez la firul apei, debitul fiind deversat în
acumulare printr-o galerie cu lungimea de 796 m;

• Derivaþia Bârgãu capteazã 0,40 mc/sec cu o prizã
de tip tirolez – Straja – debit pe care îl transportã printr-o
galerie de 6.500 m;

• Captãrile Macrii, ªoimul de Jos,
ªoimul de Sus, Iezerul ºi Stejea adunã
împreunã 0,44 mc/sec.

Punerea în funcþiune a amenajãrii a
avut loc în anul 1988, implicând urmã-
toarele cantitãþi de lucrãri principale:

• Terasamente: 388.000 mc;
• Anrocamente: 1.720.000 mc;
• Betoane ºi betoane armate:

135.000 mc;
• Mascã beton asfaltic: 26.000 mp;
• Injecþii: 25.900 ml.
Plinã de legende, dintre care cea a

colibei primului cioban care s-a stabilit
în aceste locuri, urmat fiind de încã
alþii, este cea care îi explicã numele,
Colibiþa este un loc în care munca
oamenilor ºi mãreþia naturii ºi-au dat
mâna pentru a ne arãta un loc bine-
cuvântat. �
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Rolul arhitectului în societate
ÎNTRE EFICIENÞÃ ªI CALITATE, ÎNTRE TRADIÞIE ªI INOVAÞIE

arhitect diplomat Laurenþiu Corneliu BRÂNZEANU - SC ARHINTEX SRL

În general, orice creator este mar-
cat în activitatea lui de factori conºti-
enþi (educaþia), cât ºi de subconºtient
prin zestrea nativã.

În actul creaþiei îºi dau mâna ºi
colaboreazã urmãtoarele categorii de
însuºiri ºi aptitudini:

• gena ancestralã
• rãdãcinile geografice ºi etico-

morale
• pregãtirea profesionalã
• experienþa de lucru
• rutina
• cãutarea noului
Nu ºtim dacã atunci când creãm

ceva ne repetãm (cineva spunea cã
cine nu învaþã din greºelile istoriei, le
repetã), nu ºtim de unde ne vine inspiraþia atunci când
creem ceva nou. Existã o luptã continuã între comanda
socialã, experienþa, rutina ºi ambiþia inovaþiei.

De cele mai multe ori, însã, arhitectul este influenþat
de tot ceea ce îl înconjoarã: în bine sau în rãu. Cãci, deºi
actul creaþiei pare la început solitar, obiectul creaþiei
capãtã rol social. Iar obiectul de arhitecturã este înconju-
rat de altele asemeni lui, fiecare cu funcþiunea ºi desti-
naþia sa.

Dacã întregul se completeazã, în mod fericit, cu
obiectul creat de arhitect este deja un pas câºtigat:
lupta cu tine însuþi.

Dacã întregul este mai bine pus în valoare de obiec-
tul creat de arhitect, este cel de-al doilea pas câºtigat:
lupta cu prezentul.

ªi dacã, peste ani, acesta intrã în categoria specialã
a monumentelor de arhitecturã, apare ºi cel de-al treilea
pas: lupta cu viitorul.

Drumul este greu, dar meritã strãbãtut.
ªi de fiecare datã când te afli în faþa unei noi

provocãri trebuie sã te gândeºti dacã ai experienþa
necesarã ºi voinþa de a duce sarcina pânã la capãt ºi sã
îndrãzneºi sã-þi asumi rãspunderile.

Parafrazând o poezie celebrã putem rescrie „balada
arhitectului grãbit“:

Rãmâi sãnãtoasã, cucoanã
Cã-þi las proiectul de casã ºi plec...

Într-o lucrare mai veche, în care analizeazã relaþia dintre om ºi societate, Herbert Marcuse remarca fap-
tul cã societatea este inumanã prin definiþie, deoarece þinând cont de interesele grupului acþioneazã, de
multe ori, în detrimentul individului, deci a omului ca entitate. 

Mãiestria arhitectului constã în a îmbina ºi coordona o activitate cu rol ingrat, în care sã þinã cont atât
de interesele sociale cât ºi de dorinþele clientului ca individualitate umanã, în scopul realizãrii unui obiect
de arhitecturã care sã rãspundã comenzii sociale ºi sã asigure confortul emoþional utilizatorului.

continuare în pagina 40��
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Îmi amintesc cu plãcere momen-
tele când rãsfoiam albumele de arhi-
tecturã (adevãrate opere de artã) care
ilustreazã activitatea unor arhitecþi
celebri, precum Victor Horta. Acest
arhitect, care ºi-a exprimat geniul cre-
ator în perioada excepþionalã pentru
artele vizuale a „Art Nouveau“, obiº-
nuia sã lucreze cu echipele de meºteri
detaliile cele mai mãrunte (de naturã
tehnicã - structurã ºi execuþie, dar mai
ales artisticã - celebra feronerie „coup
de fouet“), fapt ce fãcea ca proiectarea
ºi construirea unui imobil sã se împle-
teascã de-a lungul unei perioade de
5-10 ani (este adevãrat cã, în aceastã perioadã,
întocmea, în paralel, mai multe proiecte simultan). Actul
de arhitecturã era susþinut de oameni cu averi impor-
tante ºi avea, de multe ori, statutul unui mecenat artistic.

În ziua de azi un arhitect prolific, împreunã cu colec-
tivul pe care îl coordoneazã, lucreazã ºi de multe ori
finalizeazã, în cursul unui singur an, 10-15 proiecte de
mai micã sau mai mare complexitate. Este adevãrat cã,
în aceastã activitate, arhitectul modern are în spate
tehnologia ca motor, materialele noi ºi o oarecare stan-
dardizare a acestora. Riscul la care se supune, accep-
tând comanda socialã uriaºã de pe piaþã (amplificatã ºi
de oferta redusã de preþ la proiectare, în general), este
sã ajungã la o serializare, mai mult sau mai puþin meca-
nicã, a obiectului de arhitecturã final.

Serializarea presupune folosirea elementelor de
detaliu în combinaþii multiple (serie micã pânã la tipi-
zarea unor programe (serie industrialã).

În perioada formãrii societãþilor industriale de tip capi-
talist sau a dezvoltãrii hei-rupiste a socialism-comunis-
mului regional, tipizarea a constituit un factor de
realizare masivã a comenzii sociale, omorând, de cele
mai multe ori, iniþiativa personalã.

Rigurozitatea disciplinatã a elementelor repetate în
cadrul ansamblului (obositoare ºi anoste) a fost înlocuitã,
în statele ce au ieºit din lagãrul socialist, de anarhia
operei unicat, de multe ori scãpatã din mânã, tributarã
aceloraºi tehnologii ºi materiale care au ca factor comun
rentabilitatea.

Scãpând din frâul stâns al disciplinei tipizate, arhitec-
tul îºi cautã modele noi:

• modelul ancestral
• modelul experienþei meºteºugãreºti
• modelul naturii
Unul dintre comandamentele epocii moderne este

întoarcerea la naturã ºi respectarea acesteia.
În cartea „Arhitectura peisajului“ scrisã de John

Ormsbee Simonds sunt inserate câteva reguli adresate,
în principal, arhitectului, privind:

• alegerea locului (Sit)
• analiza factorilor de mediu favorabili ºi perturbatori
• încadrarea în peisaj
• puterea expresiei simbolice
Trebuie sã þinem cont cã activitatea de proiectare este

o muncã în echipã:
• arhitecþi (de obicei în rolul de coordonatori)
• ingineri pentru structurã de rezistenþã
• ingineri pentru instalaþii (electrice, sanitare, termice,

ventilaþii, aer condiþionat, gaze)
• ingineri geo-tehnicieni, topografi
• specialiºti tehnologi

Fiecare component din aceastã echipã trebuie sã
contribuie la realizarea obiectului finit.

Întrebarea, pentru fiecare din ei, este unde se
sfârºeºte tradiþia ºi experienþa ºi unde începe inovaþia ºi
talentul creator?

Când trebuie folositã cunoaºterea ancestralã ºi când
putem sã o îmbogãþim cu elemente noi, moderne?

Cum sã facem ca obiectul de arhitecturã, creat pe
baza comenzii sociale cu mijloace mai mult sau mai
puþin industriale, sã se înscrie în categoria realizãrilor
artistice ºi sã nu devinã kitsch?

Sau pe scurt: UNDE, CÂND, CUM?

�� urmare din pagina 38
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CU RULOURILE  EXTERIOARE
SE POT REDUCE COSTURILE
PENTRU ÎNCÃLZIRE CU 30%

Acþiunea rulourilor exterioare
este mai eficientã decât cea a
draperiilor, a jaluzelelor pentru faþadã
sau a obloanelor, întrucât între supra-
faþa ferestrei ºi lamelele ruloului se
creeazã un strat de aer care este un
izolator perfect. 

Rulourile fac posibilã reducerea
cheltuielilor cu energia, pe toatã
perioada anului, cu pânã la 30%.
Rulourile de exterior contribuie la
reducerea semnificativã a pierderii
de cãldurã pe timpul iernii, îmbu-
nãtãþind, astfel, balanþa energeticã a
clãdirii. Ele oferã ºi adãpost împo-
triva zãpezii, ploii ºi vântului. 

Pe de altã parte, pe timpul verii
nu permit supraîncãlzirea spaþiilor
din interior sub acþiunea razelor
solare, reducând, totodatã, consu-
mul de energie generat de apara-
tura suplimentarã de rãcire.

ALEGEREA RULOULUI POTRIVIT
A devenit o regulã ca, deja din

faza de proiectare a unei construcþii
noi sau de termoizolare a unei

Rulourile ecologice de exterior ALUPROF
Trebuie sã ºtim cã o clãdire pierde energia termicã pe trei cãi principale: prin sistemul de ventilaþie, prin

pereþi ºi prin ferestre ºi uºi. Prin montarea rulourilor exterioare se reduc, într-o mare mãsurã, pierderile de
cãldurã ºi implicit, costurile cu energia.

Pânã în prezent, rulourile au fost percepute îndeosebi ca un accesoriu de lux, un element decorativ, fãrã
o funcþie importantã. Acum rulourile joacã un rol semnificativ în exploatarea confortabilã ºi eficientã a
construcþiei. În condiþii atmosferice neprielnice, aceste elemente constituie o barierã de protecþie efi-
cientã a geamurilor împotriva zãpezii sau a vântului, iar vara protejeazã împotriva expunerii excesive la
razele solare, limitând, totodatã, folosirea aparaturii de climatizare. În plus, un sistem potrivit de rulouri
exterioare oferã o protecþie eficientã împotriva efracþiei.

Trebuie subliniat faptul cã Institutul pentru Case Pasive din Darmstadt (PHI) a apreciat în mod deosebit
sistemele de rulouri tencuibile SP ºi SP-E produse de ALUPROF Polonia ca având proprietãþi unice.
Aceastã instituþie a emis un certificat pentru casetele cu dimensiunea de 165 mm în ambele sisteme, care,
dacã se respectã cerinþele de montaj, pot fi aplicate cu succes la construcþiile pasive.

Foto 1: Rulouri – sistemul tencuibil SP-E
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construcþii existente, arhitectul sã ia
în calcul posibilitatea de folosire a
protecþiilor solare, precum rulourile
de exterior. Este important sã se
aleagã un sistem potrivit, adaptat
necesitãþilor utilizatorilor. Sunt dispo-
nibile urmãtoarele sisteme de rulouri:

RULOURI APLICATE
Este vorba de rulouri cu caseta la

vedere care se monteazã pe tâm-
plãrie (în niºã sau glaf) sau direct pe
perete. În primul caz, sunt recoman-
date sistemele cu casete semi-ovale
SKP, care formeazã o îmbinare per-
fectã cu faþada sau cu sistemul SK
în care caseta are un unghi de 45°.
Pentru montarea pe perete, însã,
sunt ideale sistemele ovale (SKO ºi
SKO-P) la care casetele sunt fabri-
cate din extrudat sau din tablã profi-
latã. Avantajul sistemelor aplicate
este, fãrã îndoialã, faptul cã ruloul
nu va fi încastrat în clãdirea exis-
tentã, drept care nu necesitã pre-
gãtiri speciale la montaj. 

Existã posibilitatea de a adapta
culoarea ruloului la cea a faþadei,
fãcând din acesta un element deco-
rativ. Ruloul aplicat se poate monta
oricând se doreºte, întrucât nu se
integreazã în fereastrã ºi constituie
un element separat al construcþiei.

RULOURI TENCUIBILE
Este important sã se aleagã un

rulou cu o casetã mascatã ºi toto-
datã mai economic din punct de
vedere energetic. În acest sens, cele
mai recomandate sunt sistemele SP
ºi SP-E. Este vorba de rulouri a
cãror casetã este montatã la supra-
faþã, partea sa exterioarã putând fi
finisatã cu orice material (tencuialã,
cãrãmidã decorativã etc.). 

Piesele ruloului nu sunt integrate
în construcþia ferestrei ºi a uºilor ºi
nici în buiandrug, drept care nu
afecteazã potenþialul ermetic al
casei ºi oferã o izolaþie termicã per-
fectã. Aplicarea acestui rulou la
clãdirile existente este posibilã dupã
efectuarea, cu recomandarea arhi-
tectului, a modificãrilor necesare ale
buiandrugului.

SISTEM SUPRAPUS DE RULOURI
Sistemul suprapus SKT OPOTERM

presupune montajul ruloului direct
pe cadrul ferestrei. Caseta este rea-
lizatã cu elemente din PVC de înaltã
calitate, printr-un profil reglabil
adecvat. Aceste profile sunt adap-
tate, în mare parte, la profilele
cadrelor de ferestre sau de uºi din
lemn, aluminiu sau PVC. La interior,
caseta este, de asemenea, izolatã
pentru o mai bunã termoizolare. 

Cornierele permit folosirea oricã-
ror materiale de finisare a faþadei.
Pentru cei care doresc sã monteze
ruloul cu rol decorativ, existã posibi-
litatea construcþiei fãrã casetã ºi ca
elementele la vedere sã fie asortate
la culoarea tâmplãriei de lemn a
ferestrei. Rulourile suprapuse sunt
foarte uºor de montat.

Fiecare dintre sistemele menþio-
nate mai sus se pot folosi cu plasã
de þânþari. Aceastã soluþie este un
excelent mod de protejare împotriva
insectelor, în timpul verii, iar iarna,
împotriva temperaturilor scãzute.

RULOURI ÎN BUIANDRUG
Este cea mai veche soluþie care

se monteazã exclusiv în construcþiile
nou ridicate. Montajul lor se poate
face în douã etape. Într-o primã
etapã, caseta la care s-a folosit poli-
stiren dur este încastratã în zidãria
pereþilor. Elementele speciale ale
ruloului permit prinderea definitivã a
acesteia în buiandrug. Datoritã
acestui lucru, caseta este încastratã
astfel încât nu se mai vede deloc.
Asamblarea ruloului în totalitate ºi a
casetei în construcþie este deseori o
procedurã destul de complicatã.
Cu toate cã ruloul de prins în buian-
drug este de multe ori înlocuit cu un
sistem ascuns sub finisaj, arhitecþii îl
prevãd, în continuare, în proiecte. �
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Consultanþã ºi proiectare
pentru construcþii metalice

CINE SUNTEM?

Fondatã în anul 2003, GORDIAS SRL s-a înfiinþat cu
scopul acordãrii consultanþei în domeniul managemen-
tului de proiecte ºi dezvoltãrii afacerilor în domeniul con-
strucþiilor metalice.

Anul 2006 a adus lansarea companiei ºi în activitatea
de proiectare, devenind astfel un furnizor important de
soluþii integrate în domeniul construcþiilor metalice ºi
mixte oþel-beton.

Începând din anul 2011 GORDIAS a devenit repre-
zentant pe România al soluþiilor ConSteel, soft specia-
lizat pe construcþii metalice ºi mixte oþel-beton.

GORDIAS are membri activi în AICPS (Asociaþia
Inginerilor Constructori Proiectanþi de Structuri din
România), IABSE (International Association for Bridge
and Structural Engineering) ºi grupuri tehnice de lucru
ale organizaþiei ECCS (European Convention for Con-
structional Steelwork), asumând astfel ºi un rol impor-
tant în diseminarea informaþiilor de profil.

MISIUNEA echipei noastre este sã ajutãm clienþii atât
în dezvoltarea unui spirit competitiv etic ºi realizarea de
investiþii mai performante prin experienþa noastrã profe-
sionalã, cât ºi în a avea o modalitate de lucru eficientã
prin implementarea de softuri performante care permit
utilizatorului sã obþinã o gamã largã de soluþii structurale.

VIZIUNE:
Sã devenim lideri în servicii de consultanþã ºi

proiectare din domeniul construcþiilor metalice prin pro-
fesionalismul, experienþa ºi spiritul inovator al echipei
GORDIAS.

VALORI:
• Competenþã
• Profesionalism
• Spirit inovativ
• Experienþã 
• Grija pentru mediul înconjurãtor

PUNCTE TARI:

• Echipã tânãrã ºi dinamicã 
• Dotare modernã
• Bazã de date cu proiecte diversificate
• Servicii integrate care fac diferenþa între noi ºi

competitorii noºtri.

CE OFERIM?

EXPERIENÞÃ ÎN PROIECTARE:
Proiectarea structurilor metalice este una dintre prin-

cipalele noastre activitãþi. Dovada experienþei noastre
este evidenþiatã de sute de proiecte cu cele mai diverse
funcþiuni: construcþii industriale (Betty Ice Suceava,
Heineken Constanþa, Terra Bucureºti, RUD Sibiu, IFM
Sibiu, Pirelli Slatina, Siniat Turceni, CML Sibiu), centre
comerciale (Polus Center Cluj, Grand Mall Metecom
Satu-Mare, Mobexpert Sibiu, Terasã Park Lake
Bucureºti), saloane auto (Ford Suceava, Opel Deva,
Toyota Suceava, Constanþa, Dacia Bucureºti), centre
sportive ºi de relaxare (Patinoar Tg. Mureº, Salã Multi-
funcþionalã Cluj, Salã de sport ºi Cinema Bazã Militarã
Kogãlniceanu), centre hoteliere (Hotel Flora Mamaia),
birouri (Sediu Transavia Sântimbru, Supraetajare
Sigma Business Center Cluj, Centru de Afaceri Sibiu),
edificii culturale (Teatrul Naþional de Operetã Ion Dacian
Bucureºti), clãdiri agricole / zootehnice, monumente
istorice sau reabilitãrile ºi consolidãrile structurale,
domenii în care am activat ºi am avut performanþe
demonstrate prin premiile obþinute.

DISTRIBUÞIE DE SOFTWARE – ConSteel
Prin softul ConSteel vã punem la dispoziþie o soluþie

integratã.  Aplicaþia este destinatã birourilor de proiectare,
în special pentru cele implicate în proiectarea de

Clãdire de birouri Transavia, Sântimbru Extindere Sigma Business Center, Cluj 



structuri metalice ºi mixte oþel-beton. Aplicaþia ConSteel
acoperã toate fazele procesului de proiectare: modelare,
analizã structuralã; verificarea ansamblelor ºi a îmbinã-
rilor structurale; iar, în final, vã oferã posibilitatea de a
genera o documentaþie flexibilã în mai multe limbi.

Metoda de analizã ºi proiectare ce diferenþiazã apli-
caþia ConSteel de alte softuri este elementul finit cu
14 grade de libertate. Tratând modelul 3D ca un întreg
pe tot parcursul procesului, se simplificã calculul ºi veri-
ficarea elementelor structurii. Interoperabilitatea unicã
între ConSteel ºi Tekla Structures oferã posibilitatea uti-
lizatorului sã exporte modelul analizat împreunã cu
nodurile atribuite, reducând astfel costurile de detaliere.

ConSteel este dezvoltat de cãtre o echipã profesio-
nistã de experþi structuriºti, ingineri ºi programatori care
sunt în contact continuu cu utilizatorii. 

Filosofia noastrã este sã punem la dispoziþia clienþilor
noºtri o flexibilitate unicã în direcþia dezvoltãrii, având în
vedere cele mai actuale nevoi în activitatea de zi cu zi.

Problema Dvs. este obiectul activitãþii noastre. Savu-
raþi o butelie de vin pânã gãsim noi soluþia adecvatã.
Pânã la 15 octombrie 2016, pentru orice proiect coman-
dat sau licenþã ConSteel achiziþionatã, primiþi gratuit o
butelie de vin de colecþie!

Pentru mai multe informaþii contactaþi-ne cu încredere
sau vizitaþi www.gordias.ro �

Teatrul Naþional de Operetã Ion Dacian, Bucureºti Structurã acoperiº Salã Multifuncþionalã de sport - Cluj-Napoca
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Rosturi sinusoidale
diplomat ing. Dan BEJAN - preºedinte SC REDA SRL

Profilele pentru rosturile de separaþie ale pardoselilor industriale din beton se folosesc, din ce în ce mai mult, la
construirea centrelor logistice, a halelor industriale, a depozitelor etc.

Indiferent de forma în secþiune a diverselor profile, iniþial designul lor a fost linear. Dar, la trecerea peste ele, aceste
profile lineare resimt brusc ºi în totalitate greutatea mijloacelor de transport care le traverseazã. Totodatã, la trecere,
roata „simte“ joanta ºi solicitã articulaþia ºi acþionarea electricã a mijlocului de transport, iar lângã profil betonul se dete-
rioreazã (foto 1). De aici, costuri inerente pentru întreþinerea acestora, costuri apreciate la cca 775 euro/utilaj anual.

Pasul urmãtor pentru evitarea unor asemenea deficienþe a fost designul sinusoidal, care permite trecerea pro-
gresivã, silenþioasã ºi fãrã trepidaþii peste profile ºi pardoseala din beton, eliminându-se, astfel, traversãrile bruºte.

Cel mai important aspect, însã, este eliminarea stresului contactului dintre profil ºi pardosealã, ceea ce va
conduce, în final, la creºterea rezistenþei zonelor de trecere, la eliminarea zgomotelor ºi vibraþiilor, la trecerea fãrã
solicitãri ale suspensiilor ºi motoarelor electrice a transportoarelor ºi la sporirea vitezei de transport (foto 2).

O greºealã o reprezintã un profil ca cel din foto 3; aparent el este „masiv“, deci rezistent, cu plãcile lui grele,
groase ºi sinusoidale? Fals! Zona de contact cu pardoseala este tot linearã iar plãcile sunt fixate numai prin
înºurubare,  fãrã praznuri. La trecere profilul este supus tot eforturilor bruºte, ceea ce duce la solicitarea fixãrilor
prin ºuruburi. În fotografie se observã degradãrile din zona de contact.

Foto 3

Foto 1

Foto 2



Ultimul design Cosinus Slide® joint (foto 4) pentru aceste profile este mai suplu ºi eficient decât profilele grele

tip Omega Sinus sau Delta Sinus cu nut ºi feder. Chiar ºi montajul unui asemenea profil de cca 14 kg/m este mai

lesnicios decât în cazul unui profil clasic, de 23-25 kg/m iar preþul redus cu cca 10%!!! 

Prin Patent European toate tipurile de profile sinusoidale sunt în proprietatea HC JOINT - Belgia. 

Vã informãm, totodatã, despre disponibilitatea producãtorului, în parteneriat cu IJT ENGINEERING - BELGIA,

de a oferi proiectarea gratuitã a detaliilor de rost pentru pardoseli industriale din beton, pe baza datelor furnizate din

caietul de sarcini ºi proiect, privind încãrcãrile uniforme ºi concentrate, traficul mijoacelor de transport etc.

Lansãm invitaþia tuturor colegilor, proiectanþi sau constructori, de a ne solicita detalii privind utilizarea acestor

profile la orice aplicaþie, precizând, încã o datã, cã oferim gratuit toate aceste detalii!

Dan Bejan | +4 0744 545 415 | office@reda.ro

Foto 4
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MUZEUL GUGGENHEIM – Bilbao, Spania
Este printre cele mai spectaculoase clãdiri din lume în stil deconstructivist.
Fiind situat într-un oraº portuar, muzeul a fost construit astfel încât sã semene cu un vapor. Panelurile de titan,

care reflectã puternic lumina, seamãnã cu formele unui peºte.
În planificarea con-

strucþiei au fost folosite
vizualizãri computerizate,
incluzând programe CAD.
Aceastã tehnologie a
ajutat constructorii sã
producã un bloc funcþio-
nal ºi estetic armonios,
considerat o minune
arhitecturalã. În timpul
construcþiei, panelurile
de piatrã, folosite ca
bazã a suprafeþelor
acoperite cu titan, au
fost tãiate cu ajutorul
unui laser. Clãdirea, con-
struitã între 1993 ºi
1997, este consideratã
una dintre cele mai
importante clãdiri muze-
ale ale secolului XX,
devenind o atracþie turis-
ticã deosebitã pentru
oraºul basc Bilbao.

Nu sunt puþine situaþiile în care ideile unor arhitecþi sunt preluate de alþi colegi de breaslã în proiectele lor.
Mai dese sunt, însã, cazurile în care ideile unui arhitect sunt preluate de el însuºi în alte proiecte ale

sale. Vãzând de câte ori acea idee este preluatã ºi repetatã în proiectele sale ai impresia cã ea îl
obsedeazã, pur ºi simplu, pe arhitect.

Un exemplu elocvent, în acest sens, sunt, de pildã, proiectele lui
Frank O. Gehry, considerat unul dintre cei mai importanþi arhitecþi ai
epocii noastre.

Nãscut la 28 februarie 1929 la Toronto - Canada, Frank O. Gehry
este renumit în special pentru perspectiva aproape sculpturalã a
designului clãdirilor sale.

Operele sale sunt uºor de recunoscut datoritã structurilor neliniare,
multiplu curbate ºi circumvolute ale tuturor clãdirilor, care sunt
acoperite, adesea, cu largi suprafeþe metalice reflectorizante.

Lucrarea sa cea mai celebrã este, fãrã îndoialã, “Muzeul Fundaþiei
Guggenheim” din Bilbao – Spania, clãdire acoperitã, în totalitate, cu
folie de titan.

Existã pãreri care considerã “Notre Dame du Haut”, faimoasa struc-
turã a lui Le Corbusier – care sugereazã mai mult o operã de sculpturã
abstractã decât o clãdire – ca fiind adevãratul punct de plecare al
stilului Gehry. Frank Gehry, însuºi, afirmã cã opera sculptorului
Constantin Brâncuºi, respectiv operele arhitectului ºi designerului
finlandez Alvar Aalto ºi ale arhitectului american Philip Johnson au con-
stituit sursa majorã a inspiraþiei sale.

ARHITECTURÃ FÃRÃ LIMITE ! (III)

Frank O. Gehry

“Notre Dame du Haut” - Le Corbusier

Muzeul Guggenheim – Bilbao, Spania

continuare în pagina 52��
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WALT DISNEY CONCERT HALL – Los Angeles, SUA
Proiectul a fost lansat în 1987, atunci când Lillian

Disney – vãduva lui Walt Disney – a donat 50 de milioane
dolari pentru finanþarea sa. Au urmat alte subscrieri
deoarece costul construcþiei, finalizatã în 2003, a depãºit
cu mult bugetul iniþial, ridicându-se la 274 milioane dolari.

Cea mai mare parte a clãdirii este acoperitã, în exte-
rior, cu oþel inoxidabil.

Razele solare reflectate de pereþii construcþiei au ridi-
cat temperatura în unele clãdiri aflate în apropiere ºi au
provocat accidente din cauza orbirii unor automobiliºti.

În 2005 panourile care au deranjat au fost ºlefuite ºi
mãtuite, pentru a elimina efectele de orbire nedorite.

EXPERIENCE MUSIC PROJECT – Seattle, SUA
Clãdirea gãzduieºte un muzeu al culturii populare.

Muzeul a fost fondat de Microsoft – cofondatorul fiind Paul
Allen, în anul 2000.

Situatã în campusul Seattle Center, clãdirea seamãnã
cu multe alte lucrãri ale lui Frank Gehry. Nu puþini, chiar ºi
critici de specialitate, au considerat aceastã clãdire ca una
dintre cele mai urâte din lume. În New York Times, criticul
de arhitecturã Herbert Muschamp a descris-o ca pe “ceva
care s-a târât afarã din mare, s-a rostogolit ºi apoi a murit”.

Totuºi, unii au considerat cã bogãþia de culori a exteri-
orului: auriu, argintiu, roºu închis, albastru ºi purpuriu sunt
o reprezentare interesantã a experienþei rock americane,
mai ales cã muzeul gãzduieºte ºi o mare colecþie de
suvenire Jimi Hendrix.

LOU RUVO CENTER – Las Vegas, SUA
Clãdirea proiectatã de Frank Gehry este un Centru

pentru sãnãtate în care se cerceteazã tratamentele pentru
bolile Alzhaimer, Parkinson, Huntington, scleroza multiplã,
punându-se accentul pe prevenirea precoce ºi educaþia
privind aceste boli.

Având o suprafaþã de 6.000 mp, clãdirea a fost finali-
zatã în 2007 ºi a costat 70 de milioane dolari.

RICHARD B. FISCHER CENTER – Amandale on
Hudson, New York – SUA

Este o salã de spectacole pentru teatru, operã ºi
muzicã de jazz. 

Proiectat de Frank Gehry, centrul gãzduieºte douã
teatre ºi patru studiouri de repetiþie pentru teatru, dans ºi
muzicã.

Sistemele de încãlzire ºi climatizare sunt alimentate, în
întregime, de surse geotermale.

Costul proiectului: 6 milioane dolari. Lucrarea a durat
3 ani, fiind finalizatã în 2003.

Walt Disney Concert Hall – Los Angeles, SUA

Experience Music Project – Seattle, SUA

Lou Ruvo Center – Las Vegas, SUA

Richard B. Fischer Center – Amandale on Hudson, New York – SUA
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PETER B. LEWIS BUILDING –
Weatherhead School of Management
– Cleveland, SUA

Clãdirea, proiectatã tot de arhitec-
tul Frank Gehry, încearcã sã reflecte
spiritul inovator al unei ºcoli de afaceri.
Ea reprezintã un reper arhitectural în
zona campusului Universitãþii Cleve-
land.

Faþada clãdirii, acperitã cu oþel
inoxidabil, este formatã din planuri
curbe ºi unghiuri ascuþie, ca multe din-
tre clãdirile proiectate de Frank Gehry.

HOTEL MARQUÉS DE RISCAL –
Elciego, Spania

Clãdirea gãzduieºte 43 de camere
ºi apartamente ale hotelului, un muzeu
de viticulturã ºi un magazin de vinuri.

Ziduri înclinate, ferestre în zig-zag,
tavane înalte ºi multitudinea de detalii
sunt caracteristicile acestei clãdiri con-
struite în Elciego, o zonã a viilor
Marqués de Riscal din Spania.

Vorbind despre inspiraþia din spatele
complexitãþii acestei construcþii, Frank
Gehry a explicat cã obiectivul sãu a fost
sã includã în proiect caracteristicile
regiunii: faþada din titan reflectând
nuanþele roz ale vinului de Rioja, folia
de argint – pluta, iar plasa de aur este
cea care împodobeºte toate sticlele
Marqués de Riscal.

BIOMUSEO – Panama City, Panama
Este prima clãdire proiectatã de Frank Gehry pentru America Latinã. Proiectul a fost conceput în 1999 iar muzeul

a fost deschis în octombrie 2014. 
În 2004, Gehry – a cãrui soþie este de origine panamezã – a donat proiectul statului Panama.

Clãdirea a fost amplasatã la intra-
rea Canalului Panama, oferind o vedere
panoramicã asupra oceanului ºi a
navelor care pãtrund pe canal.

Construcþia a costat 60 de milioane
dolari, fiind finanþatã de comunitãþile
locale.

Spre deosebire de alte lucrãri ale
lui Frank Gehry, aici fiecare panou al
faþadei este pictat într-o altã culoare
strãlucitoare, reflectând apartenenþa
tropicalã a zonei.

Panamezii sperã ca prin acest
muzeu atracþia turisticã a zonei sã
creascã, aºa cum s-a întâmplat cu
muzeul Guggenheim de la Bilbao,
care a devenit un punct de referinþã
pe harta acestei localitãþi.

(Va urma)

Peter B. Lewis Building – Weatherhead School of Management – Cleveland, SUA

Hotel Marqués de Riscal – Elciego, Spania

Biomuseo – Panama City, Panama

�� urmare din pagina 52
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Cutremurele vrâncene
ºi estimarea hazardului seismic

în codurile de proiectare structuralã
prof. dr. ing. Liviu CRAINIC, prof. dr. ing. Dan CREÞU - UTCB

Particularitãþile
zonei seismogene Vrancea

Cu toate cã s-a discutat ºi s-a
scris mult despre particularitãþile
cutremurelor vrâncene, considerãm
necesar a prezenta sintetic cele mai
importante aspecte privitoare la
ceea ce se ºtie despre ele, ca un
necesar punct de plecare în analiza
ce urmeazã. Din lunga listã de mate-
riale bibliografice referitoare la acest
subiect, am selectat doar câteva,
extrem de concludente, reprezen-
tând afirmaþiile unor autoritãþi indis-
cutabile ale domeniului.

În lucrarea lor fundamentalã [8],
clasicii seismologiei inginereºti
B. Gutenberg ºi Ch. Richter afirmã:
„Pe Centura Alpida (...) existã douã
remarcabile surse de cutremure
intermediare: una sub (munþii) Hindu
Kush, la aproximativ 36,5°N, 70,5°E
cu cutremure la adâncime de aproxi-
mativ 230 km ºi cealaltã în România,
la 46°N, 26,5°E la adâncimi de
100...150 km. Frecventa repetare a
cutremurelor, din aproape acelaºi

hipocentru, în aceste douã cazuri,
este un fenomen excepþional, suge-
rând condiþii mecanice care diferã în
anumite privinþe de cele care con-
troleazã apariþia celor mai multe alte
cutremure”. 

Dupã cum subliniazã prof. Al.
Ciºmigiu, reluând ºi dezvoltând
informaþiile macroseismice descrise
ºi analizate în lucrãrile clasice ale
prof. I. Atanasiu [1], G. Demetrescu,
º.a., ”Mecanismul cutremurelor
vrâncene este foarte complex ºi
poate diferi de la o manifestare la
alta (...). I. Atanasiu a încercat sã
defineascã trei tipuri de cutremure:
a. cutremure simetrice, la care
zonele de culminaþie seismice se
dispun “simetric” atât în Moldova cât
ºi în Muntenia (...) b. cutremure
nesimetrice cu centrul de greutate
al culminaþiilor în Moldova (mai
dese) ºi c. cutremure nesimetrice
cu centrul de greutate al culminaþiilor
în Muntenia (mai rare).

La nivel macroseismic sunt
cunoscute, de asemenea, fenomenele

de directivitate ºi asimetrie ale
cutremurelor vrâncene, fenomene a
cãror explicaþie  constituie obiectul
mai multor studii de specialitate.

Nu intrã în obiectul prezentului
articol (ºi nici în competenþa auto-
rilor) analizarea cauzelor geologice /
geofizice extrem de complexe care
genereazã aceste fenomene. 

Reþinem, însã, ca particularitãþi
indiscutabile, natura subcrustalã
a cutremurelor vrâncene (adâncimi
de focar frecvente de 70...150 km)
ºi unicitatea absolutã a formelor
lor de manifestare.

Modele macroseismice ºi modele
analitice de estimare a hazardului

seismic de proiectare
În mod tradiþional, hazardul seis-

mic de proiectare era precizat în
coduri prin hãrþi de zonare seismicã.
Aceste hãrþi erau trasate pe baza
observaþiilor macroseismice reali-
zate dupã cutremure puternice, prin
chestionare prin care se evaluau
efectele cutremurului cuantificate
prin intensitãþi nominale. O asemenea

Ultima revizuire a Codului de proiectare seismicã – Prevederi de proiectare pentru clãdiri P100-1/2013 -
a condus la modificãri majore ale valorilor de proiectare ce cuantificã hazardul seismic (Capitolul 3 din
Cod). Modificãrile operate în celelalte capitole sunt de detaliu ºi nu schimbã semnificativ versiunea ante-
rioarã a Codului. Constatãm, astfel, în Codul P100-1/2013 o creºtere fãrã precedent a forþelor seismice de
proiectare pe întreg teritoriul naþional.

Aceastã mãsurã a fost motivatã prin trecerea la o ratã medie de recurenþã a cutremurului de proiectare
(IMR) de 225 ani, faþã de versiunea anterioarã unde se acceptã un IMR de 100 de ani, în perspectiva ajungerii
într-un  viitor apropiat la un IMR de 475 de ani. S-a acceptat, astfel, implicit cã ºi în þara noastrã existã toate
premisele teoretice ºi practice pentru implementarea metodologiilor probabilistice de evaluare a hazardu-
lui seismic pe întreg teritoriului naþional. Chiar dacã zonele seismogene au naturi foarte diferite de la o
regiune la alta, datele instrumentale sunt extrem de limitate, iar zona seismogenã Vrancea prezintã parti-
cularitãþi de manifestare ce o fac net diferitã de alte zone cu cutremure subcrustale.

Referindu-ne la cutremurele vrâncene, care dominã hazardul seismic al unei mari pãrþi a teritoriului
naþional, încercãm, în cele ce urmeazã, sã formulãm o serie de întrebãri ºi sã schiþam posibile rãspunsuri,
din care sã rezulte în ce mãsurã modul cum s-a abordat evaluarea hazardului seismic de proiectare în
codul P100 corespunde realitãþilor actuale ale cunoaºterii, ale resurselor disponibile ºi ale necesitaþilor
proiectãrii structurale din þara noastrã.
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abordare o regãsim ºi astãzi chiar
ºi în þãri avansate,  având însã o
activitate seismicã redusã.

Dezvoltarea explozivã, în ultimele
decenii, a instrumentelor de înregis-
trare a miºcãrilor seismice, a pro-
cedeelor de scanare a formaþiunilor
geologice profunde, precum ºi a
tehnicii de calcul care permite prelu-
crarea cantitãþilor uriaºe de date
obþinute, a impulsionat formularea
de procedee analitice din ce în ce
mai avansate pentru evaluarea
parametrilor care cuantificã hazardul
seismic. Aceasta s-a fãcut în paralel
cu înþelegerea din ce în ce mai pro-
fundã a mecanismelor de producere
ºi propagare a evenimentelor seismice. 

Fiind bazate pe date culese în
zonele seismogene dupã produ-
cerea unor evenimente seismice,
metodele analitice de estimare a
hazardului au un pronunþat caracter
empiric.

Existã douã tipuri de abordãri
analitice ale estimãrii hazardului
seismic: analiza deterministicã
(„DSHA” – „Deterministic Seismic
Hazard Analysis”) ºi cea probabilistã
(„PSHA” – „Probabilistic Seismic
Hazard Analysis”). În principiu,
ambele tipuri de analizã implicã par-
curgerea a douã etape: (1) alegerea
unui  cutremur de referinþã presupus
cã se manifestã într-un punct con-
siderat a fi epicentrul acestuia ºi sta-
bilirea caracteristicilor sale specifice
ºi (2) cuantificarea efectelor cutre-
murului de referinþã în puncte situate
la diferite distanþe de epicentrul
acestuia, prin funcþii analitice denumite
legi de atenuare sau relaþii predictive.

În abordarea deterministã, cutre-
murul de referinþã, considerat a fi,
dupã caz, „cutremurul de control”
sau „cutremurul de proiectare” sau
„cutremurul maxim de siguranþã” sau
„cutremurul maxim credibil” etc.
se alege în funcþie de informaþiile
oferite de bazele de date existente. 

Este evident caracterul subiectiv
al acestei alegeri. Stabilirea legii de
atenuare (etapa a 2-a) a cunoscut o
evoluþie în timp, pe mãsura înþe-
legerii din ce în ce mai aprofundate a
fenomenului seismic, a factorilor de
care depind formele de manifestare
a acestuia pe un amplasament situat
la o anumitã distanþã de epicentrul
considerat. 

Dacã, la începuturile ingineriei
seismice, legea de atenuare era o
funcþie de formã (Kövesligety, 1907):

în prezent se gãseºte în literatura de
specialitate un considerabil numãr
de legi de atenuare, din ce în ce mai
complexe, cum ar fi:

(Molas Yamazuki) (M este magni-
tudinea moment a evenimentului
considerat, r, h sunt distanþe iar coe-
ficienþii sunt determinaþi din bazele
de date referitoare la cutremurele
din zona consideratã, prin regresie).

Abordarea probabilistã se asea-
mãnã cu cea deterministã, cu
deosebirea cã mãrimile care intervin
(intensitatea cutremurului de refe-
rinþã, adâncimea focarului, distanþele
ce precizeazã poziþia în plan a epi-
centrului etc.) sunt considerate a fi
variabile aleatorii independente, de
distribuþie Poisson. În loc de a deter-
mina valori fixe ale parametrilor ce
cuantificã hazardul (ca în DSHA) se
determinã valori ce pot apãrea cu o
anumitã probabilitate de depãºire. 

La rândul sãu, cutremurul de refe-
rinþã, în loc de a se produce într-un
moment nedeterminat (DSHA) cu o
magnitudine fixã, poate apãrea la un
anumit numãr de ani („Interval Mediu
de Referinþã” IMR) cu o magnitudine
M, situatã între o valoare minimã
semnificativã Mmin ºi una maximã
Mmax, având  o anumitã probabilitate
(acceptatã) de depãºire.

Sintetic se poate afirma cã meto-
dele analitice de analizã a hazardului
prezintã urmãtoarele particularitãþi:

1. Coeficienþii ºi însãºi metodolo-
gia de calcul se stabilesc, de la caz
la caz, pe baza informaþiilor furnizate
de bazele de date existente pentru
zona seismogenã. Prin urmare,
relaþiile de calcul (funcþiile de ate-
nuare) ºi rezultatele sunt valabile
numai pentru situaþiile avute în
vedere la stabilirea acestora;

2. Imensa majoritate a analizelor
DSHA ºi PSHA sunt stabilite pentru
cutremure crustale. Extrapolarea lor
pentru alte tipuri de cutremure este
fundamental greºitã chiar dacã, prin
regresie linearã, se recalculeazã
coeficienþii din relaþiile de atenuare;

3. Pentru cutremurele subcrustale
vrâncene, care au particularitãþi de
manifestare atât de diferite de cele
din alte pãrþi ale lumii, aºa cum s-a
arãtat mai sus, autorii nu cunosc sã
existe metodologii specifice de tip
DSHA sau PSHA care sã modeleze
realist fenomenele constatate la
acestea ºi care sã fie utilizate apoi la
determinarea hazardului seismic de
proiectare.

În lipsa unor modele analitice
credibile pentru aceste cutremure,
harta de zonare seismicã adoptatã
în codul P100-1-2013 s-a dedus din
cea a codului P100-1-2006, prin sim-
pla multiplicare a acceleraþiilor de
vârf ale terenului cu un coeficient
constant de 1,25 pentru întregul
teritoriul naþional. 

Este evident cã atribuirea unei peri-
oade medii de revenire IMR = 225
de ani valorilor PGA (mãrimea ag),
din harta de zonare seismicã, nu
are nicio justificare. Prin aceastã
mãsurã, forþele seismice de calcul
din România devin cele mai mari
din Europa. Este de observat faptul
cã, pe lângã creºterea ag cu 25%, se
genereazã, indirect, creºteri suplimen-
tare ale forþei seismice de calcul: cu
40% (!) la construcþiile cu H > 45 m ºi
cu 20% la construcþiile din Bucureºti (!)
cu T = 1,4...1,6 secunde.

continuare în pagina 58��
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Efectele acestei mãsuri arbitrare
sunt, însã, considerabile:

a) creºterea substanþialã ºi abso-
lut nejustificatã a forþelor seismice
de proiectare, chiar dacã, dupã
cutremurul din 4 martie 1977, forþele
seismice de proiectare au cãpãtat
valori continuu ºi consistent mãrite
în raport cu cele din normativul care
le-a precedat;

b) amplificarea cu un unic factor
a valorilor ag iniþiale din codul P 100
– 1/2006, adoptate pentru întreg te-
ritoriul naþional independent de tipul
sursei (intermediarã sau crustalã), a
fãcut ca zone întinse ale þãrii (Ba-
zinul Transilvaniei, Banatul), cunos-
cute ca având o seismicitate redusã
ºi cu caracteristici foarte particulare,
sã devinã pentru proiectare zone de
înaltã seismicitate cu tot ce implicã
acest lucru din punct de vedere
economic ºi tehnic (Arad, Timiºoara,
Mediaº, Sibiu etc. ag = 0,20g);

c) pãstrarea, pentru construcþiile
existente, a hãrþii de zonare seis-
micã din codul P100-1-2006 este
principial absurdã ºi de naturã a
crea confuzii atât tehnice cât ºi
juridice.

Este evaluarea probabilistã
a hazardului seismic („PSHA”)

aplicabilã fãrã rezerve
cutremurelor vrâncene?

Existã doi factori fundamentali de
care trebuie þinut seama atunci când
se opteazã pentru adoptarea în
codul de proiectare seismicã a unei
metodologii de cuantificare a hazar-
dului seismic de proiectare:

1. Caracterul de unicitate (la nivel
mondial) a particularitãþilor sursei
seismogene Vrancea;

2. Insuficienþa înregistrãrilor pe
duratã suficient de lungã a cutre-
murelor semnificative din punct de
vedere al proiectãrii structurale.

Trebuie avut în vedere, de ase-
menea, faptul cã Ingineria seismicã
a cunoscut, în ultimele decenii, pro-
grese considerabile care au condus

la cunoaºterea, cu înalt grad de
încredere, a particularitãþilor rãspun-
sului seismic al diferitelor tipuri de
construcþii ºi la posibilitatea de a-l
dirija avantajos. Câºtigul, din punct
de vedere al siguranþei structurale,
este considerabil.

Stabilirea forþelor seismice de
proiectare trebuie sã þinã cont de
aceste realitãþi. Atunci când se ela-
boreazã coduri de proiectare seis-
micã trebuie acceptatã diferenþa
conceptualã ºi cantitativã dintre
parametrii hazardului seismic deter-
minaþi prin metodele seismologiei
inginereºti ºi cei nominali care,
împreunã cu întreaga metodologie
de analizã structuralã, conduc la un
grad de asigurare care sã reflecte
compromisul raþional – economic ºi
tehnic – între resursele disponibile ºi
riscul seismic asumat. 

Rezultã obligaþia absolutã a auto-
rilor de coduri de proiectare seismicã
de a calibra rezultatele abordãrilor
analitice prin judecãþi inginereºti
[9]. Aceastã cerinþã este necesar a fi
observatã în mod deosebit pentru
situaþia specificã a cutremurelor
vrâncene în cazul cãrora se multi-
plicã incertitudinile prin dificultãþile

de cunoaºtere a sursei seismice,
prin insuficienþa datelor instrumen-
tale pe o duratã de timp rezonabilã ºi
pe o arie concludentã ºi prin lipsa
unui model analitic care sã oglin-
deascã credibil particularitãþile de
manifestare ale acestor cutremure. 

Cum s-ar putea aborda realist
evaluarea hazardului

generat de cutremurele vrâncene?
Nivelul forþelor seismice de

proiectare are un efect hotãrâtor
asupra rezultatului procesului de
proiectare structuralã ºi, în con-
secinþã, trebuie stabilit cât se poate
de corect la nivelul actual de
cunoaºtere. Cu toate cã, în ultimele
decenii, s-au fãcut progrese remar-
cabile în cunoaºterea structurii
geologice a zonelor afectate de
cutremurele vrâncene, în explicarea
mecanismelor de focar ale acestor
cutremure ºi în modelarea lor
matematicã, trebuie recunoscut fap-
tul cã suntem încã departe de a
cuprinde extrema lor diversitate de
manifestare ºi  de a cuantifica credi-
bil hazardul generat de acestea. 

Din punct de vedere al nivelului
de proiectare al hazardului seismic
corespunzãtor cutremurelor vrâncene,

Fig. 1: Suprapunerea hãrþilor de zonare seismicã din codurile P100-1-2006 ºi P100-1-2013

�� urmare din pagina 57
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succinta examinare efectuatã în
cadrul prezentei comunicãri eviden-
þiazã:

1. nivelul deosebit de înalt al
acceleraþiilor de proiectare pre-
vãzute în codul de proiectare seis-
micã P 100-1/2013, depãºindu-l pe
cel existent în normele unor þãri
avansate, ca Italia de exemplu;

2. lipsa unei metodologii PSHA
specificã cutremurelor vrâncene. În
lipsa ei, harta de zonare seismicã
din codul P100-1-2013 a pãstrat,
practic (cu foarte mici corecþii / adap-
tãri), distribuþia zonelor seismice din
precedentul cod, multiplicând însã
valorile acceleraþiilor seismice de
vârf ag cu un coeficient de 1,25,
constant pe întregul teritoriu naþional
(fig. 1);

3. din cauza dificultãþilor obiec-
tive în formularea unei metodologii
PSHA specifice strict cutremurelor
vrâncene (insuficienþa datelor instru-
mentale pe o perioadã semnificativã
ºi pe o arie necesarã, dificultatea
modelãrii formelor de manifestare
extrem de variabile ºi de neobiºnuite
ale acestor cutremure), folosirea
rezultatelor oricãror modele analitice
de estimare a hazardului acestor
cutremure în practica de proiectare
trebuie privitã cu multã prudenþã ºi
supusã unor judecãþi inginereºti.

Trebuie sã recunoaºtem faptul cã
hãrþile de zonare seismicã existente
în toate codurile de proiectare din
þara noastrã au la bazã constatãrile
macroseismice fãcute cu ocazia
cutremurelor majore din ultimele
decenii. Afirmaþiile referitoare la
perioadele de revenire ale valorilor
parametrilor seismici de proiectare
din aceste documente sunt mai
degrabã estimãri empirice decât
valori deduse din aplicarea unei
metodologii PSHA consecvente. 

În aceste condiþii, considerãm cã
singura cale raþionalã de stabilire a
valorilor de proiectare a hazardului,
compatibilã cu nivelul actual real de
cunoaºtere a particularitãþilor cutre-
murelor vrâncene, o constituie analiza

atentã a informaþiilor macroseismice
existente. Acestea ar trebui corelate
cu prevederile similare din alte þãri
cu nivel de hazard seismic compara-
bil cu cel de la noi. 

Adoptarea valorilor de proiectare
pentru acceleraþiile seismice ale
solului specifice fiecãrei zone seis-
mogene a þãrii ar fi trebuit sã fie
rezultatul unui proces de apropiere a
punctelor de vedere ale specia-
liºtilor, cunoscuþi ºi recunoscuþi (pro-
fesioniºti ºi nu cadre cu rãspunderi
administrative) în domeniul seis-
mologiei inginereºti ºi al proiectãrii
structurale. Numai printr-un consens
între specialiºtii domeniului s-ar
putea asigura compensarea nume-
roaselor incertitudini care greveazã
acurateþea aºteptatã pentru un act
cu caracter tehnic ºi juridic de impor-
tanþa codului de proiectare seismicã
P100, cu implicaþii majore asupra
siguranþei construcþiilor de pe întreg
teritoriul naþional.
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(Continuare din nr. 128, august 2016)

Înainte de a încheia, trebue sa
examinãm problema reparãrii ºi con-
solidãrii construcþiunilor dãrâmate de
cutremur.

ªi la noi, ca ºi în toate regiunile dis-
truse de cutremur, dupã cum se aratã
de toþi autorii, o panicã ºi o zãpãcealã
cuprinde populaþia acestor regiuni.
Exagerãrile, într-un sens sau în altul,
sunt frecvente. Pe alocurea se dãrâmã
construcþii ce ar putea fie lesne
reparate, în alte cazuri se mascheazã
distrugerile printr-o reparaþie superfi-
cialã, fãrã nicio valoare de stabilitate
sau de rezistenþã. La aceasta con-
tribue atât nepriceperea cât ºi reaua
credinþã, atât a proprietarilor cât ºi a
specialiºtilor adesea improvizaþi, pre-
cum ºi a lucrãtorilor.

Aº putea sã citez numeroase
cazuri. Iatã, la una din clãdirile cu (12)
etaje, Blocul Belvedere, unde trimis
spre a examina starea imobilului dupã
cutremur, sunt întâmpinat cu ostilitate,
arãtându-mi-se un proces-verbal, care
constata perfecta stare a acestui imo-
bil, care avea câþiva stâlpi alteraþi de
cutremur, raport întocmit de cãtre un
tehnician cu o anume reputaþie în
cercurile de specialitate. Iar pentru
confirmarea seriozitãþii se invoacã ºi
avizul unui general. Mecanicul clãdirii,
dotat cu acel bun simþ pe care îl dã
rãspunderea, îmi aratã o consolidare
fãcutã în grabã la unul din stâlpii mai
grav avariaþi, pe baza dispoziþiei spe-
cialistului: un stâlp de zidãrie de 28/28
cm zidit lângã stâlpul de beton armat
avariat, pe care îl susþinea printr-o
grinziºoarã de 15/30.

Pus în faþa stâlpilor grav avariaþi,
specialistul a recunoscut necesitatea
consolidãrii clãdirii, declarând, însã, cã
avariile stâlpilor nu se produseserã
decât în seara constatãrii mele, la
câteva zile dupã cutremur.

Un alt caz vrednic de semnalat
este la blocul din Calea Victoriei 95,
care prezenta mai mult de jumãtate
din numãrul stâlpilor grav alteraþi. Con-
sultat de unul din proprietari, inginer
cunoscut, am fost de pãrere cã blocul
necesita serioasã consolidare. Parte
din proprietari, nevoind sã audã de o
depreciere a proprietãþii lor, m-au invi-
tat pur ºi simplu sã mã dezic de misi-
unea ce mi se încredinþase, ceea ce

am fãcut bucuros. Studiul reparaþiunii
a fost atunci preluat, cu toatã graba
necesarã, de unul dintre acei tineri
grãbiþi, care nu ºtiu cum sã profite mai
bine de nenorocirile ce se abat asupra
oamenilor. Dupã ce a încercat, spre
a-ºi ascunde incapacitatea, sã compro-
mitã pe unul din inginerii constructori
bine cunoscuþi, a prezentat un proiect
de consolidare pe care Primãria l-a
trimis Decanului corpului ingineresc
spre examinare. În raportul sãu,
Decanul corpului nostru aratã cã un
asemenea proiect nu ar putea fi îngã-
duit nici unui elev de ºcoalã. 

Când ne gândim cã un asemenea
tânãr, ce-ºi asumã veleitãþi de condu-
cere tehnicã în una din administraþiile
importante ale þãrii, se preteazã la
asemenea soluþii, ne putem lesne
închipui ce însemneazã majoritatea
reparaþiunilor fãcute în þarã dupã
cutremur.

Insuºi celebrul seismolog Sieberg,
care a vãzut multe reparãri dupã
cutremur în toate þãrile lumii, în cele
douã conferinþe pe care le-a þinut la
noi, a atras în mod serios atenþiunea
asupra lipsei de seriozitate cu care se
fac reparaþiile clãdirilor dupã cutremur,
pregãtind, în acest fel, pentru viitorul
cutremur, un dezastru de amploare
mai mare decât cel trecut.

Problemele tehnice care se pun
pentru reparaþia construcþiunilor dãrâ-
mate de cutremur sunt foarte variate
iar soluþiunile sunt greu de dat, tre-
buind conciliate imperativele tehnice
cu mijloacele financiare, cu lipsa mate-
rialelor ºi a mâinii de lucru spe-
cializatã. Pentru a putea examina, în
liniile lor generale, aceste probleme
vom separa iarãºi clãdirile în cele 2
grupe mari: cu schelet de rezistenþã ºi
cele din zidãrie masivã.

La clãdirile cu schelete de rezis-
tenþã se poate ivi cazul când scheletul
a suferit avarii compromiþând parte din
piesele de rezistenþã ºi în cazul când
scheletul nu prezintã avarii sensibile,
însã zidãria de umpluturã a suferit
mult.

În primul caz este evident cã se
impune, în primul rând, restaurarea
scheletului în pãrþile distruse.

Aceastã operaþiune se poate face
fie prin sprijinirea solidã a construcþiu-
nii, îndepãrtarea pãrþilor distruse ºi
refacerea lor, în beton armat sau în

metal, cum s-a procedat la blocul
Gãlãºescu sau la blocul Lengyel, fie
prin îmbrãcarea elementelor distruse
cu piese metalice sau cu cãmãºuialã
din beton armat, aºa cum s-a procedat
la blocul Pherekyde, sau la clãdirea
din Calea Victoriei 95.

ªi într-un caz ºi în celãlalt dificul-
tatea constã în a asigura o bunã legã-
turã între pãrþile vechi ºi între cele noi
ºi depinde de conºtiinciozitatea opera-
torului ca sã se realizeze aceastã
legãturã. Dacã elementul nu prezintã o
distrugere completã, ci numai fisuri
sau crãpãturi, care sã nu fi antrenat
deformaþiuni vizibile, atunci se poate
recurge la îmbrãcarea elementului
alterat printr-o cãmãºuialã de beton
armat, aºa cum s-a procedat ºi în alte
pãrþi.

Soluþia aceasta necesitã, însã, ca
noua cãmãºuialã sã fie capabilã sã
suporte solicitarea pe care, pentru si-
guranþã, trebuie sã o luãm egalã cu
întreaga solicitare a elementului.

La construcþiunile în schelete de
rezistenþã, atât la cele la care scheletul
a suferit, cât ºi la acele la care zidãria
de umpluturã a fost puternic dislocatã,
fãrã a arãta alterãri importante vizibile
ale scheletului, trebuie þinut seama cã
rigiditatea transversalã a suferit mult.

Dacã ne amintim cã exemplele din
Japonia ºi America au arãtat rolul im-
portant pe care îl joacã rigiditatea
transversalã a clãdirilor pentru rezis-
tenþa lor, trebuie sã ne gândim la
restabilirea acestei rigiditãþi. Lucrul
acesta se poate realiza cu înlesnire
prin introducerea, în special la parter ºi
la primele etaje, a unor pereþi din
beton armat solidarizaþi cu stâlpii ºi
meniþi a contravântui construcþia.
Asemenea soluþii aplicate la con-
solidãri de imobile din beton armat
alterate de cutremur, de incendii sau
alte cauze, au fost ca foarte bune pen-
tru mãrirea rezistenþei construcþiunii.

Mai dificile sunt consolidãrile con-
solelor ºi ale grinzilor ce susþin stâlpii
ºi care au fost avariate de cutremur.
Situaþia trebuie examinatã de la caz la
caz iar introducerea de pereþi din
beton armat, susþinând consolele ºi
grinzile, este soluþia cea mai simplã ºi
cea mai sigurã.

Cu ocazia examinãrii blocurilor s-a
constatat cã multe din ele au fost prea
slab dimensionate. În special la stâlpi,

prof. Aurel A. BELEª

Cutremurul ºi construcþiile (V)
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rezistenþele întrec deseori 60 kg/cm2 ºi
aceasta în ipoteza încãrcãrii centrale a
stâlpilor. Din punct de vedere al rezis-
tenþei, în special al rezistenþei la un
nou cutremur, este recomandabil ca
aceste imobile sã fie consolidate. 

Operaþia de consolidare la blocurile
din beton armat este un lucru greu.
Îmbrãcarea stâlpilor prin cãmãºuialã
de beton armat ºi introducerea de
pereþi transversali din beton armat
permit o consolidare eficientã, a doua
soluþie contribuind ºi la mãrirea rezis-
tentei transversale a clãdirii, întrucât o
astfel de consolidare este necesarã
dar nu se poate preciza decât de la
caz la caz, examinând clãdirea în
ansamblul ei.

Este, însã, locul sã arãtam aici cã
sunt ºi clãdiri la care s-au evidenþiat
unele fisuri ce poate cã erau existente
ºi înainte de cutremur dar care au fost
scoase la ivealã cu aceastã ocazie. Nu
orice fisurã constitue un pericol ºi me-
ritã o reparaþie, care pentru a putea fi
bine fãcutã necesitã cheltuiri extrem
de ridicate. Sunt fisuri produse în drep-
tul rostului de întrerupere a turnãrii
betonului, sunt fisuri de contracþie din
vechi tasãri, care neobservate sau
ascunse sub tencuialã au apãrut
acum. Acestea nu trebuie sã facã
obiectul unei preocupãri ce sã ducã la
reparaþiuni nejustificate. 

În ceea ce priveºte construcþiu-
nile de zidãrie, problemele ce se pun
sunt ºi mai complicate. Crãpãturile în
zidãrie iau cele mai variate aspecte ºi
adeseori sub o fisurã finã în tencuialã
se gãseºte o crãpãturã gravã în
zidãrie. Este adevãrat cã ºi aci se
întâmplã ca fisuri sau crãpãturi vechi,
existente, sã aparã cu ocazia cutremu-
rului, fãrã ca ele sã fie rezultatul unei
rupturi produse de cutremur.

La zidãrie se pot observa douã
feluri de avarii: unele constând din
crapãturi pronunþate, marcând dis-
locãri masive ale zidãriei, altele din
crãpãturi mai mici dar numeroase,
arãtând o dezagregare a zidului.

În primul caz trebuie urmãritã po-
ziþia crãpãturii în raport cu transmi-
siunea forþelor. În cazul în care
crãpãturile nu intercepteazã scurgerea
lesnicioasã a forþei la fundaþie ele nu
sunt de naturã prea gravã. Dacã, însã,
se prezintã oblic în raport cu sensul de
transmitere a forþelor ne putem
aºtepta la producerea de planuri de
alunecare ce pot fi dezastruoase.

Oricum ar fi, asemenea ziduri tre-
buie consolidate, în primul rând prin
restabilirea legãturii între ele, introdu-
când tiranþi. Aceºtia vor fi bine ancoraþi
în plãci la capete. Fiarele profilate,

fiarele U în special, se preteazã foarte
bine la execuþia acestor tiranþi. 

De asemenea, grinzile de centurã
din beton armat, dacã se pot introduce,
dau rezultate bune. Ele însã trebuie
legate solid cu restul construcþiunii
spre a da o legãturã eficientã ºi trebuie
sã se întindã pe zidurile adiacente pe
o lungime destul de mare. 

Reparaþia crãpãturilor este mai difi-
cilã, îndepãrtarea cãrãmizilor ºi þese-
rea lor cu zidãrie nouã executatã cu
mortar de ciment, este o operaþie grea
ºi nesigurã, deoarece, de obicei, se
dislocã zidãria din jurul crãpãturii,
stricând ºi mai mult zidãria.

Un sistem foarte bun a fost intro-
dus de dl inginer A. Ioanovici, prin
injectarea de mortar de ciment sau
lapte de ciment sub presiune. Operaþia
injectãrii se face curãþind, pe cât posi-
bil, rosturile crãpate ºi acoperind
crãpãturile, pe ambele feþe ale zidãriei,
cu ipsos. Din loc în loc se fixeazã
cãpãtâie de þevi în legãturã cu crãpã-
turile. Dupã întãrirea ipsosului se pun
þevile, rând pe rând, în legãturã cu o
pompã care injecteazã sub presiune,
pânã la 6 atmosfere, mortarul sau
zeama de ciment. Aceasta pãtrunde
pânã în cele mai fine fisuri ºi sub acþi-
unea presiunii îmbibã mortarul ºi
cãrãmida dând o legãturã foarte bunã.

În cazul când zidãria este dezagre-
gatã, atunci de cele mai multe ori nu
rãmâne altã soluþie decât îndepãrtarea
ºi refacerea ei.

S-a preconizat ºi s-a utilizat ºi
îmbrãcarea zidãriei cu o reþea din
metal, cãptuºitã cu pânzã de rabitz,
fixatã cu fiare de zidãrie ºi acoperite
cu un mortar de ciment aplicat prin
torcretare. Sistemul utilizat în Crimeia
ar fi dat rezultate satisfãcãtoare. Cred,
totuºi, cã nu s-ar putea aplica cu suc-
ces in cazul zidurilor având sã suporte
sarcini importante.

Una din problemele dificile de
soluþionat o prezintã clãdirile cu etaje
ºi planºee din grinzi de lemn sau de
fier, care deplasându-se au dizlocat
zidãria etajului chiar de la bazã. În
asemenea caz, se impune dãrâmarea
zidului ce nu-ºi mai are stabilitatea
asiguratã la bazã ºi este locul sã se
examineze dacã zidãria inferioarã este
capabilã sã mai suporte etajul sau tre-
buie renunþat la el. În tot cazul, apli-
carea unei centuri din beton armat
continuã, pe toate zidurile interioare ºi
exterioare, se impune pentru a asigura
stabilitatea construcþiunii. Noul zid,
executat pe baza principiilor expuse
înainte, va trebui legat ºi sus cu cen-
turi din beton armat.

O deosebitã atenþiune trebuie datã
calcanelor ºi coºurilor. Pentru calcane,
refacerea se va executa numai cu
zidãrie de 28 cm grosime, cu mortar
de ciment ºi cu o centurã din beton
armat bine legatã pe zidurile adia-
cente. Ancorarea calcanelor de ferme,
care vor trebui solid contravântuite,
este absolut necesarã pentru a împie-
dica rãsturnarea lor.

Coºurile trebuie reduse ca înãlþimi,
ancorate în puncte solide de ºarpanta
învelitoarei ºi îmbrãcate cu tablã.
Acolo unde lucrul este posibil, unde
sunt planºee din beton, execuþia în
beton armat a coºurilor va fi soluþia
idealã.

Din expunerea ce am fãcut, putem
vedea, în primul rând, cât de complexã
este problema mecanicã a rezistenþei
construcþiilor capabile sã reziste la
cutremur.

Totodatã, însã, teoria ne aratã ºi
practica a confirmat, cã lucrãrile exe-
cutate cu discernãmânt tehnic, cu
respectarea principiilor artei construc-
tive, nu au suferit prea mult, chiar la
cutremure mult mai grave ca cel ce
ne-a fost hãrãzit.

În þara noastrã, cutremurul de la 10
Noiembrie 1940 a pus generaþiei
noastre, pentru prima oarã, problema
construcþiunilor capabile sã reziste la
cutremur, arãtându-ne, totdeodatã,
greºelile trecutului si lipsurile actuale.

Ne-a arãtat, în special, rolul extrem
de important pe care îl joacã conºtiin-
ciozitatea în proiectare, în alegerea
materialelor ºi în execuþia lucrãrii ºi de
care trebuie sã fie pãtrunºi inginerul,
ca ºi lucrãtorul. Dacã de pe urma
cutremurului, am putea dobândi prac-
tica acestei virtuþi, am spune, cu drept
cuvânt, cã ºi rãul are un bine.

*  *  *

Încheiem aici spicuirile din lucrarea
prof. Aurel A. Beleº, scrisã dupã
cutremurul din 1940.

Evident cã o parte din analizele
dânsului sunt depãºite de legislaþia ºi
normativele aflate acum în vigoare.

Alte constatãri, însã, dupã acest
cutremur din urmã cu 76 de ani sunt,
din pãcate, încã actuale (de exemplu
cã pe un teren ca al nostru nu sunt
recomandabile construcþiile foarte
înalte, cã e foarte importantã calitatea
lucrãrilor etc. etc.).

Mai ales pentru aceste aspecte am
considerat cã este interesant sã publi-
cãm aceste articole, dar ºi pentru cã
asemenea analize pot fi oricând utile
specialiºtilor.

Redacþia
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Dispar pe rând „stele“ de pe cerul României
dr. ing. Victor POPA - Preºedinte CNCisC, Membru corespondent al Academiei de ªtiinþe Tehnice din România

F. E. I. Hann s-a nãscut la Oradea,
la 15 iunie 1926, dintr-o familie de
etnici germani (tatãl - ofiþer în armata
românã, iar mama - institutoare la
ºcoala de pe lângã biserica reformatã
din oraº). Cei doi fraþi ai tatãlui, pre-
cum ºi bunicul din partea tatãlui
(medic veterinar militar), aveau tot o

carierã militarã ºi chiar naºii de botez
Ioan ºi Felicia, care i-au îmbogãþit
numele, lucrau într-o garnizoanã din
Basarabia. Aºa se explicã ºi cariera de
început a domnului F. E. I. Hann.       

Cursurile primare le-a fãcut la
ªcoala Primarã de aplicaþie a ºcolii
normale greco-catolice din urbea

natalã (1932 - 1936), pentru ca apoi sã
se înscrie la o ºcoalã cu iz cazon la
Tg. Mureº, respectiv Liceul Militar
Mihai Viteazu din acest oraº, pe care
l-a continuat la Timiºoara din anul
1940 ºi l-a absolvit în anul 1944 în
plinã conflagraþie a celui de-al doilea
rãzboi mondial. A urmat, apoi, timp de
2 ani, cursurile ªcolii de Ofiþeri de
Geniu din Bucureºti (1944 - 1946). Ca
ofiþer de geniu a activat în unitãþile mi-
litare din Lipova ºi Alba Iulia la lucrãri
de fortificaþii, care erau în strânsã
legãturã cu lucrãrile de construcþii.

În perioada 1951-1955 a urmat
cursurile Academiei Militare Tehnice
din Bucureºti, Facultatea de Con-
strucþii, Fortificaþii ºi Utilaj de Geniu, pe
care a absolvit-o, ca ºef de promoþie,
devenind inginer constructor militar.
Fiind o persoanã studioasã, care s-a
remarcat prin seriozitate ºi inteligenþã
sclipitoare, a fost admis imediat la doc-
torat ºi trimis, dupã numai 2 ani de la
absolvirea cursurilor Academiei Mili-
tare Tehnice, sã-ºi desãvârºeascã
studiile ca aspirant la Academia Mili-
tarã de Ingineri V. V. Kuibâºev din
Moscova, la Catedra de Construcþii ºi
Fortificaþii.

Dacã judecãm drept, aºa cum în artã existã STELE care-i întruchipeazã pe acei actori, regizori etc., ce prin
profesionalismul, talentul ºi pasiunea cu care s-au dedicat muncii lor lasã poporului român interpretãri de
valoare inestimabilã, nemuritoare, este corect ca ºi în ºtiinþã ºi tehnologie sã numim STELE pe cei care, prin
activitatea lor neobositã, prin spiritul de invenþie ºi creativitate au strãlucit în crearea de bunuri materiale menite
sã contribuie la prosperitatea aceluiaºi popor.

Despre aceste stele din urmã voi aminti în acest articol, ºi cu precãdere despre cele din domeniul vast al
construcþiilor, care îmi este mult mai cunoscut.

Dacã ne gândim numai la câteva nume foarte cunoscute constructorilor, precum academicienii ªtefan Bãlan,
Aurel Beleº, Cristea Mateescu, Dan Mateescu, Nicolae Profiri, Anghel Saligny, Radu
Voinea, Constantin Avram, Gheorghe Filipescu, Ion Ionescu, George (Gogu) Constan-
tinescu, Panaite Mazilu, Elie Radu, deschizãtori de drumuri în domeniu ºi formatori ai
ºcolii româneºti de construcþii, dar ºi fãuritori ai unor edificii de mare importanþã pen-
tru þarã, precum ºi la nenumãraþii profesori, doctori ingineri ºi ingineri din rândul
cãrora nu voi da nume pentru a nu fi nedrept cu cei nemenþionaþi din lipsã de spaþiu,
dar care s-au afirmat prin profesionalismul lor deosebit, prin pasiunea cu care ºi-au
fãcut datoria, prin ceea ce au înfãptuit ºi au lãsat moºtenire poporului pe care l-au slu-
jit sau, mai pe scurt, care au strãlucit în tot ceea ce au fãcut, este normal sã ne gândim
ºi la ei ca la niºte STELE care meritã toatã stima, consideraþia ºi aprecierea noastrã,
omagiindu-i ori de câte ori este cazul, deoarece numai astfel se perpetueazã valoarea
în societate, valoare de care este atâta nevoie. Din pãcate, o parte din aceste stele au
dispãrut rând pe rând ºi continuã încã sã disparã, iar altele apar ºi vor strãluci în
activitatea lor, conform unei legi fundamentale  a omenirii.

Despre cei care dispar este normal sã ne amintim cu pioºenie ºi sã reliefãm, pe cât
putem, activitatea lor strãlucitã. Am mai scris despre astfel de STELE ºi cu ajutorul
Celui de Sus, poate am sã  mai scriu.

Acum voi scrie despre o mare personalitate din domeniul cercetãrii în construcþii,
respectiv despre dr. ing. col.(r) Felician Eduard Ioan HANN (foto 1), care de curând
ne-a pãrãsit pentru a merge în lumea celor drepþi.

Foto 1: Felician Eduard Ioan HANN
(1926 - 2016)

Foto 2: Promoþia 1955 de ofiþeri ingineri de geniu dupã 30 de ani, împreunã cu mentorul ºi profesorul lor
favorit, Academician Onorific prof. univ. em. DHC Panaite MAZILU

(dl. Hann, primul din dreapta, rândul 2, în civil)
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În perioada de aspiranturã, în
1958, a publicat lucrarea”Scurt istoric
al  for t i f icaþ ie i  pe rmanen te  d i n
România”.

În anul 1959 a fost chemat în þarã
ºi trecut în rezervã, ca urmare a unui
denunþ al unui coleg de aspiranturã,
care i-a fost ºi coleg de camerã la
Moscova o perioadã de timp, cum cã
ar fi vorbit nepotrivit la adresa regimu-
lui comunist, devenind astfel persona
non-grata. A rãmas ºomer, dar dupã
trei luni de cãutãri a fost angajat ca
cercetãtor documentarist la Institutul
de Documentare Tehnicã din Bucu-
reºti, datoritã cunoºtinþelor sale de
limbi strãine. Aici a profitat de faptul cã
era înconjurat de atâta documentaþie
tehnicã valoroasã ºi ºi-a îmbogãþit ºi
consolidat cunoºtinþele tehnice, astfel
încât, în acelaºi an (1959), s-a putut
angaja la unul din cele mai importante
ºi prestigioase institute de cercetare
din þarã, respectiv la Institutul de
Proiectare ºi Cercetare în Construcþii
ºi Materiale de Construcþii IPCMC,
devenit ulterior INCERC (Institutul de
Cercetãri în Construcþii ºi Economia
Construcþiilor), acolo unde activau per-
sonalitãþi de mare valoare din dome-
niul construcþiilor, cu înclinaþii evidente
cãtre studii, creativitate ºi inventivitate
ºi unde a lucrat timp de 40 de ani,
pânã la pensionarea finalã din 1999.

În aceastã instituþie s-a desãvârºit
ºi personalitatea inginerului Felician
Eduard Ioan Hann, devenind unul din-
tre pionii de bazã ai cercetãrii din
domeniul construcþiilor ºi materialelor
de construcþii din România.

Remarcându-se de la început ca o
persoanã studioasã, inteligentã ºi cu
înclinaþii cãtre cercetare-inovare, a
parcurs rapid toate treptele ierarhiei
ºtiinþifice din instituþie, ajungând ºeful
laboratorului de Metodica Încercãrii
Construcþiilor (1964 - 1970) ºi apoi,
cercetãtor ºtiinþific principal (gradele
III, II ºi I) la Secþia de Inginerie Seis-
micã ºi Mecanica Construcþiilor (1970
- 1980), la Secþia Inginerie Seismicã
(1980 - 1991) ºi din nou la Secþia de
Inginerie Seismicã ºi Mecanica Con-
strucþiilor(1992 - 1995). 

În anul 1995 s-a pensionat, dar a
continuat sã lucreze ca cercetãtor
ºtiinþific principal gr. I reangajat în
diverse funcþii, precum ºef serviciu
relaþii internaþionale ºi strategia dez-
voltãrii (1996-1998), redactor respon-
sabil la revista „Construcþii”, din anul
1997 pânã în anul 1999, atunci când a

încheiat definitiv relaþiile contractuale
cu INCERC. A mai lucrat, însã, în cali-
tate de colaborator extern la Centrul
de Documentare în Construcþii, Arhi-
tecturã ºi Sistematiare (CDCAS) din
Bucureºti pânã în anul 2000.

Cunoscãtor a 5 l imbi strãine
(engleza, franceza, germana, rusa ºi
maghiara) a beneficiat de o vastã do-
cumentare tehnico-ºtiiinþificã, ceea ce
l-a ajutat sã participe la nenumãrate
evenimente (conferinþe, simpozioane,
congrese) naþionale ºi internaþionale,
unde s-a afirmat ca o personalitate
activã, cu vaste cunoºtinþe în dome-
niu, reuºind sã însumeze peste 100 de
articole ºi comunicãri la manifestãri
tehnico-ºtiinþifice. Astfel, în 1969 a fost
trimis la specializare în Franþa la Saint-
Rémy lès Chevreuse, lângã Paris,
pentru probleme de organizare ºi
dotare ale laboratoarelor de încercãri
în construcþii.

La INCERC ºi-a dedicat cea mai
importantã parte a activitãþii sale
urmãririi comportãrii construcþiilor ºi
încercãrilor „in situ” ale acestora. În
acest sens, a elaborat proiecte de
încercare a construcþiilor mai impor-
tante ºi s-a ocupat de încercarea lor
realã, precum: cupola ºi tribunele de la
Circul de Stat, cupola iniþialã ºi cea
finalã a Expoziþiei Realizãrilor Eco-
nomiei Naþionale (EREN), ferme me-
talice de acoperire la uzina de pompe
Aversa; planºee din beton armat la
depozitul de zahãr din comuna Dridu
ºi fabrica de încalþãminte ºi mase plas-
tice Victoria din Timiºoara; rezervoare
sferice metalice cu capacitatea de
1.000 mc pentru industria chimicã ºi
petrochimicã de la Turnu Mãgurele,
Brazi ºi Piteºti; viaductul peste balta
Cãtuºa de la Galaþi; poduri din dotarea
armatei ºi multe altele.

În legãturã cu încercãrile „in situ”
ale diverselor structuri de construcþii a
studiat ºi elaborat metode ºi tehnici de
lucru, a conceput ºi realizat dispozitive
ºi produse necesare încercãrilor, pre-
cum traductoare de interior ºi exterior,
doze de forþã ºi presiune, aparate de
mãsurat deplasãri statice ºi dinamice,
telecomparator cu fir ºi traductoare
electrice rezistive, ºi, de asemenea, o
serie de unelte ºi dispozitive auxiliare
de lucru ce le uºurau activitatea
depusã, pentru care a obþinut brevete
de inventator sau certficate de inovator.

Invenþia Telecomparator cu fir ºi
traductoare electrice rezistive a primit
Marea Medalie de Argint la Expoziþia
de Invenþii de la Viena, în anul 1969.

Pentru activitatea sa prodigioasã
inventivã ºi creativã a fost propus
membru al comisiei tehnice inter-
naþionale „In situ” Testing Building
Structures” a Réunion Internationale
des Laboratories et Experts des Mate-
riaux, Sistêmes de Construction et
Ouvrages (RILEM) în perioada 1971 -
1978, când a organizat ºi o întâlnire a
membrilor acestei comisii la Oradea în
anul 1976.

La congresul RILEM din 1977, de
la Budapesta, a fost ales vicepre-
ºedinte al Secþiei „Încercarea prin
încãrcare a structurilor din beton”.

S-a reînscris la doctorat la Institutul
de Construcþii Bucureºti, iar în anul
1977 a susþinut teza de doctorat intitu-
latã „Încercarea in situ a construcþiilor.
Contribuþii cu privire la dezvoltarea
metodicii de cercetare experimentalã
a construcþiilor”, obþinând titlul de doc-
tor inginer.

În calitatea sa de membru RILEM a
participat activ la nenumãrate eveni-
mente tehnico-ºtiinþifce organizate de
aceastã prestigioasã asociaþie profe-
sionalã internaþionalã, unde a prezen-
tat referate interesante din domeniul
încercãrii construcþiilor, respectiv la
Budapesta - Ungaria (1973, 1977 ºi
1984), la Poznan ºi Varºovia - Polonia
(1989), la München - Germania
(1990), la Kosice ºi Bratislava -
R. Cehã (1991), la Strbske Plesco -
Slovakia (1993 ºi 1996), la Zürich -
Elveþia (1997). 

De asemenea, a participat la mai
multe ºedinþe CAER în calitate de spe-
cialist. Totodatã, a luat parte la alte
evenimente tehnico-ºtiinþifice externe,
cu alte teme din domeniu, la Sofia -
Bulgaria (1964, 1983 ºi 1987), la Brno
ºi Praha - RS Cehoslovacia (1978), la
Praha - R Cehã (1993 ºi 1994) ºi la
Budapesta - Ungaria (2003) pentru o
ºedinþã CNCisC.

În þarã, contribuþia sa tehnico-ºtiin-
þificã a fost legatã în special de activi-
tatea asociaþiei profesionale „Comisia
Naþionalã Comportarea in situ a Con-
strucþiilor”, al cãrei fondator a fost încã
din anul 1983, ca o comisie tehnicã  a
Consiliului Naþional al Inginerilor ºi
Tehnicienilor (CNIT) sub denumirea
„Comportarea in situ a Construcþiilor”,
devenitã „Comisia Naþionalã Com-
portarea in situ a Construcþiilor”
(CNCisC) la 29 iunie 1993, atunci
când 19 membri s-au reunit pentru for-
marea acestei asociaþii profesionale
cu personalitate juridicã apoliticã, non-
profit, devenind astfel membri fondatori.

continuare în pagina 64��
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Asociaþia CNCisC a fost condusã
cu pasiune, dãruire ºi talent de fonda-
torul sãu dr. ing. Felician Eduard Ioan
Hann pânã în anul 2010, când s-a
retras din motive de sãnãtate,
devenind, conform statutului, membru
de onoare CNCisC. Pentru diplo-
maþia, corectitudinea ºi devotamentul
cu care a condus aceastã asociaþie,
toþi membrii ei, indiferent dacã au fost
permanenþi (pentru o perioadã mai
îndelungatã de timp) sau doar „pasa-
geri”, l-au îndrãgit ºi respectat la ade-
vãrata valoare pe conducãtorul lor -

preºedintele fondator dr. ing. F. E. I.
Hann. Chiar ºi dupã retragerea de la
conducerea executivã a asociaþiei,
preºedintele de onoare, fondator al
acesteia, a rãmas un bun sfãtuitor cu
mintea limpede, ale cãrui îndrumãri au
fost de un real folos. 

Patriot înãscut, deºi de altã etnie,
crezul sãu principal a fost conºtienti-
zarea societaþii asupra importanþei
prezervãrii fondului construit - bogãþia
cea mai de preþ a poporului nostru. Din
pãcate, lupta lui în acest scop nu a dat
rezultatele scontate, dar ideile lui au
rãmas ºi cu siguranþã vor fi luate în
consideraþie cândva. 

Toate ideile sale sunt cuprinse în
cartea de cãpãtâi de peste 1.000 de
pagini intitulatã „Comportarea in situ

a construcþiilor ºi aptitudinea lor pentru
folosinþã”, cuprinsã în 4 volume, pen-
tru care a avut voinþa ºi tãria necesarã
de a o scrie într-o perioadã a vieþii nu
prea favorabilã unei astfel de activitãþi.

Trecerea „în nefiinþã” a dr. ing.
col.(r) Felician Eduard Ioan Hann este
o pierdere grea pentru asociaþie, dar ºi
pentru inginerimea românã din dome-
niu. Activitatea lui prodigioasã, impor-
tantã ºi folositoare poporului în
mijlocul cãruia a trãit ºi pe care l-a
slujit cu credinþã îl îndreptãþeºte sã fie
considerat o STEA a inginerimii
române, acordându-i-se toatã onoarea
ºi respectul pe care îl meritã.

DUMNEZEU SÃ-L ODIHNEASCÃ
ÎN LINIªTE ªI PACE!

Foto 5: Coperta cãrþii „Comportarea in situ a
construcþiilor ºi aptitudinea lor pentru folosinþã” (vol. I )

PS. Am scris acest articol din respect ºi adâncã consideraþie pentru acest
OM, pentru aceastã remarcabilã personalitate, care meritã toatã stima ºi
aprecierea noastrã pentru prodigioasa ºi fructuoasa sa activitate, un model pen-
tru cei care doresc sã devinã folositori în viaþã. 

Nu i-am cunoscut prea bine activitatea profesionalã, de aceea m-am inspirat
din cartea de o inestimabilã valoare a reputatului profesor universitar, scriitor ºi
filozof Hristache Popescu, cãruia îi port o neþãrmuritã stimã ºi deosebit respect
pentru neobosita ºi dezinteresata sa activitate de a lãsa moºtenire urmaºilor o
istorie realã a valorilor patriei. Totodatã, am avut norocul de a primi de la buna
mea prietenã ºi colaboratoare pentru o perioadã îndelungatã - Georgeta
Cherciu o autobiografie gãsitã în calculatorul intens utilizat al domnului Hann. Le
mulþumesc din suflet ºi îi asigur de întreaga mea gratitudine. 

De asemenea, din 29 iunie 1993, i-am fost colaborator apropiat în CNCisC.
Fermecat de viaþa ºi activitatea acestei remarcabile personalitãþi, cu ocazia
împlinirii respectabilei vârste de 80 de ani, am scris o poezie, pe care o reproduc,
pentru cã, în puþine cuvinte, reflectã caracterul integru ºi valoarea acestui om.

OMAGIU SENECTUÞII

S-a-ntâmplat sã fiu alãturi cu un om de viþã rarã
Om cu caracter puternic ºi voinþã temerarã

Om ce n-a ºtiut vreodatã sã se-ncovoaie de spate
Nici sã-ºi facã loc în viaþã folosindu-se de coate

Om cu verticalitate

S-a-ntâmplat sã fiu alãturi cu un inginer de falã
Ce ºi-a clãdit soclul vieþii cu rãbdare ºi migalã
Cu perseverenþã mare ºi cu spirit de dreptate

Cu eforturi ponderate ºi succese meritate
Om de notorietate

S-a-ntâmplat sã fiu alãturi de un preºedinte, care
A condus mulþi ani de-a rândul cu talent ºi-ndemânare

O comisie de oameni, plin de har ºi fermitate 
ªi continuã s-o urce pe colinde neumblate

Mare personalitate 

S-a-ntâmplat sã fiu alãturi de un mare artizan
Îl cunoaºteþi foarte bine, fiindcã este domnul Hann

Cel ce-acum serbeazã anii adunaþi cu greu în spate
Iar noi îi urãm sã-i ducã bucuros, cu sãnãtate

Om de mare calitate

Bucureºti, 15 iunie 2006

Foto 3: F. E. I. Hann expunând ideile
despre comportarea construcþiilor

Foto 4: F. E. I. Hann conducând adunarea generalã
CNCisC
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