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 l La noi ca la nimenea,

suntem originali în toate.
Ba, pardon, în principal în
rele! C-așa-i în România
de după `90 încoace. 

Adică, se vântură cu
non  șalanță vorbe și iar
vor be, că numai ele nu
costă nimic. 

Văzând cu cine au de a
face, șmecherii, întreprin -
zători de altfel în viziunea lor, pentru că s-au și auto -
intitulat cu de la sine putere ca fiind „băieți deștepți”, au
trecut sârguincioși la treabă și s-au îmbuibat până peste
poate. Acum au tras oarecum pe dreapta (fizic vorbind),
își savurează liniștiți și își consumă cu plăcere (osânza)
imobiliară, financiară și de orice natură, profitând, cu
nesaț, în a-și satisface orice le trece prin cap.

I-a întrebat sau îi întreabă cineva despre ceea ce au
făcut? Și au făcut, Slavă Domnului, destule în defavoarea
celor mulți. Câteva exemple (mai mult politice) ajunse în
„instanța” sta tului de drept au fost chipurile rezolvate
pentru ca alții să nu mai fie tentați să facă precum ei.
S-a recuperat ce-au furat?

Haida-de! Și cum la noi „ulciorul merge de mai multe
ori la fântână” apar neîncetat noi și noi binefăcători care
vor face și vor drege…

Toți aceștia vor să… salveze România! Deci, recunosc
în ce hal a ajuns ea. Din nou… vorbe deșarte! Te uiți la ei
și te minunezi cît de aberanți sunt în ceea ce spun. Până
la ridicol, am zice. Numai când îi privești și înțelegi deja
cum pot ei „salva” o țară. Nici nu s-a uscat bine „tușul”
pe buletinele de vot ale alegerilor locale, parlamentare și
prezidențiale și se intră „vârtos” în campania de peste
alți 4 sau 5 ani. Exemplul cel mai clar este că în prezent
pe mai marii țării îi preocupă doar să fie în fruntea
bucatelor și nu în a le obține. Astfel este clar că duelurile
neîncetate între puterile statului n-au nimic benefic pen-
tru noi și pentru țară. 

Nu este zi de la Dumnezeu să nu vezi ce săgeți își
aruncă unii altora. Efectul sau efectele sunt la vedere. Și
asta când știi câte legi și acte normative pentru
redresarea situației de față așteaptă rezolvarea. Din
2007 încoace sunt în jur de 450 de proiecte propuse,
dintre care nici jumătate nu s-au discutat și adoptat. 

Am spus, de nenumărate ori, că dacă vrem ceva
bine, pentru noi și pentru țară, nimic nu se poate face
decât construind și aplicând reforme substanțiale care să
asigure valorificarea eficientă a tuturor resurselor materi-
ale și umane.

Am intrat cu surle și trâmbițe în UE, ceea ce se părea
că nu-i rău și nu are cum să fie rău. Ne-am ales, însă, cu
ceva beneficii? Este greu de apreciat dacă după ani în
care am cotizat și cotizăm cu sume deloc de neglijat noi
nu profităm așa cum alții o fac. Reprezentanții noștri în
UE se duelează și în acel for pentru interesele deloc înțe-
lese ale partidelor care i-au trimis acolo, nefăcând un
efort comun pentru binele țării.

Concret, noi încă nu beneficiem decât parțial din ceea
ce oferă UE. Adică bani pentru dezvoltare pe multiple
planuri. Păi, să-ți dea cineva ceva pe tavă, cum se zice și
tu să te faci că plouă, este strigător la cer. În urmă cu
puțini ani, un Guvern al nostru a demonstrat că se poate
face ceva și se părea că am luat-o pe un drum bun. Ime-
diat s-a „făcut totul” ca el, adică Executivul, să dispară.
Pentru că cineva, nu spun cine, ca în Caragiale, l-a spul-
berat, deoarece s-a întâmplat ce s-a întâmplat la…
„Colectiv”.

A urmat „Guvernul Meu” cu rezultate evidente… zero.
Unii sunt mulțumiți, ceilalți, cei mulți adică, au încă
lacrimi pe obraz.

Iată de ce, multe se zic, cu făcutul este mai greu!?

Ciprian Enache

Multe se… zic!
Cu făcutul e mai greu!
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SOLUȚIA
ECOLOGICĂ ȘI ECONOMICĂ

ViaCalco® este o soluție dedicată
tratării, stabilizării și îmbunătățirii
tuturor tipurilor de soluri coezive. 

Prin adăugarea unui amestec pe
bază de var, adaptat tipului de
pământ, este posibilă eliminarea
completă sau cel puțin reducerea
considerabilă a volumului de mate-
riale care urmează să fie furnizate. 

Astfel, există un beneficiu dublu,
ecologic, dar și economic, cu o va -
loare adăugată semnificativă. 

Nu vor mai fi necesare
extracția,transportul și / sau
livrarea de materiale „externe”,
ceea ce poate reduce costurile cu
până la 70%.

CREȘTEREA
CAPACITĂȚII PORTANTE

Implementarea soluției ViaCalco®

cuprinde mai multe faze. În primul
rând, un studiu de sol este realizat
cu sprijinul specialiștilor Carmeuse,
pentru a determina care produs
este cel mai potrivit pentru acest
tip de teren. 

Primul efect este o uscare a
pământului și o creștere semnifica-
tivă a capacității sale portante. 

Apoi, după doar câteva ore
(indicele de plasticitate redus și
creșterea valorilor CBR și IPI) se
poate circula cu echipamentele de
șantier. 

În cele din urmă, pe termen lung,
datorită reacțiilor puzzolanice între
pământ și ViaCalco®, terenul va
avea o rezistență crescută și va
permite construirea proiectelor
mari de inginerie civilă, cum ar fi
drumuri, zone industriale, aero -
porturi etc.

SERVICII INTEGRATE

ViaCalco® a fost deja folosit în
numeroase proiecte de infrastruc-
tură, unde și-a demonstrat avanta-
jele și eficacitatea. 

Cu ViaCalco®, Carmeuse oferă
soluții adaptate specificațiilor din
caietul de sarcini, la standarde de
calitate ridicate și cu servicii de
logistică excelente. 

Carmeuse este, de asemenea,
recunoscut pentru serviciile de
5 stele oferite clienților săi.

Contactați astăzi experții noștri
tehnici pentru consultanță de
specialitate !

www.carmeuse-construction.com/ro
office@carmeuse.ro

Cele mai multe construcții civile și de
infrastructură (drumuri, căi ferate,
aeroporturi, parcuri industriale etc.)
sunt executate pe pământ sau
utilizează pământul ca material de
construcție. Totodată, s-a constatat o
scădere a tipurilor de terenuri potrivite
pentru acest gen de lucrări, din cauza
creșterii populației și extinderii
infrastructurii. Acest lucru obligă
uneori antreprenorii să construiască
pe terenuri care nu întrunesc
caracteristici geotehnice suficiente.
Pentru a construi pe aceste terenuri, o
alternativă ecologică și economică o
constituie îmbunătățirea pământului,
proces care vizează transformarea
unui pământ existent într-o fundație,
cu ajutorul unui amestec pe bază de
var - ViaCalco®. Acest proces oferă
multe avantaje, pe diferite planuri.

ViaCalco® acționează în special în scopul tratării, stabilizării și îmbunătățirii
tuturor tipurilor de soluri coezive. 

Procesul ViaCalco® include mai multe faze.
O suprafață de peste 8.000 de metri pătrați
poate fi stabilizată într‐o singură zi.





Fie că este vorba de proiectarea unui drum nou sau de reabilitarea unui drum existent, o problemă presantă
o constituie găsirea unor soluții care să maximizeze performanța și să optimizeze bugetele. De aceea,
tehnologia Tensar® pentru drumuri este de neprețuit.

Tehnologia Tensar® pentru drumuri utilizează geogrile
unice în soluțiile de optimizare a pavajului și de armare a
asfaltului. Acestea pot reduce costurile sau pot extinde
durata de viață, iar în multe cazuri ambele sunt îndeplinite.

Gândirea abordată reunește patru elemente cheie:
produse inovatoare, o echipă de oameni dedicați, un
program de calcul foarte bun și o experiență bogată.

Rezultatele pot fi spectaculoase. Reduceri semnificative
de materiale, resurse și timp, plus avantajul suplimentar
al economiilor de costuri de până la 30%*. De asemenea,
există câștiguri impresionante în ceea ce privește mediul
înconjurător, cu mai puțin transport necesar, mai puțini
kilometri de parcurs și un șantier mai sigur și mai curat.
În cele din urmă, vă putem ajuta să realizați economii
mai mari, cu întreținere redusă a drumurilor.





w Revista Construcþiilor w iunie 20178

Măsuri de protecție și consolidare pe Valea Oltului,
DN7 – KM 239 - 246

dipl. ing. Marius BUCUR - GEOBRUGG AG GEOHAZARD SOLUTIONS, România
dipl. ing. George CORBESCU - GEOBRUGG AG GEOHAZARD SOLUTIONS, Elveția 

Din punct de vedere al stabi -
lității terenului s-au ridicat urmă-
toarele probleme:

• pe anumite zone drumul e
încadrat de un versant stâncos cu
perete aproape vertical, stânca
fiind fisurată și având potențial ridi-
cat de desprindere;

• pe zone întinse există un zid
de sprijin tip rambleu, cu elevații
năruite;

• zone întinse au afuiri la piciorul
zidului de sprijin al debleului aflat în
vecinătatea râului Olt.

Pentru a se evita lucrări sub cir-
culație, în zonele cu ziduri de sprijin
puternic degradate de pe partea
dreaptă s-a optat pentru soluția de
dublare a acestora cu lucrări noi
executate spre cursul Oltului.
Aceste lucrări de sprijinire s-au
executat fără susțineri costisitoare
ale terasamentelor și fără a deranja
suplimentar traficul rutier pe sec-
torul de drum afectat. 

În funcție de situația existentă
pe fiecare sector, măsu rile de pre-
venire și/sau protecție au constat
în rănguirea versanților și curățarea
vegetației, protejarea și consoli-
darea lor cu sisteme de plasă anco-
rată reali zată din oțel de înaltă

rezistență (4.700 m2), instalarea de
sisteme pasive, tip bariere de pro-
tecție împotriva căderilor de pietre
(170,0 ml), pentru energii cinetice
de impact de 1.000 kJ și 2.000 kJ,
precum și bariere de protecție
împotriva torenților. 

Barierele de protecție împotriva
căderilor de pietre, având în com-
ponență plasă din oțel de înaltă
rezistență, absorb energia cinetică
rezultată în urma desprinderilor /
căderilor de pietre de pe versant,
absorbția realizându-se prin defor-
mații elasto-plastice. Acestea
cons tituie o alternativă economică
la soluțiile rigide de protecție (co -
pertine, structuri de retenție).

Pentru determinarea energiei
cinetice și deci a tipului de barieră,
s-au executat, cu ajutorul unui
aparat laser (telemetru), câteva

secțiuni transversale ale versantului
prin zonele considerate ca fiind
cele mai periculoase. Pe baza lor,
utilizând programul Rockfall 6.1,
s-au făcut simulări de căderi de
pietre, simulări care, prin metode
probabilistice, au furnizat o serie de
informații legate de traiectoria
blocurilor de piatră, de salturile
maxime ale acestora sau despre
energiile cinetice maxime. În urma
interpretării rezultatelor obținute,
s-a recomandat dispunerea unei
bariere de o anumită capacitate
energe tică, cu o înălțime corespun-
zătoare.

În cazul de față, s-au dispus sis-
teme care pot absorbi energii de
1.000 kJ și respectiv 2.000 kJ,
având înălțimi de 4,0 m și respectiv
5,0 m.

Odată ce amplasamentul barierei
a fost identificat și marcat, s-a
recurs la execuția ancorajelor.
Tehnologia de foraj utilizată a fost
de tip roto-percutant iar materialul
de injecție de tip suspensie de
ciment. După ce suspensia de
ciment a atins rezistența minimă,
conform proiect, s-a trecut la
fixarea plăcilor de bază, urmată de
instalarea, cu ajutorul unei maca -
rale, a stâlpilor. S-au montat și ten-
sionat cablurile de ancorare amonte
aferente stâlpilor, urmând cablurile
superioare și inferioare de suport.
S-a fixat de ele plasa și s-au conec-
tat panourile de plasă între ele. În
final, s-au făcut reglaje fine ale
cablurilor, astfel încât unghiul făcut
de barieră și linia versantului să se
încadreze în intervalul specificat în
manualul sistemului. 

Pentru preluarea materialului
(granular / noroios), antrenat pe
vale de torenți, s-a dispus, de ase -
menea, un sistem pasiv de protecție.

Proiectul care face obiectul prezentului articol se situează în zona localității Lazaret, pe tronsonul de
drum DN 7, între km 239+500 - 246+230 și km 246+300 - 246+500. Drumul asigură legătura între orașele
Râmnicu Vâlcea și Sibiu, beneficiarul investiției fiind Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.

Foto 1: Trasare și rănguire versanți

Foto 2: Foraj pentru instalarea ancorelor
de fixare a plasei ancorate



Din punct de vedere constructiv,
sistemul are elemente similare cu
cele ale sistemelor de tip bariere
flexibile împotriva căde rilor de

pietre: cabluri de fixare, elemente
de frânare, plasă inelară din oțel de
înaltă rezistență și ancore pentru
fixarea cablurilor suport. Diferența
constă, însă, în modul de calcul
pentru dimensio narea acestor
bariere.

Barierele de protecție împotriva
torenților preiau cu succes încărcări
statice și dinamice mari. Fiind sis-
teme deschise, ele rețin materialul
transportat de torent, permițând, în
același timp, drenarea apei. Insta-
larea lor necesită un număr redus
de echipamente și manoperă, mic -
șorând considerabil costurile și
perioada de execuție. 

În urma calculului de dimensio -
nare cu soft-ul DEBFLOW, pus la

dispoziție online și în mod
gratuit de producătorul
sistemelor de protecție, a
rezultat necesitatea insta -
lării unei bariere cu plasă
inelară de tip VX080-H3,
corespunzătoare unei pre-
siuni maxime admisibile
de 80 kN/m2 și având 3,0 m
înălțime. Deschiderea la
partea superioară a fost
de 16 m.

Amplasarea barierei de
protecție împotriva toren -
ților (Foto 4) s-a făcut la
aproximativ 23 m de ca -
mera de cădere existentă

în acostamentul drumului. S-a ales
această soluție în urma optimizării
poziției din punctul de vedere al
volumului materialului aluvionar
capabil a fi reținut în condiții de si -
guranță în spatele barierei. Astfel,
capacitatea de retenție obținută a
fost de 186 m3.

Capacitatea maximă de retenție
a unei bariere este dependentă de
topografia (deschiderea și adân ci -
mea văii și înclinarea talvegului)
văii amonte de locul instalării bari-
erei. Experiența relevă faptul că
gradientul de depozitare în spatele
barierei corespunde la 2/3 din gra-
dientul torentului inițial, înălțimea
remanentă a barierei fiind de 3/4
din înălțimea inițială. q

Foto 3: Bariera de 1.000 kJ
împotriva căderilor de pietre în exploatare

Foto 4: Bariera împotriva torenților
în exploatare

Fig. 1: Calculul volumului de retenție
al unei bariere de protecție împotriva torenților 
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Cu focul nu-i de glumit!

Redacția: Dle vicepreședinte, în primul rând cum
ați ajuns dumneavoastră – de meserie arhitect – să
activați în domeniul securității la incendiu, un dome-
niu mai mult tehnic?
Horia Mihai NICOLESCU: Într-adevăr, sunt de

meserie arhitect, absolvent al promoției 1973 a Insti-
tutului de Arhitectură „Ion MINCU” din București.
La Securitatea la incendiu am ajuns printr-un concurs
de împrejurări ceva mai ciudat, față de care nu poți să
nu spui – retroactiv – că fiecare om are o soartă a lui și
că tot ce ți se întâmplă în viață are o logică și un sens,
chiar dacă, pe parcurs, nu îl poți înțelege la acel
moment... Rostul lucrurilor ți se deslușește mult mai
târziu, odată cu trecerea anilor și pe măsură ce te
„înțelepțești”; de-abia atunci poți să vezi lucrurile „en
racourci” și să înțelegi legăturile tainice dintre ele, pre-
cum și firul roșu pe care s-au înșirat logic, ca mărgelele

pe o ață, după voința lui
Dumnezeu. Trebuie să știi să
vezi, însă, această cauzalitate și
să o accepți.

În 1973 am fost repartizat,
ca arhitect stagiar, la ISPE.
Acolo am ajuns la Secția de
Centrale Nuclearo-Electrice și
mi s-a dat în sarcină – ca
oricărui „boboc” – partea care
era urâtă de orice arhitect,
adică PSI (prevenirea și stin-
gerea incendiilor). Nu puteam să refuz iar după câteva
luni, România semna cu Canada contractul de constru-
ire a primelor două unități ale viitoarei CNE Cernavodă.
Cunoașterea limbilor franceză și (ulterior) engleză mi-au
definitivat poziția de responsabil cu siguranța la foc în

Aproape în fiecare zi suntem informați de mijloacele mass-media despre izbucnirea, în diverse
locuri din țară, a unor incendii mai mult sau mai puțin devastatoare, cu pagube materiale și, din
păcate, nu de puține ori, cu victime omenești.

O asemenea situație ne-a convins, dacă mai era nevoie, că focul este, într-adevăr, un fenomen cu
care nu e de glumit și căruia trebuie să-i acordăm o și mai mare atenție, chiar prin intermediul revistei
noastre.

Drept care, ne-am hotărât să încheiem un parteneriat cu Instituția cea mai îndreptățită să ne ofere
informațiile cele mai autorizate despre foc și securitatea la incendiu, informații pe care, prin inter-
mediul revistei și al site-ului nostru, să le facem cunoscute specialiștilor din sectorul construcțiilor.

Am profitat de ocazia încheierii acestei înțelegeri pentru a vă prezenta, în continuare, câteva infor-
mații și despre Asociația pentru Securitatea la Incendiu, despre obiectivele și preocupările sale.

O facem cu ajutorul dlui Horia Mihai Nicolescu – vicepreședintele asociației.

Horia Mihai Nicolescu
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cadrul acestui proiect. Anii care au urmat au însemnat
multiple provocări profesionale majore, dintre care pot
menționa:

• Coordonarea Programului Național de asimilare a
noilor materiale de construcții și a sistemelor de pro-
tecție la foc folosite la realizarea Centralei Nuclearo-
electirce de la Cernavodă (1985-1989);

• Responsabilitatea transpunerii în practică a unui
concept eficient de siguranță la foc pentru proiectul
CANDU 600 implementat la CNE Cernavodă, cu
respectarea simultană a normelor americane și
românești;

• Elaborarea, în 1988 (ca autor și coordonator), a
Normativului de siguranță la foc pentru Centralele
Nuclearoelectrice de tip CANDU 600, realizate în
România;

• Elaborarea (autor și coordonator) studiilor de
analiză a riscului de incendiu pentru Unitățile 1 și 2 ale
Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă și
obținerea ulterioară a autorizației de funcționare ISU
pentru aceste obiective.

În 1994 (după 21 de ani) am părăsit domeniul de
proiectare nucleară și am trecut în sectorul privat; mai
întâi ca angajat (director de departament), apoi ca
asociat și în final - din 1994 -, ca fondator și președinte
director general al grupului de firme SIGURA - unde
activez și în prezent.

Grupul de firme SIGURA are două linii majore de
activitate:

• linia de „practică”, în care sunt angrenate soci-
etățile Total Fire & Building Engineering (TFBE),
Instal și Protect, care asigură consultanță, proiectare,
import, punere în operă și în funcțiune a oricăror sis-
teme (pasive sau active) de securitate la incendiu,
mentenanța și service-ul acestora;

• linia de „teorie” cu societatea SIGURA
PROMETU CONSULT (SPC) și structura sa conexă
Școala PROMETEU (SP). Acestea, împreună cu Aso-
ciația pentru Securitate la Incendiu (ASI) al cărei
co-fondator sunt, reprezintă domeniile pe care eu, per-
sonal, m-am axat în ultimii ani deoarece ele se
adresează perfecționării profesionale, urmărind
prestarea unor servicii complexe ale managementului
securității la incendiu, la nivelul țărilor dezvoltate.

Ultimii ani mi-au dat certitudinea că România post-
decembristă a rămas în urmă, nu cu practica domeniului,
ci cu teoria acestuia și, în special, cu imple mentarea
unei reale culturi organizaționale de securitate la
incendiu în firmele noastre. De aceea, în 2009 am înfi-
ințat SPC iar Școala PROMETEU un an mai târziu - ca
un forum deschis de discuții între toți specialiștii și
organismele domeniului, pentru:

• o informare reciprocă și eficientă, urmărind dise -
minarea permanentă a cunoștințelor, noutăților și a
culturii de securitate la incendiu din acest domeniu - în
mod organizat, coerent și transparent - în rândul
tuturor acelora care au activități (măcar tangențe) în
securitatea la incendiu, obținând, astfel, o ridicare
generală a nivelului de abordare a acestui subiect în
România.

• identificarea căilor optime comune de acțiune
pentru soluționarea elementelor de nefuncționalitate
ale domeniului, pentru modernizarea acestuia și imple-
mentarea noului concept de Management al secu-
rității la incendiu - concept pe care se bazează astăzi
abordarea domeniului în țările avansate și care permite
atingerea unor nivele deosebite de performanță în
securitatea la incendiu a clădirilor.

Red.: Cum a „luat naștere” Asociația pentru Securi-
tatea la Incendiu și ce obiective și-a propus ea?
H.M.N.: În 1993 am avut prima încercare de a înfi-

ința o asociație profesională a tuturor acelora (per-
soane fizice și juridice) care activează în domeniu –
structurată ca o organizație non-profit – și care să
răspundă nevoilor de modernizare a României care se
pregătea atunci să intre în Comunitatea Europeană
(CE). Din păcate, în ciuda a numeroase ședințe și dis-
cuții, ambițiile personale ale celorlalți au subminat
interesul comun și inițiativa a eșuat. Am învățat din
prima experiență și, a doua oară, în 2009, cu România
deja membră a CE și presată în a-și moderniza legis-
lația și în acest domeniu, am abordat altfel problema
și de această dată am reușit: pe 27 mai 2009,
Tribunalul Sectorului 2 a admis cererea noastră, ne-a
acordat personalitate juridică și a dispus înscrierea
Asociației în Registrul Special al Asociațiilor. Din acel
moment a început o activitate profesională intensă, cu
un efort asiduu, pe parcursul căreia – din păcate –
aproape toți „entuziaștii” fondatori au dispărut, rând
pe rând, constatând că ASI le oferea, la început, mai
mult obligații, mai multă muncă și mai puține satis-
facții financiare sau de imagine! 

A trebuit să compensez lipsa lor cu colegii din
Grupul SIGURA, care a asigurat, de altfel, și finanțarea
integrală a Asociației în acea etapă. Dacă doream să nu
eșuez din nou, trebuia să mă mișc repede și vizibil;
astfel că, în 2010, am înființat Școala PROMETEU,
sub egida ASI și a societății SIGURA PROMETEU
CONSULT– ca un forum deschis de discuții pentru toți
cei interesați de acest domeniu. Continuând pe aceeași
linie, ASI și Școala PROMETEU au devenit rapid o
prezență notabilă în lumea profesioniștilor domeniului
securității la incendiu din România și s-au poziționat
rapid pe piață prin organizarea a numeroase mani-
festări specifice, de largă audiență, dintre care amintim:

1. organizarea de 12 sesiuni ordinare și extraor-
dinare ale Școlii PROMETEU, cu participarea specia -
liștilor români și străini, dedicate: 

• prezentării de noi materiale și tehnologii moderne
de protecție la acțiunea focului;

• noilor viziuni de abordare ale domeniului, în pas
cu țările avansate;

• subiectelor care îi interesează pe membri;
• bunelor practici în proiectare, instalare și exploa -

tare a materialelor, echipamentelor și sistemelor speci-
fice domeniului;

continuare în pagina 12È
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2. organizarea de 5 simpozioane naționale și inter-
naționale;

3. emiterea de comunicate de presă cu ocazia
evenimentelor domeniului (incendii, simpozioane și
conferințe organizate de alte asociații profesionale etc.); 

4. participarea la marile evenimente internaționale
ale domeniului (târguri, expoziții, conferințe);

5. încheierea de parteneriate cu organizații profe-
sionale naționale (ARTS) sau afilierea la cele inter-
naționale (ECEUFIRE);

6. sponsorizarea tipăririi de cărți de specialitate
(seria volumelor de „ingineria securității la incendiu”);

7. prezență activă în mass-media;
8. acordarea de diplome de onoare personalităților

domeniului.
Toate acestea ne-au permis:
• să avem o imagine de ansamblu corectă a situației

în care se află practicarea activităților legate de securi-
tatea la incendiu în România de astăzi; 

• să realizăm și să recunoaștem întârzierile
românești în domeniu; 

• să încercăm să schițăm împreună o serie de soluții
profesional-organizatorice, pe care să le putem pro-
mova oficial ca parteneri viabili de dialog și care să
impulsioneze acest domeniu, pe care îl dorim așezat
cât mai curând pe făgașul marilor școli naționale și
internaționale de securitate la incendiu.

Astăzi, pot afirma cu certitudine că ASI și Școala
PROMETEU au contribuit major la apariția și la noi
în țară a primelor elemente ale noului concept de
Management al securității la incendiu pe care se
bazează în prezent noua abordare a domeniului în
țările avansate și care permite atingerea unor niveluri
deosebite de performanță în securitatea la incendiu a
clădirilor. 

Red.: Cum vedeți dumneavoastră parteneriatul
cu Revista Construcțiilor și cu site-ul „revistacon -
structiilor.eu” și ce așteptați de la el?
H.M.N.: Parteneriatul cu Revista Construcțiilor

este o continuare logică a scopurilor ASI și ale Școlii
PROMETEU de coagulare profesională a vocilor aces-
tui domeniu și vreau să mulțumesc Revistei Constru c -
 țiilor care are marele merit de a a fi înțeles prima
această cerință imperioasă a momentului. 

Este o mare oportunitate ce se oferă acum tuturor
practicienilor de a dovedi că acest domeniu – de multe
ori sughiunit și privit ca o „Cenușăreasă” a lumii con-
strucțiilor – este, de fapt, o lume vie, în care ideile și
disputele profesionale pot fi extrem de interesante și
aducătoare de mari beneficii nivelului general de secu-
ritate la incendiu din România.

Împreună cu Revista Construcțiilor, intenționez
să organizăm această secțiune pe cel puțin 5 direcții și
anume:

1. TEORIE, cu articole asupra teoriei și fenome-
nologiei incendiului, noi concepte și viziuni în practica
mondială;

2. INTERVIURI cu specialiști ai domeniului, români
sau străini;

3. PREZENTĂRI ale materialelor, produselor sau
sistemelor folosite în domeniul securității la incendiu,
cu explicarea obligatorie a principalelor caracteristici
de performanță și a documentelor legale pentru uti-
lizarea lor în România. 

4. GHIDURI DE BUNĂ EXECUȚIE prezentate de
producători pentru materialele, produsele sau sis-
temele furnizate pe piața românească. 

5. INFO-FIRE cu noutăți legislative ale domeniului
din România și de pe tot mapamondul. 

Parteneriatul cu Revista Construcțiilor reprezintă
ridicarea pe un nivel superior de diseminare a dorin -
țelor actuale latente dar încă difuze ale tuturor specia -
liștilor domeniului securității la incendiu din România,
în ceea ce privește organizarea domeniului și vizibili-
tatea națională a scopurilor Asociației noastre. În România,
în ciuda volumului mare dar incoerent de pliante, site-
uri, acțiuni de promovare etc. continuă să existe o lipsă
majoră de informare profesională, organizată și
directă, asupra calității și performanțelor produselor
noi. Producătorii ar trebui să îi informeze (prin inter-
mediul Revistei Construcțiilor) direct pe utilizatorii
produselor (antreprenori, beneficiari, proiectanți) și nu
alte structuri birocratice, care nu au rol decizional în
opțiunile asupra folosirii acestor materiale - așa cum se
întâmplă acum. 

În același timp, considerăm o prioritate ridicarea
nivelului profesional al personalului ce activează în
proiectare și exploatare, care trebuie informat perma-
nent asupra celor mai noi soluții tehnice apărute în
domeniul securității la incendiu, atât în ceea ce
privește modul lor de alegere, cât și în cel al întreținerii
acestora la parametrii optimi de performanță. De
aceea, cursurile permanente de formare și un program
susținut de diseminare al informațiilor în teritoriu (prin
conferințe, simpozioane, mese rotunde etc.) care
reprezintă acum o constantă în activitatea Asociației,
se vor reflecta și în secțiunea specifică din Revista
Construcțiilor.

Dacă cititorii acestui material se vor identifica cu
unul sau mai multe dintre țelurile noastre și dacă:

• cred în viitorul european al țării noastre,
• simt că ar trebui să ni se alăture și sunt atrași de

această „aventură profesională”,
• sunt conștienți că ne aflăm în ceasul al 12-lea

pentru a începe o bătălie care să readucă puterea de
decizie a domeniului în mâinile celor care trebuie – în
mod firesc - să o dețină,

• cred că, prin părerea și activitatea lor, pot con-
tribui cu un cât de mic aport la câștigarea aceastei
bătălii,

îi invităm să ni se alăture prin materiale sau comen-
tarii trimise la Redacție, să animăm acest parteneriat
cu materiale referitoare la domeniul nostru de speciali-
tate – domeniu pe care toți îl vrem cât mai modern și
mai eficient…

Numai așa putem să asigurăm un viitor stabil și pro -
fesional acestei secțiuni a Revistei Construcțiilor. q

Æ urmare din pagina 11
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Reabilitarea sistemelor centralizate de irigații
în Coșnița - Republica Moldova

IAMSAT Muntenia SA a câștigat,
împreună cu partenerul său de
Consorțiu, Hidroconstrucția SA,
3 licitații publice în Republica
Moldova, pentru reabilitarea sis-
temelor centralizate de irigare de
pe râurile Prut și Nistru.

Lucrările de reabilitare au pre-
văzut construirea unor stații noi de
pompare și reabilitarea celor exis-
tente, dotarea sistemului cu 10
pompe performante cu costuri
reduse în exploatare, instalarea a
peste 85 de km de țevi din oțel și
polipropilenă, cu o durată de viață
de peste 60 de ani, realizarea sis-
temelor de aspirație a apei cu pro-
tecția populației piscicole a râului
Nistru etc.

Zona totală irigabilă este formată
din următoarele patru sectoare: 

• Primul sector (denumit sec-
torul SP - 1) cu 1.043 ha este
deservit de stația de pompare sub
presiune SP – 1; 

• Al doilea sector (denumit sec-
torul SP - 2) cu 365 ha este deservit
de stația de pompare SP – 2;

• Al treilea sector (denumit sec-
torul SP - 3 , S - 1) cu 583 ha este
deservit de stația de pompare SP – 3;

• Al patrulea sector (denumit
sectorul SP - 4), care cuprinde
aproximativ 492 ha, este deservit
de stația de pompare SP – 4.

În cadrul contractului au fost
realizate obiectivele: construirea,
testarea, punerea în funcțiune și
formarea ulterioară a personalului
de exploatare și întreținere, privind
Reabilitarea Sistemului Centra -
lizat de Irigații de la Coșnița
(2.483 ha).

Lucrările au cuprins:
• Construirea unei noi stații de

pompare sub presiune SP – 1, care
include: construcția lucrărilor de
admisie, inclusiv instalarea de noi
dispozitive de protecție a peștelui și
măsuri de protecție împotriva gheții;

construirea unei clădiri noi; procu-
rarea și instalarea de noi pompe,
motoare, lucrări de racordare și
montarea de întrerupătoare elec-
trice aferente funcționării; ame -
najarea teritoriului, montarea   și
instalarea sistemului de scurgere a
apei în jurul stației de pompare SP - 1.

• Reabilitarea sistemului de
aport fluvial și a stației de pompare
SP - 2: înlocuirea lucrărilor de ad -
misie, instalarea de noi dispozitive
de protecție a peștelui și măsuri de
protecție împotriva gheții; reno-
varea clădirii existente, extinderea
clădirii cu o nouă cameră tehnică
pentru montarea întrerupătoarelor
electrice; procurarea și instalarea
de noi pompe, motoare, lucrări de
racordare și montarea de întrerupă-
toare electrice aferente funcți -
onării; amenajarea teritoriului,
instalarea gardului și a sistemului
de scurgere a apei în jurul stației de
pompare SP- 2.

• Reabilitarea stațiilor de pom-
pare sub presiune SP – 4 prin:
înlocuirea lucrărilor de admisie,
instalarea de noi dispozitive de pro-
tecție a peștelui și măsuri de pro-
tecție împotriva gheții; renovarea
clădirii existente, consolidarea struc -
turilor și extinderea cu o nouă
cameră tehnică pentru mon tarea
întrerupătoarelor electrice; furnizarea
și instalarea de noi pompe, motoare,
lucrări de racordare și montarea de
întrerupătoare electrice aferente
funcționării; amenajarea teritoriu-
lui, instalarea gardului și a sistemu-
lui de scurgere a apei în jurul stației
de pompare SP – 4.

După reabilitare, sistemul de iri-
gare Coșnița este mai eficient și
flexibil în exploatare, fiind dotat cu
echipament modern. Lucrările au
inclus construirea unor stații noi de
pompare și reparația celor existente
și dotarea sistemului cu 10 pom pe
performante cu costuri reduse în
exploatare. q

Beneficiar: MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – Moldova
Executant: Asocierea - lider în consorțiu HIDROCONSTRUCȚIA SA

cu IAMSAT MUNTENIA SA
Consultant: EGIS EAU
Antreprenor lucrări de instalații: IAMSAT MUNTENIA SA
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Biserica Schitului Brădet – Argeș,
prima culme a arhitecturii muntenești

ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Secolul al XIV-lea reprezintă un
moment de cotitură în arhitectura
muntenească. Începuturile acesteia
datează din prima jumătate a se -
colul al XIII-lea, când prima con-
strucție din piatră, de mari
pro porții, îi pune bazele: Cetatea
Severinului. 

În jurul anului 1300, cunoscutul
Far Genovez începe să lumineze
calea corăbierilor vremii. Istoria
arhitecturii muntenești continuă cu
Mănăstirile Cozia, Dealu, Curtea de
Argeș, Cetatea Poenari și încă
multe altele, mai târziu.

Este o perioadă de mari frămân-
tări, inclusiv în domeniul arhitec-
tonic și al tehnicilor de execuție a
construcțiilor. Mihail al VIII-lea,
primul din șirul dinastiei Pale-
ologilor, încearcă revitalizarea
Imperiului Bizantin, fără a reuși să
oprească declinul acestuia într-o
perioadă în care mai toate provin -
ciile balcanice își configurau și
reconfigurau teritorii naționale în
încercarea constituirii statelor
indepen dente: Serbia, Macedonia,
Grecia, Albania, Țările Române,
toate, însă, sub amenințarea
otomanismului în expansiune. Să
nu uităm că, în 1354, turcii se
așezau pentru prima dată în
Europa, la Gallipoli, iar în mai puțin
de 40 de ani au prima tentativă de
cucerire a capitalei Imperiului
Roman de Răsărit.

Căderea Constantinopolului, în
anul 1453, este momentul mutării
centrului de greutate al ortodoxiei
în Peninsula Athos și în Mistra.

Se trece de la arhitectura imperial
masivă, provocatoare prin dimen -
siuni, la construirea unor așezăminte
mai discrete, unele chiar ascunse în
colțuri ceva mai greu accesibile,
moștenirea arhitecturii bizantine
fiind, însă, în continuare foarte
prezentă în Peninsula Balcanică.
Se trece, în aceste teritorii, de la
bisericile din lemn la cele din piatră
și cărămidă.

Această perioadă, cunoscută ca
fiind a „renașterii paleoloage”,
durează până către debutul secolu-
lui al XVI-lea, efervescența sa fiind
remarcabilă și pe teritoriul Munte-
niei. Cotitura despre care aminteam
la început este materializată de edi-
ficarea așezământului bisericesc de

la Vodița, ctitorit în anii 1370 de
către Vladislav Întâiul (astăzi
ruinat), primul dintr-un șir complex
de biserici ce vor fi construite
începând cu acest moment: schim-
bările majore ce apar odată cu
Vodița se referă la realizarea unor
pilaștri laterali, care întăresc con-
strucția și permit reducerea dia -
metrului bolților de așa manieră
încât partea superioară devine mai
zveltă și mai apropiată de ideea de
săgeată îndreptată spre cer.

Imediat după Vodița, în timpul
domniei lui Mircea cel Bătrân,
recunoscut după lungi și dificile
cercetări arheologice și istorio gra -
fice drept ctitor, se înălță Bise rica
Brădet. 

Biserica Schitului Brădet, Argeș



Situată pe malul Valsanului,
într-o zonă de o neasemuită fru-
musețe, se constituie în „repe tiția
generală” a ceea ce urma să devină
una dintre capodoperele arhitecturii
muntenești – Cozia – necro polă a
lui Mircea Domnitorul.

Compararea planurilor transversal
și longitudinal pentru așezămintele
Prislop, Cozia, Vodița și Brădet
pune în evidență o asemănare
remarcabilă, care le situează pe
cele 4 în avangarda unui nou tip de
abordare a arhitecturii și construcți-
ilor: alternanța piatră - cărămidă,
planuri asemă nătoare, unicitatea
turlei, planurile cupolelor, prezența
pilaștrilor descărcători și încă multe
altele.

Adăugat către sfârșitul secolului
al XIX-lea, pridvorul țărănesc de la
intrare a contribuit în mod esențial
la stoparea distrugerii, sub influ-
ența ploii și a vântului, a frescei
exterioare de la apus.

Planul bisericii, dinspre apus
spre răsărit, are alcătuirea dată de
o tindă pătrată, pronaosul, continu-
ată cu un zid plin ce o desparte de
navă. Acoperirea pronaosului este

realizată cu o boltă cilindrică dez-
voltată longitudinal. Naosul, prima
parte a navei, are de o parte și de
alta abside laterale semicirculare la
interior, poligonale la exterior, tipar
regăsit și la absida altarului.

Pilaștrii adăpostesc nișe, relativ
mari la Brădet, tinzând să devină
tot mai mici, până la dispariție, pe
măsură ce studiem planurile biseri-
cilor construite în perioada urmă-
toare, în ordine cronologică.

Laturile dinspre est și vest ale
navei sunt boltite cu cilindri scurți,
absidele sunt boltite cu calote, iar
pilaștrii sunt uniți prin arce scurte.
Turla este sprijinită de un tambur
poligonal la exterior și circular la

interior, asigurând un raport dia -
metru - înălțime de 1:2.

Cutremurul din anul 1913 a
afectat grav pronaosul, în anii
1963-1966 fiind executate lucrări
de consolidare a sprijinirii bolții
cilindrice a acestuia, precum și a
sprijinirii prin intermediul unei
acoperiri din beton. Lucrarea a fost
finalizată cu succes în condiții cu
totul deosebite din punctul de
vedere al dificultății.

Balcanism, romanitate, bizanti-
nism, islamism, amestec de stiluri
pe care le-am preluat, le-am conto-
pit, le-am „românizat”, construind
un stil propriu, ce ar trebui să ne
determine să ne căutăm într-o mai
mare măsură rădăcinile.

Din păcate, însă, de exemplu,
biserica din piața Badea Cârțan din
Timi șoara ne trimite cu gândul într-un
mult mai întunecat ev mediu în care
tindem încet-încet să ne afundăm
din punct de vedere arhitectonic. 

Știm de o mie de ani să con-
struim cu suflet, inimă, știință și
credință. Trebuie doar să le repu -
nem laolaltă, așa cum au știut
să o facă înaintașii nostri. Cei de
demult… q

Biserica din Piața Badea Cârțan, Timișoara

Biserica Schitului Brădet, Argeș ‐ detaliu

Biserica Schitului Brădet, Argeș ‐ detaliu
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Criterii de evaluare a susceptibilității la lichefiere
a pământurilor coezive

dr. ing. Andreea DAMIAN - manager SC GEOPEC MASTERY SRL, Iași

Informațiile recente în privința cedării pământurilor
prăfoase și a argilelor cu plasticitate redusă în timpul
cutremurelor au evidențiat faptul că seismele pot
declanșa deformații semnificative și pierderi de rezis-
tențe pentru o plajă largă de pământuri saturate, de la
nisip la pământuri argiloase, chiar dacă efectele induse
de cutremure sunt mai rar observate în cazul argilelor
decât în cazul nisi purilor. Aceste constatări au demon-
strat necesitatea aprofundării înțelegerii fundamentale
a com portamentului seismic al pământurilor cu granu-
lație fină pentru o plajă largă de caracteristici ale plas-
ticității și pentru o alegere optimă a procedurilor
corespunzătoare pentru evaluarea comportării sub
acțiuni seismice.

Criteriile de evaluare a susceptibilității la lichefiere
pentru pământurile prăfoase saturate și argile supuse
acțiunii seismului prezintă anumite limitări. Pentru un
interval mic al limitelor Atterberg, comportamentul
pământurilor saturate sub în cărcări statice și ciclice
variază de la un comportament asemănător nisipului la
unul asemănător ar gilei. Este admis termenul de
lichefiere în caracterizarea comportării pământurilor
sub acțiuni seismice pentru descrierea dezvoltă rii
deformațiilor semnificative sau a pierderilor de rezis-
tență în pământuri cu granulație fină cu comportament
asemănător nisipurilor, așa cum s-a precizat, în timp ce
termenul de cedare prin reducere ciclică a rezis tenței
să fie folosit pentru a descrie fenomenele similare în
pământuri cu granulație fină cu compor tament
asemănător argilelor. Criteriul este recomandat pentru
distingerea pământurilor cu granulație fină ce au un
comportament asemănător nisipului, față de pămân-
turile cu comportament asemănător argilei, fiecare
supunându-se unor proceduri de caracterizare cores -
punzătoare comportamentului lor. O abordare detaliată
a comportării pământurilor cu granulație fină sub soli -
citări ciclice, încadrabile în domeniul de tranziție de la
nisipuri la argile, pentru care solicitarea ciclică deter-
mină pierderea rezistenței, respectiv reducerea ei și
acumularea de deformații, cu precizarea unor criterii
de evaluare a acestora pe durata acțiunii seismice,
este prezentată de Boulanger și Idriss (2006) [5].

IDENTIFICAREA PĂMÂNTURILOR COEZIVE
SUSCEPTIBILE LA LICHEFIERE
Stadiul actual al cercetărilor

Criteriul chinezesc a fost folosit pe o scară largă,
încă de la începutul anilor 1980, ca un mijloc de evalu-
are a susceptibilității la lichefiere a pământurilor pră-
foase și a argilelor. Criteriul este bazat pe observațiile
făcute de Wang (1979) privind lichefierea pământurilor
cu granulație fină din diverse amplasamente situate pe
teritoriul Chinei, în timpul unor cutremure puternice. 

Autorul, pe baza li mitelor de plasticitate Atterberg,
reprezintă în diagrama Casagrande pământurile în care
fenomenul de lichefiere s-a manifestat, constatând că
acestea corespund categoriilor CL, CL-ML și ML, în con-
cordanță cu Sistemul Unificat de Clasificare a Pămân-
turilor (fig. 1). Autorii nu furnizează deta lii suficiente
referitoare la modul în care au fost colectate și inter-
pretate datele, o reevaluare a li chefierii sau a redu cerii
rezistenței ciclice fiind imposibilă. 

Principiul comportării tensiune - deformație stă la baza criteriilor de evaluare a susceptibilității
la lichefiere pentru pământuri prăfoase și argile. Acesta reprezintă o cale optimă de alegere a pro-
cedurilor utilizate pentru estimarea deformațiilor potențiale și a pierderilor de rezistență din timpul
cutremurelor. În cercările sub acțiuni monoton crescătoare și ciclice ale probelor nesaturate de
pământ prăfos sau argile au arătat că acestea sunt într-o comportare de tranziție, pentru un inter-
val mic al indicilor de plasticitate, de la pământuri cu un comportament fundamental asemănător
nisipurilor, la pământuri cu un comportament fun damental asemănător argilelor, deosebirea fiind
dată de procedura potrivită de evaluare a comportamentului seismic. Pentru aceste categorii de
terenuri termenul de lichefiere trebuie să fie folosit doar pentru descrierea dezvoltării unor defor-
mații semnificative sau a unor pierderi de rezistență în pământuri cu granulație fină care au o com-
portare asemănătoare nisipurilor, în timp ce termenul de cedare prin reducere ciclică să fie folosit
pentru a descrie fenomenele similare în pământuri cu granulație fină cu comportament asemănător
argilelor. Loessul are un comportament particular, prezentând potențial de lichefiere și cedare prin
curgere, lichefierea loessului fiind un fenomen complex și unic în multe aspecte în comparație cu
lichefierea nisipurilor.

Fig. 1: Graficul indicilor de plasticitate ai pământurilor care s‐au
lichefiat în timpul seismelor din China [15]



w Revista Construcþiilor w iunie 2017 21

Pe baza datelor precizate de Wang, Seed și Idriss
(1982) concluzionează că: pământurile argiloase care
au un procent mai mic de 15% parte mai fină de 5 μm,
o limită superioară de plasticitate (wL) mai mică de
35% și o umiditate (w) mai mare de 0,9 wL, pot fi vul-
nerabile la pierderi severe de rezistență în timpul
cutremurelor. Mai târziu, Koester (1994) a arătat că
limita superioară de plasticitate determinată cu aju-
torul cupei Ca sa grande are o valoare mai mică cu 4
unități față de metoda folosită în China, cea de cădere
a conu lui Vasiliev, sugerând modificări ale criteriului
chinezesc pentru folosirea acestuia în Statele Unite.

Recent, Andrews și Martin (2000) au revizuit obser-
vațiile din câteva cazuri precedente, anali zând rele-
vanța diferiților indici geotehnici și au concluzionat că
pământurile sunt susceptibile la li chefiere dacă au mai
puțin de 10% parte mai fină de 2 μm și wL < 32%, și
nu sunt suscep tibile la lichefiere dacă au mai mult de
10% parte mai fină de 2 μm și wL > 32% dar că sunt
necesare studii viitoare pentru pământurile care
îndeplinesc doar unul din cele două criterii.

Pe baza observațiilor privind cedarea pământurilor
cu granulație fină din Adapazari, Turcia, în timpul se -
ismului Kocaeli din 1999 și pe baza rezultatelor încer-
cărilor ciclice pe probe recoltate din amplasa mentele
studiate, Bray și colaboratorii (2004) au propus un nou
criteriu de susceptibilitate pentru pământuri cu granu-
lație fină. Conform acestuia, pământurile cu granulație
fină cu IP ≤ 12% și w > 0,85 wL sunt susceptibile la
lichefiere, în timp ce pământurile cu 12% < IP ≤ 20% și
w > 0,85 wL sunt mai rezistente la lichefiere, dar sus-
ceptibile la cedare ciclică. 

Aceste criterii sunt reprezentate în fi gura 2 împre-
ună cu limitele Atterberg pentru pământuri cu granu-
lație fină, pe care Bray și colabo ratorii le-au identificat
ca lichefiabile, analizând 12 locații din Adapazari. Cri-
teriul ca IP ≤ 12% asi gură o înfășurătoare apropiată a
datelor colectate din Adapazari.

Un criteriu similar de evaluare a susceptibilității la
lichefiere a fost propus de Seed și colaborato rii în anul
2003, cu mențiunea că propune o valoare ușor diferită
a raportului w/wL și este inclusă o limită pentru wL. În
diagrama Casagrande, conform criteriului lui Seed și al
colaboratorilor (2003), sunt indicate trei zone cores -
punzătoare indicelui de plasticitate și limitei superioare
de plasticitate, după cum urmează:

• zona A - pământurile au IP ≤ 12% și wL ≤ 37% și
sunt considerate potențial susceptibile la lichefiere
indusă de ciclicitate clasică dacă w ≥ 0,8 wL;

• zona B - pământurile au IP ≤ 20% și wL ≤ 47% și
sunt considerate potențial lichefiabile, fiind recoman-
date încercări de laborator dacă w ≥ 0,85 wL;

• zona C - pământurile au IP ≥ 20% și wL ≥ 47% și
sunt considerate, în general, nesusceptibile la liche -
fiere, deși ar trebui verificate pentru o eventuală sensi-
bilitate.

Avându-se în vedere datele obținute din analiza
amplasamentelor din Adapazari, acestea se înca drează
în zona A, după cum poate fi observat în figura 2.

Aprecierea susceptibilității la lichefiere pe baza
încadrării după diagrama Casagrande trebuie accep-
tată cu prudență, din cauză că dezvoltarea sa a avut ca
punct de pleca re încercarea de a răspunde întrebării
„ce tipuri de pământuri prăfoase și argiloase sunt sus-
ceptibile la lichefiere?”, iar probele prelevate aparțin
straturilor lichefiate, urmărind încadrarea acestor tipuri
de pământuri privind comportarea la solicitări seismice.

Formularea unui criteriu în termenul de „lichefiere”
în cazul pământurilor prăfoase și argilelor, pentru care
efectele în suprafața terenului cedat nu furnizează o
înțelegere a comportării mecanice a aces tora, neevi-
dențiind dezvoltarea de deformații mari și excesul pre-
siunii apei din pori, asigură un ni vel de încredere
discutabil. Totodată, în formularea acestuia nu pare a fi
asigurat un cadru teoretic unitar de organizare și inter-
pretare a datelor furnizate de istoricul cazurilor consi -
derate.

În încercarea de formulare a unor criterii privind
răspunsul pământurilor cu granulație fină la încercări
ciclice, care pot fi denumite lichefiere, sunt de remar-
cat preocupările avute de Bray și colaboratorii 2004,
Polito și Martin, 2001. O alternativă de definire a com-
portării sub încărcări ciclice o reprezintă formularea
unui criteriu de estimare a potențialului de pierdere a
rezistenței și dezvoltării de deformații în cazul pămân-
turilor cu granulație fină. Analiza rezultatelor cer -
cetărilor a arătat că pământurile cu granulație fină au
un interval mic al indicilor caracteristici în care, consi -
derând încercările nedrenate statice și ciclice, se face
tranziția de la pământuri cu un comportament funda-
mental asemănător nisipurilor, la pământuri cu un
comportament fundamental asemănător argilelor. Prin
urmare, criteriul trebuie să aibă în vedere care tipuri
de pământuri cu granulație fină pot fi eva luate pe baza
procedeelor similare cu cele adecvate nisipurilor, și
care tipuri de pământuri sunt eva luate cu procedee
similare cu cele adecvate argilelor. Stabilirea unui ast-
fel de criteriu este posi bilă pe baza unor date din încer-
cări experimentale și preluate din literatura de
specialitate, care trebuie confirmate de observațiile
disponibile privind cazurile istorice, [5].

Dacă se au în vedere criteriile de apreciere a sus-
ceptibilității la lichefiere, aplicarea lor relevă do uă
aspecte. Primul se referă la acceptarea utilizării core-
lațiilor pe baza testelor SPT și CPT în scopul evaluării
pământurilor clasificate ca lichefiabile conform crite -
riilor actuale, procedură ce tinde să subestimeze rezis-
tența ciclică a acestora pentru un anumit interval al
caracteristicilor, așa cum este exemplificat de
Boulanger și Idriss (2004). 

În situația clasificării ca nelichefiabile, nu este luată
în considerare posibilitatea pierderii de rezistență și a
deformațiilor mari în timpul solicitării seismice, principiu

Fig. 2: Graficul indicilor de plasticitate conform recomandărilor lui
Seed și limitele Atterberg pentru pământuri cu granulație fină din

Adapazari, ce s‐au lichefiat în timpul seismului Kocaeli

continuare în pagina 22È
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care nu este suficient de conservativ, făcând necesară
o analiză suplimentară sub încărcări ciclice a pămân-
turilor cu comportament asemănător argilei. Încer-
carea ciclică poate furniza, totuși, o bună înțelegere și
avantaje în anumite condiții [3], [10], [13], [2].

Primul pas în evaluarea potențialului de cedare a
pământurilor prăfoase și a argilelor în timpul seismelor
este acela de a determina cadrul apropiat și proce-
durile inginerești ce vor fi folosite pen tru evaluare.

Pentru pământurile cu granulozitate fină care au un
comportament similar argilelor, rezistențele la forfe-
care nedrenată în condiții ciclice și statice sunt relativ
apropiate și prezintă un comportament unic în raport
cu istoricul tensiunilor normalizate. Rezistențele ciclice
pot fi evaluate pe baza infor mațiilor din încercările in
situ, a încercărilor de laborator și a corelațiilor empi -
rice, care sunt similare sau bazate pe procedura stabi -
lită pentru evaluarea rezistenței la forfecare ciclică și
statică pentru as tfel de depozite [4].

Pentru pământurile cu granulozitate fină care se
comportă similar nisipurilor, rezistențele ciclice pot fi
estimate mai precis în cadrul corelațiilor existente între
SPT sau CPT și lichefiere.

În scop practic, pământurile cu granulozitate fină
pot fi considerate cu un comportament similar argilelor,
dacă IP ≥ 7%. Acest criteriu furnizează o interpretare
ușor conservativă a intervalului de tranziție (fig. 3.) și
include toate pământurile definite ca fiind CL. Dacă un
pământ este reprezentat grafic ca fiind CL-ML, criteriul
de plasticitate poate fi redus la IP ≥ 5% și este în con-
cordanță cu da tele disponibile.

Pământurile cu granulozitate fină care nu îndepli -
nesc criteriul de mai sus vor fi considerate ca
pre zentând un comportament similar nisipurilor
(lichefiabile), cu condiția ca, prin încercări de laborator
sau in situ, să nu se ateste un comportament de tip
argilos.

Pământurile cu granulozitate fină, cu valori ale
indicelui de plasticitate cuprinse între 3% și 5%, pot
avea un comportament intermediar, caz în care încer-
cările de laborator și in situ pot furniza informații supli-
mentare asupra corelațiilor bazate pe SPT și CPT
privind lichefierea.

Criteriul de încadrare a comportării pământurilor la
încercări ciclice în categorii „similar nisipurilor, argilelor
sau de tranziție” oferă avantaje în aprecierea riscului
seismic, dacă se are în vedere eterogenitatea
terenurilor din amplasamente și condițiile specifice
acestora.

Încadrarea comportării pământurilor coezive
sub încărcări ciclice

Indicațiile actuale pentru identificarea potențialului
de lichefiere a pământurilor cu granulozitate fină au
fost dezvoltate în jurul limitelor Atterberg, caracteristi-
cilor mărimii granulelor și umidită ții naturale. Limi tele
Atterberg au fost folosite în corelări pentru aprecierea
unor caracteristici ale pământurilor cu gra nulație fină,
cum ar fi compresibilitatea sau rezistența la forfecare,
precum și pentru diferențierea comportării acestora
similar argilelor sau nisipurilor, în timpul încercării ne -
drenate. Dacă importanța caracteristicilor ce țin de
dimensiunea particulelor este redusă, umiditatea are
un rol mare și trebuie considerată, însă acestea trebuie
cunoscute înainte de identificarea limite lor Atterberg.

Procentul de argilă, definită de particule fie mai mici
de 5 μm, fie mai mici de 2 μm, nu reprezin tă un indice
sigur pentru a face distincție între comportamentul
specific argilelor și cel specific nisi purilor, în cazul
pământurilor cu granulozitate fină. Mineralogia pămân-
tului nu poate fi corelată cu mărimea fracțiunilor, însă
prezintă o importanță mare în diferențierea celor două
comportamente. Pentru a stabili o corelare sigură cu
mineralogia argilei, trebuie luat în considerație indicele
de activitate, IA, definit ca raport dintre indicele de
plasticitate (IP) și procentul de argilă (A2μ) cu dimensi -
unea mai mică de 2 μm [4]. 

Limitele Atterberg s-au dovedit suficiente pentru
corelarea cu caracte risticile tensiuni - deformații ale
pământului, însă nici indicele de activitate, nici mărimea
particulelor nu au utilitate practică, fiind în directă
condiționare cu caracteristicile de plasticitate.

Valoarea umidității naturale (w) a unui pământ cu
granulație fină, raportată la limitele sale Atterberg,
poate furniza informații utile referitoare la potențialul
de pierdere a rezistenței, dar folosirea raportului w/wL
pentru evaluarea susceptibilității la lichefiere trebuie
evitată. Raportul w/wL poate oferi informații despre
potențialul de pierdere a rezistenței și prin conside -
rarea altor indici (IL, IC). O reprezentare obișnuită este
realizată în funcție de indicele de lichiditate (IL):

IL = (w-wP) / (wL-wP) = (w-wP) / IP (1)
cel care compară umiditatea naturală cu limita supe-
rioară de plasticitate și cu limita inferioară de plasticitate.
Indicele de lichiditate nu este aplicabil pământurilor cu
granulație fină neplastice, și poate fi sensibil la varia -
țiile măsurătorilor w, wL și wP în cazul pământurilor cu
plasticitate redusă. Indicele de lichiditate furnizează
corelații rezonabile pentru aprecierea senzitivității (St)
a pământurilor cu granulozitate fină, senzitivitatea
fiind definită ca raportul dintre valoarea maximă (Su) și
reziduală (Sur) a rezistenței la forfecare nedrenată.

Valori mari ale raportului w/wL sau îi corespund în
general pământurilor moi și cu senzitivitate ridicată, în
timp ce valori mici ale raportului w/wL sau IL cores -
pund, în general, pământurilor cu senzitivitate redusă.
Dacă celelelalte caracteristici sunt constante, rezis-
tența ciclică a pământurilor cu granulozitate fină crește
iar potențialul de deformare scade oda tă cu micșorarea
raportului w/wL sau IL.

Fig. 3: Ilustrarea schematică a tranziției de la comportament simi‐
lar nisipurilor și cel similar argilelor pentru pământuri fin

granulare cu un indice de plasticitate crescător
și indicația recomandată practicii [4]
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În această situație, pământurile cu granulație fină
prezintă un comportament analog cu cel al ni sipurilor,
pentru care rezistența la lichefiere crește, iar
potențialul de deformare scade prin îndesare, com-
portare reflectată de rezultatele încercărilor de pene-
trare in situ. Considerarea raportului w/wL sau IL nu
reprezintă un criteriu sigur de distincție între cele
două comportamente, deoarece același tip de pământ
poate avea valori ridicate sau scăzute ale raportului,
influențate de istoricul depozitu lui sau tensiunilor
induse de seism.

Corelațiile pe baza limitelor Atterberg pentru
pământuri cu granulozitate fină care prezintă un com-
portament diferit sub solicitări statice sau ciclice, în
condiții nedrenate, au fost sintetizate de către
Boulanger și Idriss (2006), care încadrează pămân-
turile în clase de comportare similară nisipu lui, argilei
sau de tip intermediar. Eterogenitatea pământului
poate conduce la rezultate diferite pri vind comporta-
mentul acestuia, prin prelevarea de probe din zone dis-
tincte ale aceluiași strat.

Limitele Atterberg și încadrarea pe diagrama
Casagrande, în zona de plasticitate redusă, pentru cele
trei grupe de comportare a pământurilor propuse de
Boulanger și Idriss (2006), sunt redate în figura 4.

Pământurile cu comportament similar argilelor
includ pământurile ML cu valori ale IP = 9% și unele
pământuri CL-ML, cu valori ale IP = 4%. Comporta-
mente intermediare corespund pământuri lor clasificate
ca CL-ML și ML, cu IP cuprins între 4% și 5%. Compor-
tamentul similar nisipurilor este observat doar pentru
pământurile ML (sub linia A) cu o valoare a IP de 3,5%
sau mai mică.

Tranziția dintre comportamentul similar nisipurilor
și cel similar argilelor, în cazul pământurilor cu granu-
lozitate fină, este plasată între anumite valori ale li -
mitelor Atterberg, din cauză că o ușoară modificare a
plasticității (sau a conținutului de argilă) influențează
comportarea, limitele de plasticitate reprezentând un
criteriu de corelație prea simplist pentru redarea
dependenței tensiuni - deformații sub încărcări ciclice.

În practică se consideră că pământurile pot pre -
zenta un comportament similar argilei dacă au IP ≥ 7%.
Acest criteriu oferă o interpretare ușor conservativă a

intervalului de tranziție și include pământurile carac-
terizate ca CL. Dacă un pământ este încadrat ca CL-
ML, pentru o reducere cu 1 până la 2 procente a lui IP,
încadrarea conform figurii 4 este acceptată. 

Pământurile cu granulație fină care nu îndeplinesc
criteriile anterioare sunt considerate ca având un com-
portament similar nisi purilor (lichefiabile) doar dacă nu
sunt descrise altfel prin încercări detaliate in situ sau
în la bora tor.

Pământurile cu granulație fină cu valori IP cuprinse
între 3% și 6% pot prezenta un comporta ment inter-
mediar, înregistrând o rezistență ciclică ce poate fi mai
mare decât a pământurilor cu gra nulație fină neplas-
tice, având aceleași rezistențe SPT și CPT. 

Pentru pământurile prăfoase și argilo-prăfoase cu
plasticitate redusă efectuarea încercărilor de laborator
vine în completarea corelațiilor de evaluare a poten -
țialului de lichefiere. Aceste corelații furnizează indicații
rezonabile, însă trebuie aduse informații suplimentare
prin încercări în laborator sau in situ, la care să se ia în
conside rare eterogenitatea amplasamentului și alte
condiții specifice acestuia, precum și nivelului de risc
seismic.

Constatările referitoare la pământurile cu granulație
fină (prafuri și argile) pentru care partea fină este mai
mare de 50% pot fi extinse în anumite condiții și la
pământuri cu conținut mai scăzut. As pectul principal
avut în vedere pentru aceste pământuri îl reprezintă
condiția dacă fracțiunea fină constituie sau nu scheletul
care preia tensiunile, componenetele mai mari de tip
nisip fiind izolate unele față de celelalte în matricea
formată de partea fină.

Pentru multe dintre pământuri este de așteptat ca
fracțiunea fină să formeze o matrice care preia încăr-
cările atunci când partea fină depășește 35%. Com-
portarea tranzitorie se poate manifesta și pentru
granulozități cu conținut în parte fină mai ridicat sau
mai scăzut, în funcție de compoziția mineralogică, de
forma particulelor sau de condițiile mediului de sedi-
mentare [4].

În cazul proiectelor cu importanță ridicată, pentru
care cedarea prin lichefiere a terenului repre zintă o
situație critică, este recomandat să fie efectuate încer-
cări in situ și în laborator pentru evalu area caracteristi-
cilor de comportare, atunci când conținutul de parte
fină este mai mic de 50%.

COMPORTAREA PARTICULARĂ
A PĂMÂNTURILOR LOESSOIDE LICHEFIABILE

Noțiuni generale
Cercetările recente în teren și laborator au arătat că

loessul are potențial de lichefiere și cedare prin curgere.
Loessul este un tip de depozit de pământ cu o coeziune
slabă și o microstructură po roasă, formată în perioada
Cuaternară, cu o largă răspândire pe suprafața Globu-
lui. Loessul este predispus lichefierii în anumite con -
diții. De exemplu, seismul Haiyuan cu magnitudi ne
8,5, din 1920, a provocat lichefierea depozitelor loes-
soide din Shibeiyuan, China. Depozitele de pământ de
deasupra stratului lichefiat au curs pe o distanță de
1,5 km și au distrus o localitate aflată în calea lor. 

Cazuri similare au avut loc în 1989 în Tadjikistan,
atunci când un seism de 5,5 a declanșat li chefierea
stratului de loess. Curgerea de noroi formată în timpul
lichefierii loessului a îngropat loca litatea și a cauzat
200 de morți [14].

Lichefierea loessului este un fenomen complex,
greu de înțeles, unic în multe aspecte în compa rație cu
lichefierea nisipurilor.

Fig. 4: Graficul limitelor Atterberg prezentând valori reprezentative
pentru fiecare tip de pământ cu comportament similar argilelor,

comportament intermediar și comportament similar nisipurilor [4]
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Mecanismul lichefierii loessurilor este unic în sensul
că dezvoltă deformații reziduale mari, în timp ce
creșterea raportului presiunii apei din pori este limitat
între 0,4 și 0,8, dacă se au în vedere rezultatele încer-
cării triaxiale dinamice. Acest comportament este
cauzat de structura poroasă și slab cimentată și de
sensibilitatea la apă. Scheletul loessului saturat este
vulnerabil în cazul în care creșterea presiunii apei din
pori atinge o anumită limită.

Factorii ce influențează lichefierea loessului sunt
reprezentați de condițiile de amplasament (momentul
geologic în care a fost format loessul și nivelul apei
subterane), indicii fizici (indicele de plasticitate și
conținutul de apă al loessului netulburat, densitatea în
stare uscată) și intensitatea accelerației pământului, [6].

Tratarea loessurilor împotriva lichefierii rămâne o
problemă, opțiunile constând fie în alegerea unor
metode pentru schimbarea condițiilor externe care
induc lichefierea, fie prin schimbarea proprietăților
pământului. Prima opțiune nu este totuși posibilă
atunci când condițiile de amplasament sunt limitate
sau când coborârea nivelului apei subterane nu poate fi
realizată. Pentru cea de a do ua opțiune, compactarea
loessului poate îmbunătăți comportarea în privința
lichefierii până la o anumită limită, dar nu poate eli -
mina în întregime potențialul de lichefiere. Injectarea
chimică este eficientă, ca urmare a modificării struc-
turii pământului tratat pe o adâncime corespunzătoare,
repre zentând o metodă recomandată pentru amplasa-
mentele în care se impun cerințe de siguranță ridica tă [6].

Condiții pentru lichefierea loessurilor
Ca urmare a rezultatelor investigărilor din teren și a

studiilor de laborator, condițiile pentru lichefie rea loes-
surilor sunt rezumate după cum urmează [5]:

a) Condiții de amplasament
Având ca reper analizele lichefierii produse în timpul

unor cutremure, s-a constatat că lichefierea loessurilor
este posibilă dacă:

• stratul de loess este recent din punct de vedere al
formării geologice;

• există o sursă de apă sau nivelul apei subterane
este scăzut (de obicei mai mic de 10 m, dar chiar
înainte de seism nivelul apei subterane poate să
crească, fapt ce a fost observat și în cazul lichefierii din
timpul cutremurului Haiyuan din 1920).

b) Condiții ce țin de indici fizici
Conform studiilor de laborator efectuate pe loessul

prelevat din Lanzhou, China, lichefierea tota lă sau
parțială se manifestă atunci când umiditatea este
peste valoarea corespunzătoare limitei su perioare de
plasticitate. Cu cât conținutul de apă este mai ridicat,
cu atât raportul presiunii apei din pori va fi mai mare
(fig. 5.).

Indicele de plasticitate, folosit la clasificarea
pămân turilor cu granulație fină, reprezintă o carac -
teristică importantă în aprecierea lichefierii loessurilor.
Încercările de laborator pe probe de loess remodelate
evidențiază că atunci când indicele de plasticitate este
sub 4%, raportul tensiunii ciclice scade odată cu
creșterea IP, dar atunci când acesta are valori mai mari
ca 4%, raportul tensiunilor ciclice crește odată cu
creșterea IP (fig. 6). Dacă valoarea IP este mai mare
de 15% nu există po tențial de lichefiere pentru inten-
sități seismice mai mici de 9 grade [14].

Densitatea în stare uscată a loessurilor poate afecta
potențialul de lichefiere. În general, cu cât densitatea
în stare uscată este mai mare, cu atât vor fi necesare
mai multe cicluri de solicitare pentru ca lichefierea
loessului să se producă. Dar aceasta nu este o condiție
elocventă, deoarece conținutul de apă este un factor
major care afectează lichefierea loessurilor.

c) Condiții privind mișcarea pământului indusă de
seism

O intensitate scăzută a seismului nu va cauza
lichefierea loessului, accelerația minimă a terenului ce
declanșează lichefierea acestuia fiind egală cu valoarea
corespunzătoare unui seism de 7 grade. Pentru loessuri
cu conținut diferit de praf, valoarea accelerației terenu-
lui la care se produce lichefie rea va fi diferită. Cu cât
este mai mare conținutul de praf, cu atât valoare critică
PGA (accelerația de vârf a terenului) va fi mai mică
(Fig. 7).

Fig. 6: Influența indicelui de plasticitate asupra raportului
tensiunilor de lichefiere [12]

Fig. 7: Efectul conținutului de praf asupra valorii critice PGA
de declanșare a lichefierii loessului [14]

Fig. 5: Influența conținutului de apă asupra lichefierii loessurilor [14]
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CONCLUZII
Studiul comportamentului pământurilor coezive în

timpul și imediat după încărcarea ciclică este deosebit
de dificil, din cauza variabilității structurii și influenței
majore a caracteristicilor structurale privind propri-
etățile dinamice, ceea ce face ca testarea probelor
reconstituite să fie de mic interes în evaluarea
depozitelor naturale.

Cunoașterea caracteristicilor pământurilor care
influențează lichefiabilitatea lor vine în sprijinul prog-
nozării comportării terenului de fundare în condiții
seismice, pe baza unor date generale și eventual a
unor investigații suplimentare ușor de realizat și asi -
gurării unui cadru adecvat prelevării unor probe netul-
burate și reprezentative, de stabilire a schemei de
încercare a lor, astfel încât să fie reproduse cât mai
fidel condițiile determinante din natură, atunci când se
face o analiză deta liată a sensibilității la lichefiere.

În sinteză, concluziile care se pot formula sunt
următoarele:

• Cele mai susceptibile pământuri de a fi lichefiate
în timpul cutremurelor sunt nisipurile afânate, satu-
rate, însă prin „criteriul chinezesc” și îmbunătățirile
ulterioare aduse acestuia, se pot identifi ca și pămân-
turile coezive susceptibile a se lichefia.

• Din punct de vedere granulometric, pământurile
sunt susceptibile la lichefiere dacă au mai puțin de
10% parte mai fină de 2 μm. Criteriul lui Seed și al
colaboratorilor (2003) descrie trei zone ale graficului
limitelor Atterberg, ce se amplasează de o parte și de
alta cu mici diferențe, având comune valorile indicelui
de plasticitate și limita superioară de plasticitate după
cum urmează: zona A - pământurile au IP ≤ 12 și wL ≤ 37
și sunt considerate potențial susceptibile la lichefiere
indusă de ciclicitate clasică dacă w ≥ 0,8 wL; zona B -
pământurile au IP ≤ 20 și wL ≤ 47 și sunt considerate
potențial lichefiabile, fiind recomandate încercări de
laborator, dacă w ≥ 0,85 wL; zona C - pămân tu rile au
IP ≥ 20 și wL ≥ 47 și sunt considerate, în general, nesus-
ceptibile la lichefiere, deși ar trebui verificate pentru o
eventuală sensibilitate.

• Tranziția unui pământ cu granulație fină de la un
comportament asemănător nisipurilor la un comporta-
ment asemănător argilei este ilustrată de o serie de
încercări triaxiale statice și ciclice în condiții nedrenate,
realizate pe trei amestecuri de pământuri recoltate din
diferite locații ale unui iaz de decantare al unei mine de
agregate.

• Investigările recente în teren și în laborator au
arătat că loessul are un potențial de lichefiere și o
cedare curgătoare. Loessul este un tip de depozit de
pământ cu o coeziune slabă și o microstructură
poroasă, fiind predispus lichefierii în anumite condiții.
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IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI BIM
ÎN MANAGEMENTUL DE PROIECT

Prin management de proiect în construcții, NOVART
ENGINEERING înțelege viziune și creativitate, dar și expe-
riență, cunoștințe teoretice și practice, precum și aplicarea
unui set de tehnici și proceduri specifice domeniului, pen-
tru atingerea tuturor obiectivelor proiectului. Cu ajutorul
teh nologiei BIM, NOVART ENGINEERING dorește să abor-
deze cu profesionalism modul în care sunt livrate
proiectele. 

Schimbând metodele tradiționale cu cele moderne,
proiec tele de construcții înregistrează îmbunătățiri semni-
ficative, pornind de la un control integral al proiectului,
până la redu cerea duratei proiectului și a costurilor de
execuție cu 20%.  

Implementarea tehnologiei BIM (Building Information
Modelling) în proiectele de construcții are ca obiectiv prin-
cipal reducerea cu 20% a costurilor de dezvoltare ale
proiectelor. Tehnologia și know-how-ul de care NOVART
ENGINEERING dispune permit fiecărui actor implicat în
proiectarea, execuția sau mentenanța unui proiect de con-
strucții să ia parte la procesele BIM. 

Experții NOVART ENGINEERING utilizează standarde
și specificații britanice, precum BS1192 și PAS1192, pen-
tru asigurarea unei implementări de succes a tehnologiei
BIM în proiectele și organizațiile clienților săi.

PLANIFICAREA 4D
A PROIECTELOR DE CONSTRUCȚII

Planificarea 4D a unui proiect de construcții reprezintă
procesul prin care modelul geometric tridimensional (3D)
încorporează parametrul timp (4D) ca o nouă dimensiune
a proiectului. Utilizând modele virtuale 4D, NOVART
ENGINEERING simulează evoluția în timp a întregului
proces, încă din stadiul inițial și până la finalul execuției
lucrării.

Specialiștii NOVART ENGINEERING integrează dia-
grama Gantt cu planificarea modelului 3D BIM al proiec-
tului, în scopul efectuării unor simulări dinamice și
realiste,  gestionării cu eficiență a resurselor și creării de
scenarii, înainte ca acestea să fie implementate în timp
real. Astfel, procesele de execuție ale proiectelor sunt
realizate conform planului stabilit, evitându-se întârzie -
rile, costurile și resur sele suplimentare sau alte cheltuieli
neprevăzute.

CONSULTANȚĂ ÎN CONSTRUCȚII
ȘI DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

NOVART ENGINEERING oferă servicii profesionale de
dirigenție de șantier și consultanță, atât pentru beneficiari
și investitori, cât și pentru companii de construcții. Benefi-
ciarii și investitorii pot apela cu încredere la NOVART ENGI-
NEERING, atât pentru externalizarea serviciilor de
management de proiect și consultanță în planificarea și
controlul proiectelor, cât și pentru consultanță în organi-
zarea licita țiilor, evaluarea ofertelor și auditarea proiectelor.

Pentru firmele de construcții, NOVART ENGINEERING
oferă asistență și consultanță în întocmirea documentației
de management de proiect în vederea participării la lici-
tații. Totodată, NOVART ENGINEERING oferă servicii de
implemen tare a managementului de proiect în organiza-
ție, precum și servicii de planificare și control al pro iec -
telor și portofoliilor.

Servicii vizionare
în construcții

NOVART ENGINEERING este o companie de consultanță și project management pentru construcții, ale cărei
valori - integritatea, competența, eficiența și profesionalismul – constituie coloana vertebrală a echipei de
specialiști, cu experiență semnificativă în managementul proiectelor și execuția lucrărilor de construcții. 

Obiectivul NOVART ENGINEERING este acela de a aduce un plus de valoare proiectelor clienților săi, prin
servicii competente care servesc toate fazele de dezvoltare ale proiectelor din domeniul construcțiilor.
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Contestațiile - coșmarul investițiilor!

POVESTEA
UNUI MONUMENT ISTORIC
Încă din secolul 19, faleza Con-

stanței, care, așa cum arată astăzi,
este opera inginerului Anghel
Saligny, cel care a proiectat și coor-
donat lărgirea sa, deci faleza Con-
stanței avea o dublă funcțiune: loc
de promenadă pentru localnici și
turiști, dar și zonă de distracție
deoarece, aici, lângă farul genovez,
funcționau două cazinouri.

În 1903, Consiliul Comunal al
orașului a hotărât construcția unui
nou cazinou, cu arhitectură repre -
zentativă. Primarul de atunci,
Cristea Georgescu, a încheiat, în
acest sens, un contract cu arhitec-
tul francez Daniel Renard.

Daniel Renard era un arhitect
foarte tânăr. Avea, pe atunci, doar
32 de ani.

Român după mamă și elvețian
după tată, Renard s-a născut în
Dragomirești - Neamț și a făcut
studiile la Paris, unde a absolvit
École Nationale Supérieur des
Beaux-Artes.

Că investițiile, mai ales cele cu bani de la buget sau
cu fonduri europene, nu prea „merg” în România
este un lucru binecunoscut. O situație pe care o con-
statăm atât noi, cei mai apropiați de sectorul construcți-
ilor, cât și publicul larg.

Percepția, însă, a publicului larg și a unei părți din
mass media este că în România nu se realizează
investiții - mai ales în infrastructură - domeniu care ar
putea contribui direct la dezvoltarea celorlalte ramuri
ale economiei, inclusiv a turismului - deoarece guver-
nele nu alocă fonduri suficiente pentru această activi-
tate, preferând să îi dirijeze spre cheltuieli sociale.

Fals ! Mai ales în ultimii ani toate guvernele au alo-
cat, la începutul anului, bani suficienți în buget, atât
pentru investițiile de la bugetul de stat, cât și pentru
cofinanțarea celor executate din fonduri europene.

Ce s-a întâmplat mai departe? Mai departe,
investițiile respective nu s-au realizat. Banii nu s-au
cheltuit și, în final, au fost direcționați spre achiziții mai
puțin importante sau pur și simplu, au rămas, necheltuiți,
la buget.

Și, astfel, ajungem la întrebare esențială: de ce nu
se realizează la noi investițiile?

Principala cauză este aceea că la noi durează ani de
zile până investițiile reușesc să înceapă.

Până la începerea unei lucrări există câteva faze
care necesită li citații: acordarea studiilor de fezabi li -
tate, a proiectării și a execuției lucrărilor.

Fiecare din aceste faze este contestată și paracon-
testată la toate organele judiciare pe care le permite
legea. Așa se face că, de cele mai multe ori, durează
mai mult această etapă birocratică decât lucrarea pro-
priu zisă. Este o situație care durează de ani de zile.
De ce oare nu reușim să o rezolvăm? Iată o întrebare
la care nu știu dacă cineva are, cu adevărat, un răspuns.

Sigur, contestația la o licitație este legală. Dar, în
același timp, trebuie găsite și adoptate soluții pentru
ca asemenea contestații să nu blocheze ani de zile
începerea unei investiții.

Iar alte țări, care probabil sau confruntat și ele cu
asemenea situații, le-au găsit și le-au adoptat.

Ne relata, de pildă, Comisarul european pen-
tru dezvoltare regională, dna Corina Crețu, că în
Polonia, Parlamentul a adoptat un act normativ
prin care organele judiciare sunt obligate să
rezolve toate contestațiile de la o lucrare în ma -
ximum 6 luni.

Iată, de ce nu adoptăm și noi o asemenea
hotărâre? Sau, dacă suntem mai deștepți, de ce nu
găsim alte soluții, numai să rezolvăm odată această
proble mă care blochează, practic, toate investițiile
din țara noastră și, în final, dezvoltarea României?

Iar pentru a nu discuta doar teoretic, să ne referim
și la o situație concretă, aceea a unei clădiri reprezen-
tative pentru România, simbol al orașului de la malul
mării, Cazinoul din Constanța.

Foto 1: Cazinoul Constanța 
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În afară de Cazinou, Daniel
Renard a mai proiectat în România:
Pavilionul restaurantului din fața
Cazinoului - actualul Acvariu, Hotelul
Regina - astăzi Hotel Intim, Com-
plexul administrativ de lângă Gara
Veche (Prefectura, Palatul Regal și
Tribunalul), biserica din Hârșova,
Casa Logardi din Piața Ovidiu -
astăzi dispărută, vechiul spital din
Medgidia, Hotelul Athénée Palace
din București (în vechea formă, în
stilul Art Nouveau) și decorul inte-
rior al bibliotecii din Casa Micescu.

În ceea ce privește Cazinoul din
Constanța, putem spune că acesta
s-a “născut foarte greu”.

În 1905, Daniel Renard a pre -
zentat o primă formă a proiectului.

Comisia de evaluare - sub pa -
tronajul inginerului Anghel Saligny
- a respins proiectul consi d erându-l
necorespunzător. S-a spus atunci
că imaginea Cazinoului seamănă cu
un dric, arhitectul întocmind proiec-
tul în memoria logodnicei sale dis-
părute recent.

În aceste condiții, noul primar,
Ion Bunescu, a preferat să apeleze
la un arhitect român, Petre
Antonescu, care a prezentat un
proiect inspirat din tradițiile artei
românești.

În 1907, chiar s-a turnat fun-
dația pentru Cazinou. Apoi, însă,
fostul primar Cristea Georgescu
este reales și hotărăște să revină la
proiectul lui Daniel Renard.

La 21 decembrie 1909, inginerul
Elie Radu și arhitecții Ion Mincu și
D. Maimarolu sunt solicitați să se
deplaseze la Constanța, într-o
comisie menită să studieze Cazi-
noul din toate punctele de vedere.
Rezultatul inspecției s-a materia -
lizat printr-un important document
care conține opiniile documentate și

bine susținute ale unor personalități
de real prestigiu. Observațiile pri -
vesc adăugarea de spații: o sală
mare pentru restaurant, cu bucă -
tărie și dependințele necesare,
restaurant ce va fi pus în legătură
cu terasa prin spatele ușii vitrate,
care să nu obtureze perspectiva
larg deschisă asupra mării. S-a
sugerat și degajarea scării de
onoare printr-o arcadă spectacu-
loasă, adăugarea de intrări, ves-
tiare, toalete, dar și suprimarea de
trepte sau ferestre.

Se toarnă o nouă fundație, cu
adâncimea de 9,75 m față de cota 0
(minus 2 metri sub nivelul mării) și
continuă construcția, care este
finalizată la 24 iulie 1910.

Costul total se ridică la
1.433.050 lei, de aproape șapte ori
mai mare decât devizul inițial.

În final, a rezultat o construcție
în stilul Art Nouveau de o originali-
tate fascinantă, una dintre puținele
pe care le avem construite, în acest
stil, în România.

Art Nouveau, afirmă specialiștii,
a fost un fenomen de o amploare
rar întâlnită, manifestat în artele
vizuale - design și arhitectură –,
semnificând, în primul rând, o eli -
berare din chingile artistice ale
vremii și reprezentând un preludiu
a ceea ce urma să devină moder -
nismul secolului 20.

Cazinoul a fost inaugurat la 15
august 1910 în prezența Principelui
Ferdinand.

La momentul inaugurării, presa
locală a criticat atât durata mare a
lucrărilor, cât și aspectul rezultatu-
lui final, pe care ziarul Conserva-
torul îl descria ca „o matahală
împopoțonată cu tot felul de zor-
zoane care, din punctul de vedere
al esteticii arhitectonice, lasă foarte

mult de dorit din cauza completei
asimetrii și amestecului babilonic al
stilurilor” și „un monument ridicat
în cinstea nepriceperii și prostului
gust”.

În ciuda acestor aprecieri -
multe dintre ele negative - în ciuda
controverselor pe care le-a stârnit
ani în șir, după cum relatează
criticul de artă Doina Păuleanu -
directorul Muzeului de Artă din Con-
stanța și autorul amplei monografii
a Cazinoului, în ziarul local din Con-
stanța, Cuget Liber, în perioada
1910 – 1916 clădirea simbol al
orașului a reușit să aducă în zonă
toată lumea bună a Europei

„Din 1910, când se dă în folo -
sință edificiul și până în 1916, Cazi-
noul este un loc al elitelor, lumea
bună își etala cele mai extraor-
dinare bijuterii, cele mai încântă-
toare toalete. Deși loc de lux, care
știe să își răsfețe clienții, Cazinoul
își păstrează și funcția de salon ce
servește populația locală, orga-
nizându-se spectacole, baluri,
diverse evenimente, Clădirea farme -
că pe toată lumea, iar cei care nu
își permit să intre în Cazinou se
plimbă, ascultă muzică. Tot aici se
pun la cale căsătoriile. Atmosfera,
până în Primul Război Mondial, e
cea mai strălucitoare, iar Constanța
devine un oraș la modă. Aici, poți
să vii la porțile Orientului și să iei
pulsul zonei” - subliniază criticul de
artă Doina Păuleanu.

Însă, ceea ce merită într-adevăr
de remarcat și poate că e bine să
reflectăm asupra unui asemenea
aspect, este acela că, de-a lungul
timpului, România a avut oameni
care și-au pus amprenta cu patrio -
tism asupra acestor locuri.

Foto 2 Foto 3

continuare în pagina 34È
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Cităm, din nou din ziarul local
din Constanța „Cugetul Liber”:
Perioada de edificare a Cazinoului a
fost în perioada 1903 – 1910.
Faleza este construită de Anghel
Saligny, o lucrare gigantică ce
înseamnă, de fapt, mărirea orașului
și cucerirea unui spațiu din mare.
Construcția Cazinoului începe în
1903, sub echipa Scarlat Vârnav,
prefect, și Cristea Georgescu, pri-
mar, care au adus un arhitect de
numai 32 de ani, Daniel Renard,
căruia i-au încredințat acest plan
dificil. Prin acceptarea acestui plan
și introducerea elementelor Art
Nouveau, Constanța demonstrează
o vocație europeană, pentru că se
trece de la stilul foarte simplu, cu
deschideri modeste, la ceea ce era
mai nou în arhitectura epocii.
Bineînțeles că unii oameni nu erau
pregătiți să accepte modernitatea
acestui limbaj, consi derând că edi-
ficiul seamănă cu un dric sau cu un
profiterol. Dar, la numai două
decenii de la ieșirea Constanței din
turcismul secular, echipa Vârnav -
Cristea Georgescu reușește să
modenizeze orașul și să-l ridice la
nivelul stilului care era elaborat în
acea perioadă în Europa.

Criticul de artă Doina Păuleanu
subliniază că echipa de atunci avea
deschidere și voința de a face
lucruri grandioase: „Să iei o porți-
une din mare și să o extinzi, să
ridici un edificiu la care să se
raporteze o țară întreagă și lumea
bună a Europei nu e tocmai un
lucru simplu!”.

Cazinoul a funcționat cu succes
până în anul 1916 când, în timpul
Primului Război Mondial, a fost
transformat în spital militar.

A fost bombardat de aviația ger-
mană, bombardamente care au dis-
trus acoperișul și planșeul de beton
din partea de sud a clădirii.

Apoi, în timpul ocupării Dobrogei
de trupele germano-bulgare, clădi-
rea a fost devastată.

A fost refăcută abia în 1928,
redevenind locul preferat al localni-
cilor, marinarilor străini și împăti -
miților de jocuri de noroc.

În al Doilea Război Mondial,
Cazinoul a fost bombardat din nou
și deteriorat serios.

După război, același scenariu:
trupele sovietice, care au ocupat
Dobrogea, devalizează, la rândul lor,
clădirea.

Este renovat, din nou, în 1951
cu ajutorul deținuților politici, ame-
najându-se, aici, un restaurant la
parter și un cinematograf la etaj.

Începând cu 1948, Cazinoul a
găzduit Casa de Cultură a Sindi-
catelor iar între 1960 și 1980 a
aparținut ONT Litoral.

În 1986 au fost efectuate o serie
de lucrări de restaurare care au
avut ca obiectiv decorațiunile inte-
rioare și exterioare și completarea
elementelor decorative în spiritul
arhitecturii inițiale, pe baza docu-
mentelor de la Arhivele Statului
Constanța. Pardoselile, lambriurile,
corpurile de iluminat și vitraliile au
fost executate în liniile specifice
perioadei 1900.

După 1989, Cazinoul a fost
folosit mai mult pentru desfășu-
rarea ședințelor Consiliului Local
până când, din cauza degradării, nu
au mai permis nici acest lucru.

UN MONUMENT CARE PLÂNGE
ÎNCET-ÎNCET ȘI MOARE

Acum Cazinoul este în paragină,
iar ceea ce a fost cândva „Perla
litoralului românesc” se degradează
pe zi ce trece.

Iată, câteva imagini publicate de
colegii de la revista „Historia”, ima -
gini în care putem vedea cam cum
arată acum Cazinoul (foto 4 - 8).

În ultimii ani s-a pus, de mai
multe ori, problema reabilitării
Cazinoului. Au promis acest lucru
persoane importante, precum pri-
marul Radu Mazăre sau ministrul
dezvoltării și turismului Elena
Udrea, dar nu s-a întâmplat nimic.
Mai mult, Cazinoul a fost plimbat,
fără folos, de la primărie la Minis-
terul Dezvoltării și înapoi.

Foto 5 Foto 6

Foto 7 Foto 8

Foto 4

Æ urmare din pagina 33
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În 2015, în sfârșit, Guvernul
Ponta alocă 9,5 milioane de euro
pentru reabilitarea Cazinoului.

Sub egida Companiei Naționale
de Investiții se organizează, în iulie
2015, o licitație la care participă
cinci asocieri: Asocierea SC Aedi-
ficia Carpaţi SA Bucureşti şi SC
Polarh Design SRL Bucureşti, cu
subcontractanţi SC Tehnoinstal SRL
Bucureşti şi SC Schindler Romania
SRL Bucureşti; Asocierea SC
Green Line Construct SRL Dăr-
măneşti, Dâmboviţa - SC Euras
SRL Satu Mare - SC Tehnocon-
sult Proiect SRL Constanţa cu
subcontractanţi SC Luca Way SRL
Bucureşti, SC Unio SA Baia Mare,
SC Sava Serv Construct SRL Dăr-
măneşti, Dâmboviţa, terţ susţină-
tor/subcontractant NEIR d.o.o.
Split, Croaţia, SC LPV Construct
SRL Bucureşti şi SC Dooi Studio
SRL Bucureşti; Asocierea S.C.
Tecte SRL Cluj Napoca - MPM
Ingegneria SRL Italia - Edil
Construzioni Group SRL Italia,
cu subcontractanţi SC Gomar Cons
SRL Câmpina, SC Mina-M-Com SRL
Bucureşti, GIP Instal SRL Popeşti
Leordeni, IR Colours SRL Bucureşti,
SC CRISMIN AND CO. Sisteme de
telecomunicaţii SRL Bucureşti, SC
Tomis Research Center SRL Con-
stanţa şi SC Electroconstruct SRL
Giurgiu; Asocierea SC Euromate-
ria SRL Bucureşti - SC RICO SRL
Constanţa - SC Princer SA
Bucureşti, cu subcontractanţi PFA
Burlacu Laurenţiu Bucureşti,
Avitech CO SRL Voluntari, cu terţ
susţinător Research Consorzio Sta-
bile S.C.A.R.L. Napoli, Italia, Grey
Business SRL Bucureşti, Proincsan
Serv SRL Bucureşti, Vasco Proiect
SRL Bucureşti, Consproiect 2003
SRL Bucureşti, PFA Stoica Nicu,
Adjud, cu terţ susţinător Groma
Ingegneria Italia şi Asocierea SC
Corint SRL Sântimbru, Alba - SC
General Game SRL Sântimbru,
Alba - SC Capital Vision SRL
Focşani - SC Crindesign Proiect
SRL Bucureşti, cu terţi susţinători
SC Pomponio Construcţii SRL Sime-
ria Veche, Hunedoara şi SC Corint
Restaurare SRL (fost SC Grup
Corint SA), Ghimbav, Braşov. 

Văzând această listă se des -
prinde o primă concluzie și anume:
„foamea” de lucrări a majorității
societatilor din sectorul de con-
strucții din România. Altfel nu se

explică interesul a vreo 45 de soci-
etăți pentru o lucrare cu o valoare
de doar 9,5 milioane euro.

O altă observație, și mai
interesantă, dar care te poate
pune și mai mult pe gânduri,
este ce caută în această listă
societăți care nu au „nici în clin,
nici în mânecă” cu o asemenea
lucrare deosebit de complexă.
În alegerea firmelor sau a
asocierilor câștigătoare ale unei
asemenea licitații continuă să
primeze prețul cel mai mic. Ce
te faci, însă, atunci când câștigă
și ajunge să realizeze o aseme-
nea lucrare o firmă sau o aso -
ciere care nu a efectuat
niciodată lucrări asemănă-
toare? Oare nu ar fi normal ca
acest criteriu, al experienței în
execuția unor anumite lucrări,
să primeze? Nu vi se pare că,
acceptând în conti nuare cri-
teriul „prețul cel mai mic”, nu
facem decât să „ne furăm
căciula” și să pățim ca la alte
investiții, când au rezultat
lucrări de slabă calitate sau
firmele respective nu au fost
capabile să finalizeze lucrările?

Iată câteva explicații din Caietul
de Sarcini, care dovedesc cât de
complexă este această investiție:
restaurarea necesită acordarea
unei atenții deosebite elementelor
decorative, punându-se astfel în
valoare grandoarea spaţiului inte-
rior. Amenajarea va trebui să
păstreze stilul Art Nouveau specific
monumentului istoric. Se va
redeschide elementul vitrat (scoica)
existent pe peretele sud al sălii
mari din etaj, similar cu cel vizibil
pe faţada de nord. Pentru refacerea
instalaţiilor electrice şi de venti-
laţie, la etaj, va fi nevoie de o par-
doseală falsă, cu aproximativ 60 de
cm peste cea existentă. Pentru
refacerea elementelor decorative,
constructorul va trebui să prezinte
soluţii adaptate pentru fiecare ele-
ment, cum ar fi stucatură, stuco-
marmură, vitralii şi feronerie.
Acoperişul va fi reconsolidat şi va fi
acoperit cu tablă de zinc, păs -
trându-se detalii şi elementele de -
corative. La exterior, faţadele vor fi
iluminate arhitectural, precum şi
terasele şi circulaţia pietonală din
jurul Cazinoului.

Pe lângă consolidarea propriu-
zisă a clădirii, în interior vor fi ame-
najate numeroase spaţii pentru
conferinţe, expoziţii, spectacole,
dar şi o cafenea şi o sală de bal.
La subsol, vor fi săli de promovare
a Mării Negre, grupuri sanitare, ofi-
ciu catering, preparare catering,
depo zitare catering, vestiare şi
spaţii tehnice. La parter, va fi ame-
najată o expoziţie permanentă
„Istoria Cazinoului”, o sală de pro-
movare culturală a mediului marin,
mai multe săli pentru activităţi
artistice, o cafenea/ceainărie, un
lounge, un minibar, precum şi mai
multe anexe funcţionale. Iar la eta-
jul unu, vor fi amenajate o sală
multifuncţională, o sală de bal,
expoziţii, consiliu, un lounge, o
scenă, precum şi o zonă de culise.

Ce s-a întâmplat în continuare?
După licitație, s-a stabilit un

câștigător. Au urmat contestațiile.
În cele din urmă s-a hotărât ca lici-
tația să fie reluată cu același oferte,
moment în care au apărut alte con-
testații. Mai este puțin și se
împlinesc doi ani de la licitația
inițială și situația este aceeași. Nu
s-a avansat cu niciun pas! Ce poți
să mai spui în aceste condiții?

De-a lungul anilor și deceniilor
românii au edificat numeroase
obiective cu care astăzi ne mân-
drim: Complexul de poduri și Cen-
trala Nucleară de la Cernavodă,
Canalul Dunăre - Marea Neagră,
Metroul, numeroase centrale și
amenajări hidroenergetice (Porțile
de Fier I și II, Bicaz, Vidraru, Lotru
ș.a.), Palatul Parlamentului, Ateneul,
Palatul de Justiție, Clădirea Băncii
Naționale, sute, dacă nu mii, de
fabrici și uzine (astăzi, o parte din-
tre ele, demolate pentru a face loc
complexelor de locuințe sau birouri
și mall-urilor etc. etc.)

Și dacă noi, românii, am putut
edifica asemenea obiective, oare nu
suntem în stare să rezolvăm câteva
obstacole birocratice care ne împie -
dică astăzi să mai construim?

Iar când vezi atâta neputință,
nici nu știi cum să reacționezi: să te
indignezi sau să fii total dezamăgit
și să te consolezi spunând: „asta-i
România!”.

Dar, oare, „asta-i Romania?” q

Ionel Cristea
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Institutul Caselor Pasive din Darmstadt (PHI)
a apreciat încă o dată produsele companiei ALUPROF,

pentru economisirea energiei și parametrii ridicați de izolare

Sistemele de fațadă
MB-TT50 și MB-SR50N HI+
au primit
cea mai mare clasă
posibilă de eficiență:

A+ pentru
produsele
destinate
caselor pasive



Sistemele de fațadă MB-TT50 și
MB-SR50N HI+ sunt concepute
pentru construirea fațadelor vitra -
te de mari dimensiuni în clădiri de
uti litate publică, precum bănci,
instituții, clădiri de birouri sau săli
de sport. Pot fi folosite, de aseme-
nea, pentru acoperișuri, lumina-
toare și alte structuri spa țiale.
Permit crearea unor arii vitrificate
mari în clădiri, asigurând, totodată,
un nivel crescut de izolare, care a
fost apreciat de institutul PHI din
Darmstadt. 

Având în vedere acest aspect, pro-
dusele certificate pot fi folosite pen-
tru construirea clădirilor pasive. În
mo men tul de față, numai 3 sisteme
de fațadă au primit la Institutul
Caselor Pasive din Darmstadt certi-
ficatul cu clasa A+, inclusiv cele
două sisteme ALUPROF menționate.
Anterior, Institutul a acordat certifi-
cate pentru rulourile din portofoliul
ALUPROF SP și SP-E cu casetele de
165 mm, precum și pentru sistemul
de ferestre MB-104 Passive, în
două variante: SI și AERO.

„Ne bucurăm foarte mult că Institu-
tul Caselor Pasive din Darmstadt a
apreciat următoarele produse din
gama noastră, acordându-le supli-
mentar cea mai ridicată clasă, A+”

- declară Bożena Ryszka, director
departament marketing și PR din
cadrul ALUPROF.  

„Sistemul MB-TT50 este propune -
rea cea mai avansată din punct de
vedere tehnic din oferta noastră. În
acest sistem am folosit o abordare
nouă în realizarea profilelor și acce-
soriilor responsabile de etan șe itate,
obținând un nivel de izolare termică
de la 0,5 W/m2K. 
Al doilea produs premiat din oferta
noastră, MB-SR50N HI+, este un
sistem popular de fațade, în vari-
anta cu nivel ridicat de izolare ter-
mică - începând cu 0,7 W/m2K. Ne
străduim să creăm soluții care vor
corespunde perfect nevoilor con-
strucțiilor cu economisire de ener -
gie și pasive, iar certificatul acordat
este cea mai bună confirmare” -
adaugă Bożena Ryszka. 

Institutul Caselor Pasive din Darm-
stadt este un institut independent
de cercetare, care lucrează asupra
conceptelor, instrumentelor și mate -
rialelor de construcții destinate
structurilor cu necesar redus de
energie. Centrul a avut un rol
important în elaborarea conceptului
de casă pasivă, fiind edificată în
anul 1990 la Darmstadt prima casă
multifamilială din Europa, al cărei
necesar de energie să nu depă șească
15 kWh/(m2a). q
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Arhitectură fără limite (XI)

TRINITY BRIDGE –
Manchester, Anglia
Este o pasarelă care traversează râul Irwell, legând

orașele Manchester și Salford.
Finalizată în 1995, este singura lucrare proiectată de

Calatrava în Regatul Unit. Hobanele podului sunt
susținute de un stâlp rotund, cu o înălțime de 41 de
metri.

BAC DE RODA BRIDGE –
Barcelona, Spania
Este un pod rutier ce leagă districtele Sant Andreu și

Sant Marti din orașul Barcelona.
Podul a fost construit între 1984 și 1987, în perioada

pregătitoare a Jocurilor Olimpice de Vară din 1992.
Are o lungime de 129 m și o distanță maximă între

stâlpi de 46 metri.

ZUBIZURI BRIDGE –
Bilbao, Spania
Inaugurat în 1997, podul pietonal are un design ne -

obișnuit, constând dintr-o pasarelă curbată, susținută de
cabluri din oțel, fixate de o structură tubulară în arc de
cerc.

Structura podului este vopsită în alb iar puntea sa
este alcătuită din plăci de sticlă translucidă. Podul, care
traversează râul Nervion, are 75 de metri lungime și 15
metri lățime.

Fără nicio îndoială, unul dintre cei mai renumiți arhitecți contemporani este spaniolul Santiago
Calatrava Valls – arhitect, sculptor și inginer structurist.

Născut la 28 iulie 1951, Calatrava a urmat cursurile Școlii de Artă și Arhitectură și ale Școlii de
Meserii din cadrul Universității din Valencia. După ce a terminat facultatea, în 1957, s-a angajat la
Swiss Federal Institute of Technology din Zurich, Elveția unde a lucrat ca inginer.

Și-a susținut doctoratul în 1981, după care a început să practice, simultan, meseriile de arhitect și
de inginer. 

Clasat în rândul elitei de designeri ai lumii, Calatrava are birouri de arhitectură în Zürich, Paris,
New York și în alte orașe. La începutul carierei, Calatrava s-a axat pe proiectarea de poduri și stații
feroviare, domeniu în care a realizat o serie de lucrări remarcabile.

Iată câteva dintre ele:

Trinity Bridge – Manchester, Anglia

Bac de Roda Bridge – Barcelona, Spania

Zubizuri Bridge – Bilbao, Spania
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CHORDS BRIDGE –
Ierusalim, Israel
În cariera sa, Calatrava a proiectat peste 40 de

poduri dar Chords Bridge a fost primul pod pe care cir-
culă atât trenuri, cât și pietoni. Finalizat în 2008, podul
traversează o intersecție aglomerată din nordul
Ierusalimului.

Piesa centrală a podului este un stâlp de 188 de metri
înălțime. Stâlpul este format din două părți într-un anu-
mit unghi, pentru a permite tuturor celor 66 de cabluri,
care susțin puntea de 360 de metri, să se fixeze pe el.

PUENTE DEL ALAMILLO –
Sevilia, Spania
Construcția podului rutier, cu o lungime de 250

de metri, a început în 1989 și s-a finalizat în 1992.
Este un pod hobanat “în consolă” care traversează
râul Guadalquivir, permițând accesul rutier și pie -
tonal la insula Gatuja, unde a avut loc Expo 92.

Pasarela podului este susținută de 13 cabluri
ancorate de un singur pilon cu înălțimea de 142 de
metri și o înclinație de 48 de grade, care acționează
ca o contragreutate.

SUNDIAL BRIDGE –
Redding, California
Cunoscut și sub numele de Podul Soare-

lui, oferă acces pietonal în zonele nordice și
sudice ale Turtle Bay Exploration Park, un
complex ce cuprinde muzee de artă și isto-
rie, un arboretum și grădini.

Are o structură asemănătoare cu cea a
Puente del Alamillo, respectiv o punte sus-
pendată pe cabluri ancorate de un stâlp sub
formă de consolă, înclinat la 42 de grade,
care acționează ca o contragreutate.

PUENTE DE LA MUJER –
Buenos Aires, Argentina
Este singura lucrare proiectată de Santiago Cala-

trava în America de Sud.
Este tot un pod în consolă și ca majoritatea

podurilor proiectate de arhitectul spaniol, hobanele
sunt ancorate de un singur stâlp. Acesta are o înălțime
de 34 m și un unghi de 39 de grade.

Este un pod pietonal, lung de 170 de metri și lat de
6,20 m, foarte asemănător cu podul de la Sevilia.

De remarcat că acest pod are două părți fixe, de
25 m și 32,50 m și una mobilă de 120,5 m, care se
rotește la 90 de grade în jurul pilonului din beton, pen-
tru a permite navigația pe râul pe care îl traversează.

Chords Bridge – Ierusalim, Israel

Puente del Alamillo – Sevilia, Spania

Sundial Bridge – Redding, California

Puente de la Mujer – Buenos Aires, Argentina

continuare în pagina 42È
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SAMUEL BECKETT BRIDGE –
Dublin, Irlanda
Podul are pe patru benzi de circu-

lație pentru autovehicule și două
pietonale. Este susținut de 31 de
hobane ancorate de un singur pilon.

Structura de oțel a podului a fost
construită la Rotterdam iar designul -
după cum afirmă proiectantul său,
Santiago Calatrava - este inspirat de
forma unei harpe, simbolul național
al Irlandei.

Partea centrală a podului se
rotește la 90 de grade, pentru a per-
mite trecerea vaselor pe râul Liffey
pe care îl traversează podul.

MILWAUKEE ART MUSEUM –
Milwaukee, SUA
Este un ansamblu de 3 clădiri,

proiectate de trei arhitecți: Feero
Saarinen, David Kahler și Santiago
Calatrava.

Cea mai interesantă dintre cele
trei clădiri este Pavilionul Quadracci,
proiectat de Calatrava.

Clădirea imită coca unei nave, pe
care se află o structură de forma unor
aripi compuse din 72 de piese din
oțel, cu lungime între 9 m și 35 de m.

Aripile au rolul de a proteja con-
strucția de lumina soarelui, ele
putând să-și modifice forma și încli-
nația datorită unor senzori de lumină.
Practic, ele se mișcă în funcție de
mișcarea soarelui iar în cazul în care
vântul depășește 23 de mile pe oră,
pentru mai mult de 23 de secunde, se
închid automat.

Aripile se deschid zilnic la ora 10,
odată cu deschiderea muzeului și se
închid la ora 17.

REIMAN BRIDGE –
Milwaukee, SUA
Este o pasarelă pietonală, în

lungime de 87,5 m, care leagă
muzeul, situat pe malul apei, de zona
centrală a orașului Milwaukee.

De astă dată, cablurile (hobanele)
sunt fixate în mijlocul pasarelei iar
contragreutatea este asigurată chiar
de clădirea muzeului.

Pentru ca oamenii, mai ales cei
nevăzători, să nu se împiedice de
cabluri, în jurul ancorajelor a fost
amplasată o structură de protecție.

În numărul viitor vă vom prezenta alte câteva construcții deosebite proiectate de Santiago
Calatrava, între care o lucrare a sa de referință, respectiv Orașul Artelor și Științei din Valencia.

Milwaukee Art Museum – Milwaukee, SUA

Reiman Bridge – Milwaukee, SUA

Samuel Beckett Bridge – Dublin, Irlanda
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Cele mai reprezentative lucrări de con-
strucții, cărora societatea le-a asigurat consul-
tanță tehnică de specialitate, din anul 2000 și
până în prezent, sunt:

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

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

• Lucrări de reabilitare și modernizare obiective de
interes local;

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

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

istorice;
• Înființare sau dezvoltare de ferme de creștere a

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

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

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

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

atestați.
Toate serviciile de consultanță, lucrările de proiec -

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

INFRASTRUCTURA
NECESARĂ REALIZĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE

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

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

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

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

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

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

SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Manage ment

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

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

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

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

ALMA CONSULTING SRL Focșani mai asigură, pentru cei interesați: consultanță în domeniul
relațiilor publice și comunicării, consultanță pentru afaceri și management, testări și analize
tehnice, precum și activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
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Acțiunea apelor curgătoare și a torenților
asupra lucrărilor de sprijin de la terasamentul unui drum

ș.l. dr. ing. Dana Mădălina POHRIB, dr. ing. Elena Irina PLĂTICĂ (CIOBANU),
conf. univ. dr. ing. Dorel PLĂTICĂ, ing. Vlad Mircea GRIGORAȘ -

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași,
Facultatea Construcții și Instalații, Departamentul CCF

Torentul [1] sau puhoiul este un
curs de apă temporar și puternic,
cu debit nestatornic, care apare în
urma ploilor torențiale de durată
sau după topirea bruscă a zăpezii și
care curge cu viteză pe povâr -
nișurile versanților, având o mare
viteză și forță de eroziune. Acesta
se poate forma [2] și în urma însu -
mării de șiroiri și șuvoaie de apă, ce
se concentrează într-un singur
canal de scurgere.

Eroziunea solu lui [3] este carac-
terizată de depla sarea particulelor
de solid de la suprafața uscatului
prin acțiunea vântului, apelor sau
gheții sau ca urmare a acțiunii unor
organisme vii (bio-eroziune). Scurge -
rea toren țială [2] reprezintă con-
centrarea unui volum însemnat de
apă în lungul unui canal în care, din

cauza pantei mari, curge cu mare
viteză, antrenând particule de sol
care favorizează eroziunea acestuia.

Prin extinderea sa în plan,
scurgerea torențială depășește li -
mitele unui versant, prezentând
elemen tele unui bazin hidrografic
elementar, în care se pot distinge
(Fig. 1) bazinul de recepție, cana -
lul de scurgere și conul de dejecție.

Energia morfodinamică a toren-
tului se consumă prin procesele de
eroziune, transport și acumula re.
Întreg bazinul torențial este carac-
terizat de trei forme de bază ale
eroziunii, respectiv: eroziunea re -
gre sivă, eroziunea laterală și erozi-
unea în adâncime. 

Transportul materialului solid
consumă o mare parte din forța
hidrodinamică a torentului.

Afuirile sunt acțiuni de erodare a
albiei provocate de viteza de
curgere a apelor. În cazul afuierilor
locale apare riscul de cedare la
capacitate portantă a fundațiilor
construcțiilor din albie sau de
cedare prin rotire și/sau translație a
acestora.

Combinarea efectelor scurgerilor
torențiale și a afuirilor asupra con-
strucțiilor aflate la baza versanților
și în albia apelor curgătoare nece-
sită intervenții care să combată
efectele ambelor procese ce pun în
pericol stabilitatea construcțiilor.
CONSIDERAȚII PRIVIND SITUAȚIA

DIN TEREN
Amplasamentul studiat se află

pe arealul comunei Zemeș din jude -
țul Bacău, în albia minoră a râului
Tazlăul Sărat, o zonă cunoscută
pentru potențialul ridicat de pro-
ducere a alunecărilor de teren.

Cu ocazia vizitei din amplasa-
ment s-au constatat următoarele:

• s-a identificat o scurgere
torențială cu cele 3 elemente ale
sale, respectiv bazinul de recepție,
ca nalul de scurgere și conul de
dejecție;

• prin procesul de transport al
materialului solid de pe versant,

Acțiunea apelor curgătoare asupra terasamentelor drumurilor este însoțită, de multe ori, de acți-
u nea apelor torențiale pe versanții învecinați. Apele torențiale pot destabiliza ambele maluri ale
unui râu. Efec tele combinate impun adoptarea unor soluții de stabilizare care să aibă în vedere atât
terasamentul drumului cât și versantul aflat pe malul opus al acestuia. 

Structurile de sprijin executate anterior pentru stabilizarea ma lului pe care este amplasat dru-
mul au fost afectate (distruse) de fenomenul de afuire. Malul opus celui pe care este amplasat dru-
mul a fost afectat de torenții de pe versant. Acțiunea torenților a condus și la desprinde rea și
transportul în albia râului a unor blocuri de piatră, care au redus drastic secțiunea de curgere a
acestuia. 

Articolul prezintă un studiu de caz care abordează o asemenea situație și propune soluții pentru
stabilizarea ambelor maluri ale râului.

Fig. 1: Elementele unei scurgeri torențiale după [2], în stânga,
și vedere de sus a amplasamentului studiat, în dreapta

continuare în pagina 46È
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scurgerea torențială a colmatat, în
proporție de circa 80%, secțiunea
de scurgere a albiei râului Tazlăul
Sărat;

• afuirea albiei, din cauza vitezei
apei, a condus la erodarea funda -
țiilor zidurilor de sprijin existente și
la prăbușiri de mal, în cazul talu -
zurilor nesprijinite.

SOLUȚII DE INTERVENȚIE
PROPUSE

Analizând caracteristicile fizico-
mecanice ale stratificației terenului
de pe amplasament și topogra fia
terenului, s-a ajuns la concluzia că
alunecările de teren de tip scurgere
noroioasă din amplasament au fost
activate de către următorii factori:

• apele râului Tazlăul Sărat au
erodat (procesul fiind continuu), în
timp, albia minoră a râului, ceea ce
a condus la dez velirea fundației
zidului de sprijin de la marginea
părții carosabile;

• se constată, pe zona afectată
de curgerea noroioasă din amonte
de râul Tazlăul Sărat, un procent
mic de împădurire, raportat la
zonele adiacente;

• existența bazinului de
recepție, unde apele stagnează pe
perioade îndelungate de timp,
favorizează infiltrarea apelor de
suprafață în straturile de adâncime,
scăzând local valorile parametrilor
rezistenței la forfecare, favorizând
transportul părții solide și chiar
conducând, pe alocuri, la glisarea
deluviului (straturile de suprafață)
pe roca de bază.

Luând în considerare cele pre -
zentate, pentru eliminarea efectelor
afuirii aferente malului stâng și a
curgerii noroioase aferente malului

drept, s-au dispus următoarele
lucrări de intervenție:

• având în vedere că adâncimea
de afuire, necesară conform calcul
hidrologic, este de circa 1,16 m iar
adâncimea de fundare a zidului de
sprijin existent în albia Tazlăului
Sărat este de circa 1,00 m, s-a dis-
pus dezafectarea zidului de sprijin
existent și înlocuirea sa cu un zid de
sprijin fundat pe micropiloți cu fișă
redusă; piloții vor avea un diametru
de 40 cm, o lungime de 4,00 m și
vor fi înglobați la partea superioară,
pe ultimii 2,00 m, într-o elevație din
beton armat, cu rol de
perete de sprijin; prin dis-
punerea piloților se elimi -
nă pericolul afuirii zidului

de sprijin, iar prin dispunerea ele-
vației se elimină riscul pierderii
materialului din terasament;

• pentru a preîntâmpina colma -
tarea albiei și degradarea noului zid
de sprijin din cauza producerii unor
scurgeri noroioase pe malul drept al
Tazlăului Sărat, se va executa un
perete de sprijin din piloți forați cu
interspații, dispuși la marginea
albiei, astfel încât secțiunea de
scurgere a râului să fie cât mai
mare; în amonte de peretele de
sprijin de pe malul drept se vor face
umpluturi/decapări pentru elimi -
narea zonelor de contrapantă și se
vor executa taluzuri cu panta de
circa 2/3;

• s-au dispus lucrări de asanare
a bazinului de recepție prin rea -
lizarea de șanțuri de drenare,
împăduriri, eliminarea zonelor de
băltire etc.

Având în vedere soluțiile pro-
puse, s-au efectuat calcule de
stabi litate cu programul Plaxis 2D,

Foto 1: Vederi con de dejecție

Fig. 3: Suprafața de cedare în cazul situației de calcul I

Fig. 4: Suprafața de cedare în cazul situației de calcul II

Fig. 2: Model de calcul

Tabelul 1
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folosind modelul constitutiv Mohr-
Coulomb [4] și algoritmul de calcul
„Phi-c reduction” [5], pen tru deter-
minarea suprafeței critice de cedare
și a factorului minim de stabilitate
al amplasamentului, în următoarele
situații posibile de exploatare:

• execuție lucrări de sprijinire pe
cele două maluri;

• execuție lucrări de sprijinire pe
cele două maluri și producere afuiri
și erodări în albie.

În Tabelul 1 sunt prezentate
valorile factorilor de stabilitate, pen-
tru analizele de stabilitate efectua te.

Pe baza calculelor de stabilitate
efectuate se pot enunța urmă-
toarele concluzii:

• în cazul situației de calcul în
care nu s-a luat în considerare
afuirea și erodarea malurilor, supra -
fața de cedare critică prezintă o
formă circular cilindrică, formân -
du-se în aval de zidul de sprijin, în
albia râului Tazlăul Sărat;

• în cazul situației de calcul în
care s-a luat în considerare afuirea
și erodarea malurilor, suprafața de

cedare critică prezintă o formă tri-
unghiulară, pe zona platformei dru-
mului, indicând o posibilă cedare,
de tip translație a corpului drumu-
lui, împreună cu zidul de sprijin pe
piloți.

CONCLUZII
Amplasamentul studiat se află

poziționat pe arealul comunei
Zemeș din județul Bacău, în albia
minoră a râului Tazlăul Sărat.

S-a identificat o scurgere toren -
țială cu cele 3 elemente ale sale,
respectiv bazinul de recepție, canalul
de scurgere și conul de dejecție.

Prin procesul de transport al
materialului solid de pe versant,
scurgerea torențială a colmatat, în
proporție de circa 80%, secțiunea
de scurgere a albiei râului Tazlăul
Sărat.

Afuirea albiei din cauza vitezei
apei a condus la fenomenul de ero-
dare a fundațiilor zidurilor de sprijin
existente și la prăbușiri de mal în
cazul taluzurilor nesprijinite.

S-a dispus dezafectarea zidului
de sprijin existent și înlocuirea sa
cu un zid de spri jin fundat pe
micropiloți cu fișă redusă.

Pentru a preîntâmpina colma -
tarea albiei și degradarea noului zid
de sprijin din cauza unor scurgeri
noroioase pe malul drept al Tazlău-
lui Sărat, s-a hotărât executarea
unui pere te de sprijin din piloți
forați cu interspații, dispuși la mar-
ginea albiei, astfel încât secțiunea
de scur gere a cursului de apă să fie
cât mai mare.
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3. ro.wikipedia.org/wiki/Erozi-
unea _solului;

4. *** Plaxis Version 8. Mate-
rials models manual;

5. *** Plaxis Version 8.
Reference manual. q
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Hidrosalt Holding – Reabilitări hale industriale
Noi îmbunătățim confortul afacerii dumneavoastră!

Societatea a fost înființată în anul 1991 de
către dl. ing. Gheorghe SABĂU. Specialitatea sa,
inginer în automatizări, și experiența pe care a
acumulat-o în decursul anilor, lucrând în dome-
niul industrial pe funcțiile de inginer proiectant,
mecanic șef, director de întreprinderi, l-au con-
vins pe dl Gheorghe SABĂU să înființeze soci-
etatea HIDROSALT, având ca obiect de activitate
reabilitarea halelor industriale.

Pe parcursul anilor, ca urmare a experienței câști-
gate și a investițiilor realizate ulterior, în portofoliul de
lucrări al societății a intrat și construirea de hale
noi, precum și sistemele de anvelopări ale halelor
industriale, domeniu în care s-au executat, deja, peste
2,5 milioane mp. 

Iată în continuare câțiva dintre beneficiarii
noștri și lucrările care s-au executat la societățile
respective:

• GORMET (Cluj Napoca) – termo-hidroizolații PVC
aprox. 20.000 mp, fațade și compartimentări inte-
rioare pe sistem casetă/vată/tablă cutată;

• KASTAMONU (Reghin) – placări cu panouri sand-
wich izolate cu vată bazaltică, acoperiș/perete 183.000
mp, execuție luminator coamă 640 ml, închideri
tinichigerie etc.;

• LEONI (Bistrița) – placări fațade cu panouri sand-
wich, termo-hidroizolații PVC;

• CONTINENTAL (Sibiu) – termo-hidroizolații PVC
- 10.000 mp;

• COMELF (Bistrița) – sisteme de fațade combinate;
• ROMTECH (Cluj Napoca) – sisteme fațade combi-

nate – 6.500 mp;
• EMSIL (Oradea) – fațade cu panouri sandwich;
• MATRICON (Târgu Mureș) – termo-hidroizolații

PVC – 3.500 mp;
• HIRSCHMANN (Târgu Mureș) – termo-hidroizo-

lații PVC;
• IPROEB (Bistrița) – sisteme fațade, acoperișuri,

termo-hidroizolații PVC – 60.000 mp;
• ELIEZER (Lunca Ilvei) – fațade / acoperiș;

panouri sandwich;
• VOESTALPINE (Cluj Napoca) – termo-hidroizo-

lații PVC;
• DAN STEEL (Beclean) – acoperiș hală și depozit -

43.000 mp;
• KAUFLAND (pe plan național) – termo-hidroizo-

lații PVC, diverse lucrări;
• ROMBAT (Bistrița) – sisteme fațade, acoperișuri

– 35.000 mp.

Pentru a veni în sprijinul BENEFICIARILOR și a
lucrului pe șantiere, societatea noastră a investit
în fabrica nouă peste 1.500.000 Euro. Fabrica
este amplasată pe un teren de 15.000 mp, cu 6
hale în suprafață de 7.500 mp, plus clădire
birouri.

Societatea HIDROSALT HOLDING are în prezent
în dotare:

• Spațiu producție structuri metalice (strung, freză,
borwerk, virolat, ap. sudură etc., 2 poduri) - 3.000 mp;

• Spațiu producție elemente tinichigerie (linie exe-
cuție casete metalice, utilaje de roluit, abkanturi spe-
ciale de la 1 m la 8 m, grosimi îndoire 3 mm) – 1.000 mp;

• Spațiu vopsitorie - 500 mp;
• Spațiu depozit, birou maiștri, zone sociale (10 - 15

persoane) - 900 mp;
• Birouri personal TESA (7 persoane);
• Personal pentru șantier: 4 echipe a câte 6 - 8 per-

soane;
• Personal fabrică: 8 persoane.

Utilaje pentru șantier:
• 2 nacele electrice, 21 m și 23 m;
• Dispozitiv CLAD-BOY pentru montaj panouri sandwich;
• Abkanturi mobile;
• Instalații vopsire airless;
• Roboți sudură membrane PVC (toată gama);
• Scule de mână: HILTI.

HIDROSALT HOLDING este:
• Aplicator autorizat SIKA (Elveția) – ROOFING – sis-

teme izolații.
• Montator autorizat SIH (Franța) – trape fum.
• Partener IMPRO (Polonia) – produse tablă.

Vă mulțumim și pe această cale pentru încre -
derea pe care ne-o acordați și ne bucurăm că am
participat și noi la dezvoltarea dvs.! 

Director General,
ing. Gheorghe SABĂU
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Pregătirea în domeniul sudării a personalului implicat
în proiectarea și execuția construcțiilor metalice

Anamaria FEIER - Asociația de Sudură din România, ASR

SISTEMUL
EUROPEAN / INTERNA ȚIONAL
DE PREGĂTIRE ȘI CALIFICARE A

PERSONALULUI ÎN DOMENIUL SUDĂRII
Pentru a crea cadrul unei pre gătiri

unitare în domeniul sudării la toate
nivelurile de calificare Fede rația Euro-
peană de Sudare (EWF) și Institutul
Internațional de Sudură (IIW) au creat
un sistem armonizat la nivel european
și internațional de calificare a personalului sudor.

Acest sistem, care se referă atât la personalul de
execuție, cât și la cel de coordonare și inspecție, este
implementat, în prezent, în peste 40 țări, inclusiv în
România, până la ora actuală fiind eliberate peste
250.000 de diplome europene și internaționale.
În fiecare țară există un organism autorizat pentru
implementarea sistemului (ANB), respectiv centre de
formare aprobate de acest organism (ATB). 

PREGĂTIREA ȘI CALIFICAREA
PERSONALULUI DE COORDONARE A SUDĂRII
În conformitate cu cerintelele standardului SR EN

ISO 3834 „Cerințe de calitate pentru sudarea prin to -
pire a materialelor metalice”, personalul de coordonare
a sudării trebuie să posede cunoștințe tehnice, con-
form SR EN ISO 14731, cu un nivel al cunoștințelor
(comprehensiv, bazic, standard) dependent de ele-
mentele specifice produsului. 

În același timp, în conformitate cu cerințele stan-
dardului SR EN 1090-2, respectiv în acord cu Direc-
tivele Europene 89/106/EEC și 93/68/ EEC, personalul
cu responsabilități de coordonare a sudării trebuie să
aibă o recunoaștere formală a cunoștințelor sale, pen-
tru a deveni coordonator responsabil al sudării la
nivelurile de bază (B) sau specific (S).

Sistemul armonizat la nivel european / interna ți onal
de pre gătire a personalului de coordonare a sudării
cuprinde următoarele nive luri de calificare a perso -
nalului de coordonare a sudării:

• inginer sudor internațional / european
• tehnolog sudor internațional / european
• specialist sudor internațional / european
• coordonator european al su dării pentru construcții

din oțel executate conform EN 1090-2 – nivelul de bază
• coordonator european al sudă rii pentru construcții

din oțel executate conform EN 1090-2 – nivelul specific
• proiectant internațional de struc turi sudate

Inginer, tehnolog și specialist sudor /
internațional

Calificările de „inginer sudor internațional /
european (International / European Welding Engineer
IWE/EWE), tehnolog sudor internațional / euro-
pean (International / European Technologist IWT /
EWT) și specialist sudor internațional / european
(International / European Specialist, IWS / EWS) asi -
gură îndeplinirea cerin țelor specifice de cunoștințe
personalului pentru coordonarea sudării la nivelul cerin -
țelor de calitate complete, normale, respectiv elemen -
tare (cf SR EN ISO 3834-2).

La execuția construcțiilor metalice, sudarea reprezintă procedeul tehnologic esențial care se folosește pen-
tru îmbinarea materialelor și structurilor. Calitatea unei construcții metalice depinde, deci, în mare măsură de
modul în care sunt executate operațiile de sudare.

Ca urmare, personalul implicat în activitățile legate de sudare necesită un nivel de competență corespunză-
tor în domeniul tehnologiei sudării și al aplicațiilor acesteia. 

Din punctul de vedere al asigurării calității, sudarea este un „proces special”, ceea ce atrage după sine nece-
sitatea unei supravegheri permanente a procesului de sudare. În orice fabricație de structuri sudate este nece-
sar să existe un coordonator al sudării, ale cărui sarcini și responsabilități sunt definite în standardul SR EN ISO
14731. Standardul respectiv menționează necesitatea ca persoanele cu responsabilități legate de sudare să fie
capabile să demonstreze că sunt competente să ducă la bun sfârșit aceste responsabilități.
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În tabelul 1 sunt prezentate
duratele cursurilor pentru obținerea
acestor calificări, respectiv condi țiile
de acces la acestea.

Structura cursurilor de formare ca
inginer / tehnolog / specialist sudor
internațional / european este formată
din o parte teoretică cuprin zând pro-
cedee de sudare, materiale și com -
portarea lor la sudare, pro iectarea structurilor sudate,
fabricație și aplicații inginerești, respectiv o parte practică.
Coordonator european al sudării pentru construcții

din oțel executate conform EN 1090-2 –
nivelul de bază sau specific

Calificarea de coordonator euro pean al sudării
pentru construcții din oțel executate conform EN
1090-2 – nivelul de bază sau specific pentru con-
strucții din oțel pentru nivelurile B (bază) și S (spe-
cific), conform SR EN 1090-2 pentru clasa de execuție
EXC2, se obține prin participarea la un curs cu o durată
de 116 ore pentru nivelul specific, respectiv 64 ore
pentru nivelul de bază. Accesul la curs presupune o
experiență practică anterioară a candidatului în grupa
de material și domeniul de grosimi cf EN 1090-2. 

Cursul cuprinde un modul teoretic, structurat pe
următoarele capitole: procedee de sudare, materiale și
comportarea lor la sudare, pro iectarea structurilor
sudate, fabricație și aplicații inginerești, urmat de un
seminar privind aspecte practice ale aplicării standar -
dului EN 1090 legate de sudare.

Persoanele care posedă diplomă de inginer sudor
internațional/european și au o experiență practică
dovedită în domeniul construcțiilor din metal drept
coordonator al sudării (conform EN ISO 14731) de cel
puțin 6 ani din ultimii 8 ani, au posibilitatea de a obține
diploma de „coordonator european al sudării în dome-
niul construcțiilor din oțel executate conform EN 1090-2
– nivelul specific” după efectuarea unui curs special cu
o durată de 21 ore.

PREGĂTIREA ȘI CALIFICAREA PROIECTANȚILOR
DE STRUCTURI SUDATE

Calificarea de proiectant internațional de struc-
turi sudate (International Welding Structural Designer,
IWSD) este structurată pe două niveluri de complexi-
tate (comprehensiv și standard), durata cursului de
calificare fiind de 175 ore pentru nivelul comprehensiv,
respectiv de 100 ore pentru nivelul standard.  

Programa cursului cuprinde elemente de tehnologia
sudării, rezistența materialelor, proiectarea îm binărilor
și  structurilor sudate, fa bricație, calitate și inspecție.                                                 

Persoanele deținătoare ale califi cării de inginer /
tehnolog / specia list sudor internațional / euro pean
sunt scutite de participarea la capitolele de curs care
se referă la tehnologia sudării, fabricație, calitate și
inspecție (50 ore). 

Condițiile de acces la curs sunt diferite pentru
nivelurile comprehensiv și standard. Accesul la curs
este similar accesului la cursul de tehnolog sudor inter-
național pentru nivelul comprehensiv (minimum

absolvent școală tehnică postliceală 2 ani), respectiv
similar accesului la cursul de specialist sudor inter-
național, pentru nivelul standard (minimum absolvent
școală vocațio nală 4 ani, cu 2 ani experiență practică în
domeniul sudării, vârsta min. 20 ani).

CONCLUZII
Sistemul european și internațional de calificare a

personalului în domeniul sudării reprezintă un cadru
armonizat de pregătire  a personalului, aplicat pe scară
largă în Europa, inclusiv în România, și care satisface
exigențele standar delor europene și internaționale ce
reglementează fabricația de structuri sudate. 

Caracterul armonizat al sistemului asigură recu -
noașterea diplo melor care atestă obținerea calificărilor
respective practic în întreaga lume. 

Astfel de calificări sunt  esențiale pentru asigurarea
competenței personalului implicat în activități de
sudare și a calității lucrărilor de proiectare și execuție a
structurilor sudate.

Tabelul 1: Calificările de inginer/tehnolog/specialist sudor internațional/european
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Modernizare Staţie de Turbocompresoare – STC-Șinca
şi instalații aferente 

STC Șinca este inima Sistemului
Naţional de conducte pentru trans-
portul gazului metan. Aflându-se la
confluenţa unor artere importante
ale Sistemului, ea are rolul de a
asigura, prin comprimarea gazelor
naturale, transportul rentabil al
acestora de la producător spre dis-
tribuția către consumatorii din Olte-
nia, Prahova şi București. 

Executarea proiectului a impus
exigenţe deosebite, adaptate situ-
ației actuale a sistemului şi anume:

• Înlocuirea a două unități de
comprimare şi a instalațiilor conexe
cu unităţi noi, mai puternice şi cu
parametri la nivelul tehnicii actuale; 

• Modernizarea nodului tehno-
logic, ca centru dispecer pentru
gazele vehiculate;

• Dezvoltarea utilităților la nive lul
tehnologic necesar noilor amenajări;

• Utilizarea la maximum a tere -
nului şi a clădirilor existente, minimi -
zarea suprafeţei de teren necesare.

S-au executat următoarele cate-
gorii de lucrări: 

• Demontarea instalațiilor inutile,
eliberarea platformelor noilor insta-
lații; demolarea vechilor fundații
pentru mașini şi instalații;

• Reamenajarea şi consolidarea
clădirii compresoarelor s-a făcut
prin cămăşuiri ale structurii din
beton armat şi refacerea acoperișu-
lui; s-au executat fundațile nece-
sare şi structurile de susținere ale
noilor dotări;

• Înlocuirea a două unităţi de
comprimare, existente, cu cele pre-
văzute în proiect, având parametri
superiori, precum şi a tuturor uti -
lităţilor conexe acestora, s-a realizat

prin instalarea a două turbocom-
presoare Centaur 50, antrenate cu
turbine Solar (fabricate în SUA) şi a
echipamentelor asociate funcțional
acestora;

• Dezvoltarea şi modernizarea
no dului tehnologic exterior, exis-
tent, care să asigure, în regim cu
acţionare de la distanţă, interopera -
tivitatea sistemelor de transport
gaz; noi racorduri de conducte cu
utilajele din stația de turbocompre-
soare şi schimbarea filozofiei de
filtrare a gazelor aspirate în turbo-
compresoare, s-au realizat prin
instalarea a peste 3.000 m con-
ducte tehnologice de presiune, 380
robinete acționate electric, 6 filtre
separatoare. Toate instalațiile şi
construcțiile au fost protejate anti-
coroziv;

• Adoptarea unui sistem avansat
de operare în regim automat, sin-
cronizat, a tuturor funcțiilor stației,
s-a efectuat prin racordarea la
camera de comandă a tuturor ele-
mentelor acționabile (peste 20.000
m cabluri electrice de forță şi de
automatizare conectate în 40 de
cutii de conexiuni, dulapuri de
automatizare şi soft corespunzător);

• Modernizarea sistemului de
alimentare cu EE în postul de racor-
dare al furnizorului «Electrica» şi a
alimentării cu EE în caz de avarie
s-a realizat prin înlocuirea echipa-
mentelor postului trafo existent
(inclusiv a transformatorilor) şi a
sistemului „grup electrogen de
sigu ranță”;

• S-a construit, de asemenea,
drumul de acces din șoseaua nați -
onală până la nodul tehnologic. q

Beneficiar: Societatea Națională de transport Gaze Naturale -
TRANSGAZ SA Mediaș 

Executant: Asocierea SC INSPET SA, SC SUTECH SRL,
SC PETROSTAR SA, SC INSPET SA - Lider de Asociere 

Proiectant: SC PETROSTAR SA
Subcontractori: SC ROCONSULT TECH SRL - Instalații AMC,

SC CONSOL CONSTRUCT UNIT SRL subturnări speciale,
SC SOLARON CONSTRUCT SRL - Pardoseli speciale,
SC ELGART IZOCON SRL - Izolații termice speciale.
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„Pământul este leagănul și
sursa de existență a vieții
noastre. 

În mod paradoxal, în numele
civilizației și al prosperității
l-am uitat, degradându-l,
pustiindu-l, poluându-l. 

Dacă omul distruge pământul
din care a fost creat și care-l
hrănește, înseamnă că
dorește să se sinucidă, ori
adevărurile pe care le deține
despre sine și natură sunt
false.”

În fiecare an, ziua de 22 aprilie
se sărbătorește în întreaga
lume, ca Ziua Pământului.
Se desfășoară, astfel, o gamă
foarte largă de acțiuni, care, în
final, să ducă la protecția
mediului înconjurător în
ansamblul său, la educație
pentru mediu și climă. 

Originea deosebită ca
importanță a acestei
manifestări este SUA, unde a
fost fondată în anul 1970. Abia
în anul 2009, Organizația
Națiunilor Unite a declarat ziua
de 22 aprilie ca sărbătoare
oficială a Planetei Pământ,
expresie a dorinței oamenilor
de a edifica un viitor mai bun,
mai curat și mai verde planetei
noastre. Se numește și Ziua
Internațională a Mamei
Pământ, Marea Mamă a tuturor
oamenilor. Culorile folosite sunt
cele naturale, verde, maro și
albastru, aceasta în special
în înscrisurile oficiale.

Mesajul MOTTO, scris la
începutul articolului, este și
mesajul cărții mele „Mecanica
pământurilor în practica de
consolidare a terasamentelor”

scris la final, la pag. 450, în
urmă cu mai bine de 10 ani.
Acest mesaj-manifest a fost,
este și va fi valabil încă mulți
ani câtă vreme nu va fi prea
târziu. Este o temă de cea mai
mare importanță pentru
omenire, producând îngrijorare
și îndemn pentru acțiune
hotărâtă… pământul fiind, deja,
bolnav!

Planeta se încălzește, resursele
naturale sunt pe cale de
epuizare, solul și apele sunt
poluate, tot mai multe specii de
animale și plante suferă!
Acestea sunt semnale grave
produse de civilizația și
prosperitatea omenirii, care
ignoră, cu bună știință și
nepăsare, condițiile
fundamentale ale existenței
umane. Provocarea majoră ce
ne stă în față fiind garantarea
supraviețuirii omului… viitorul
vieții pe pământ!

Eminentul profesor al Școlii
Politehnice  Hidrotehnice
Timișorene, și, cu mândrie
spun, distinsul meu profesor,
dr. ing. Andrei Wehry, scria cu
satisfacție și îndemn în prefața

cărții mele, menționate mai
sus: „Dacă se va reuși ca pe
lângă o prezentare a tainelor și
fenomenelor ce se petrec în
intimitatea pământului
(terasamentelor) să se picure și
stropul de RESPECT pentru
minunatul dar făcut omului,
PĂMÂNTUL, atunci am credința
că se va îndeplini misiunea!”.
Este încă un APEL profesionist
și competent adus, la cel mai
înalt nivel, spre prețuirea
PLANETEI ALBASTRE!

Mânat de îndemnul la acțiune,
profesorul Andrei Wehry ne
încuraja mereu să ne
implicăm… fiecare după puterile
lui, deoarece „A proteja mediul
costă mult, dar a nu face nimic
ne va costa și mai mult…”.
Nu este suficient să așteptăm
ziua de 22 aprilie a fiecărui an
pentru a aniversa Ziua Planetei
Albastre, ci trebuie să ne
implicăm, acționând
permanent, constant, zi de zi.

ing. Teodor S. BOGLUȚ -
fost membru-expert

al Comisiei Naționale CNCISC
și director SC IFOR SA – Bihor, Oradea

PLANETA ALBASTRĂ - MAREA MAMĂ - PĂMÂNTUL
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Ioan Burtea
(1938 - 2017)

Cea mai mare parte din cei 47
de ani de activitate și-a consa-
crat-o sectorului construcțiilor și,
în principal, domeniului legislativ
și de reglementare.

Iată o succintă trecere în
revistă a funcțiilor pe care le-a
ocupat în timpul prodigioasei sale
activități profesionale.

1960 – 1970 – a ocupat funcții
tehnice și de conducere legate tot
de activitatea de construcții, de
verificarea documentațiilor și de
contractări la Ministerul Apărării
Naționale.

Între 1970 și 1975 a fost
inginer-șef la Trustul de con-
strucții Carpați, având ca sarcină
coordonarea, din punct de vedere
tehnic, a acestei prestigioase între -
prinderi de construcții.

Între lucrările executate sub
conducerea sa, se numără obiec-
tivele turistice și de cazare din
stațiunile Olimp, Cap Aurora și
parțial Neptun, Saturn și Venus
de pe litoralul Mării Negre.

Între 1975 și 1977, Ioan
Burtea a fost director adjunct al
Direcției Investiții Mecano-Ener-
getice din cadrul Ministerului
Economiei Forestiere și Materialelor
de Construcții, coordonând activi-
tatea din domeniul investițiilor.

Între 1977 și 1980 a fost
inspector general în cadrul Depar-
tamentului pentru Construcții în
Străinătate. În această calitate a
coordonat, din partea română,

relațiile pe linie de construcții cu
Algeria, supraveghind direct pro -
iectarea și execuția Contractului
Saida, urmărind și școlarizarea și
instruirea personalului aferent
acestei investiții.

Între 1986 și 1998, în funcția
de inspector general la Inspecția
de Stat în Construcții, Ioan
Burtea a coordonat, la nivel
nați onal, activitatea de control al
calității în construcții, precum și
activitatea laboratoarelor de
încercări.

Alte activități desfășurate la
această instituție:

• Participare la elaborarea le -
gislației în domeniul calității în
construcții;

• Elaborarea de Regulamente
în domeniul calității în construcții;

• Elaborarea de cursuri de
instruire în domeniul calității și al
laboratoarelor de încercări;

• Proiectarea și implementarea
primului sistem de autorizare a
laboratoarelor de încercări din
România;

• Elaborarea metodologiilor de
autorizare, a nomenclatoarelor și
normelor de aplicare pentru labo -
ratoarele de încercări;

• Proiectarea și implementarea
sistemului de autorizare a per-
sonalului din activitateta de con-
trol a calității din laboratoarele de
încercări;

• Elaborarea testelor de verifi-
care a cunoștințelor în domeniul
Calității (4.680 de teste);

• Instruirea trimestrială a per-
sonalului de specialitate din cele
40 de inspecții județene;

• Participarea la activitățile de
documentare, pe linie de sisteme
de management certificare, orga-
nizate în România de instituții de
profil din Franța, Italia, Anglia și
diseminarea cunoștințelor la per-
sonalul ISC în cadrul instruirilor
periodice;

• Participarea la schimburi de
experiență, pe linie de sisteme de
management de calitate, la insti-
tuții din Franța (AFNOR, QUALI-
BAT, SOCOTEC, FNB etc).

• Organizarea de colocvii, con-
ferințe, schimburi de experiență
la nivel național în domeniul ca -
lității sistemelor de management
cu participare internațională (cca
200 – 300 participanți / acțiune).

Între 1998 și 2001, ca vice -
președinte al SC QUALITAS SA,
dl Ioan Burtea a coordonat activi-
tatea de certificare, a efectuat
verificări tehnice și audit în cali-
tate de expert, precum și cursuri
de instruire pe linie de manage-
ment privind Documentele cali -
tății; Sisteme de management al
calității ISO 9001;

În sfârșit, cea mai prodigioasă
activitate în domeniul care deve -
nise o adevărată pasiune a sa,
dl Ioan Burtea a desfășurat-o în
cadrul societății pe care a înființat-o
și a condus-o, în calitate de pre -
ședinte, timp de 17 ani; este
vorba de societatea QUALITY
CERT SA. 

ing. Ioan Burtea

S-a stins din viață un specialist cunoscut și apreciat în sectorul
construcțiilor, dl. Ioan Burtea.

A plecat dintre noi, într-o perioadă a vieții în care mai avea
multe proiecte în domeniul care devenise o adevărată pasiune
pentru dânsul, cel privind elaborarea legislației, a standardelor
și normelor, precum și cel al certificării calificării operatorilor
economici din construcții.
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În această perioadă SC QUA -
LITY CERT SA a devenit una din-
tre cele mai importante societăți
în domeniul său de activitate, cu
preocupări diverse legate de cer-
tificare, de legiferare și de
pregătirea personalului, toate
având ca obiectiv o mai bună
organizare și creșterea eficienței
în sectorul construcțiilor.

Iată, concret, câteva dintre
activitățile mai importante des-
fășurate de SC QUALITY CERT SA
sub conducerea președintelui
Ioan Burtea.

• Organizarea și instruirea
periodică a personalului cu acti -
vități în domeniul certificării (cca.
100/an), pe linie de legislație,
Regulamente EA, Ghiduri EA,
Ghiduri IAF, Directiva Uniunii
Europene 2014/24/CE, Regula-
mente UE, Standarde din dome-
niul calității ISO 9001, ISO 14001,
ISO 19011, OHSAS 18001,
ISO/CEI 17021, ISO CEI 17020,
ISO 31000, EN 31010, BS31100;

• Participare la acțiunile de
evaluare și de luare a deciziei de
certificare împreună cu președin-
tele Consiliului de Certificare, pe
cele 19 coduri EA pentru care
QUALITY CERT deține acreditarea;

• Elaborarea de standarde
naționale și/ sau participarea la
redactarea versiunii române de
standarde europene;

• Organizarea de acțiuni de
colaborare cu organisme de certi-
ficare din România si alte state UE;

• Participarea, la nivel de re -
pre zentare, la organizații din do -
me niul calității, certificării, acre ditării
organisme profesionale și/sau din
domeniul patronatelor etc.;

• Elaborarea de proceduri,
instrucțiuni, chestionare, nomen-
clatoare, după caz, in domeniul
certificării produselor, sistemelor
de management, producători de
materiale de construcții, pro -
iectare, activități referitoare la
sănătatea umana, cercetare dez-
voltare, administrație etc.

• Elaborare de materiale docu-
mentare in domeniul licitațiilor
publice, administrației, certificării
sistemelor de management;

• Testare competențe per-
sonal, evaluare a competențelor
în cadrul acțiunilor organizate de
QUALITY CERT și ISEM;

• Participarea, ca reprezentant
oficial, la conferințele organizate
de Guvern, alte Autorități la nivel
național, Organizații naționale
nonprofit, Organizații din UE cu
care statul român întreține relații
de colaborare;

• Consilierea, în limitele men -
ținerii imparțialității, a instituțiilor
(la soluționarea acestora), cu
privire la modul de abordare a
problemelor privind proiectarea,
implementarea, îmbunătățirea
sistemelor de management, a
proceselor de audit, de testare etc.

O bogată activitate științifică și
publicistică a desfășurat dl Ioan
Burtea în cei 47 de ani cât a fost
apropiat de sectorul construcțiilor,
fiind ales în funcții de conducere
în diverse asociații și organizații:

• Asociația Română pentru
Calitate (ROCAS) – vicepreședinte;

• Rețeaua Națională a Labora-
toarelor din Constructii (RNLC) –
președinte;

• Grupul Asociațiilor Profesio -
nale și Organismelor din Con-
strucții (GPDC) – președinte;

• Grupul Organismelor Notifi-
cate la Nivel European (GNB
România) – vicepreședinte;

• Consiliul Director al Organis-
mului de Acreditare din România
(RENAR), reprezentantul organis-
melor de Certificare - membru;

• Asociația Română de Stan-
dardizare (ASRO) - Comitete
Tehnice - președinte, membru;

• Patronatul Societăților din
Construcții (PSC) – vicepreședinte;

• Federația Patronatelor din
Constructii (FPSC) - Consiliul
Director – membru.

Din activitatea sa publicistică,
editare cărți, documente legisla-
tive, articole din domeniul calității
ne-am oprit asupra câtorva:

Cărți:
• Organizarea activității în

domeniul calității construcțiilor în
Europa și pe plan mondial - Ed.
INID – 1992;

• Laboratoare de încercări în
Construcții. Norme și sisteme de
acreditare în țările europene - Ed.
INID – 1992;

• Cultura în domeniul calității -
Ed. Part – 2000;

• Noutăți în domeniul calității -
Ed. Part – 2000;

• Costurile calității - Ed. Part –
2000;

• Managementul resurselor
umane - Ed. Part – 2000;

• Riscurile calității - Ed. Part –
2001;

• Instrumentele calității - Ed.
Part – 2001;

Documente legislative
• Proceduri privind activitatea

de autorizare, acreditare, audit
laboratoare - Ed. CDCAS din con-
strucții (7 proceduri);

• Proceduri de autorizare diri -
ginți de șantier - Ed. CDCAS;

• Teste în domeniul calității și
al laboratoarelor de încercări
(4.860 teste) - Ed. CDCAS 

Articole / prelegeri în Reviste
• Revista: „Schimb de Expe-

riență a laboratoarelor din Con-
strucții” - 1 - 2 articole pe fiecare
ediție (președintele colegiului de
redacție) - în ultimii 20 ani.

În plus, trebuie să precizăm,
cu mândrie, că dl Ioan Burtea a
fost un colaborator permanent și
al publicației noastre, Revista
Construcțiilor, unde a publicat o
serie de articole despre sistemele
de management, certificare pro-
fesională, laboratoare de încercări
precum și despre una dintre
importantele dumnealui pre-
ocupări privind sprijinirea insti-
tuțiilor din Republica Moldova
pentru alinierea legislației sale la
cea din UE.

Prin „plecarea” dintre noi a dlui
Ioan Burtea, un profesionist exi-
gent față de sine și de colaboratori,
riguros în abordarea proble melor
tehnice, novator și onest, dove -
dind, de-a lungul prodigioasei
sale cariere, calități certe de
manager, sectorul construcțiilor
va fi, cu siguranță, mai sărac.

Dumnezeu să-l odihnească!
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România, între seismele care au fost
și cele care vor veni

dr. ing. Emil Sever GEORGESCU - director științific,  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții,
Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”

Cutremurul din 4 martie 1977
Cutremurul din 4 martie 1977 a avut magnitudinea MG-R

=7,2 și s-a manifestat cu intensități de 7 MSK pe o mare arie.
Zona de intensități I = VIII a avut o extindere moderată la
curbura Carpaților și amplificări cu I = VIII la București,
Zimnicea și Iași, pe cca. 5-10 % din teritoriu. Ca valoare, sunt
știute cele 2.048 mili arde USD pierderi, peste 50% fiind la
locuințe. În București s-au cuantificat 70% din aceste
pierderi, adică 1,4 mld. USD. Inițial pierderile totale au fost
eva luate la un echivalent de 5% PIB-ul din 1977. Ulterior s-a
apreciat că au putut ajunge la aproape de patru ori mai mult.  

Oricum, dezastrul a fost accentuat de cei 1.578 morți și
11.321 răniți (90% dintre morți și 67% dintre răniți fiind în
București (Raport Banca Mondială, 1978). 

Privind înapoi în istorie, trebuie să vedem că, în 1977,
s-au plătit polițele unor aspecte neglijate încă din 1940. A fost
evident că reconstrucția și învățămintele de după 1940 și-au
făcut efectul pozitiv în primul rând în zona epicentrală în pri -
vința clădirilor curente din zidărie: alcătuire, centuri, calcane
etc. În București, ca și în alte orașe ca Iași sau Craiova,
reparațiile superficiale sau chiar ineficiente și-au manifestat
din plin impactul negativ. Războiul și apoi schimba rea regimu-
lui pot să ne facă să înțegem, cumva, aceste situații. 

Ceea ce este însă de judecat mai atent este faptul că au
existat noi soluții structurale care au fost testate la INCERC și
s-au comportat bine, în timp ce altele, insuficient testate, au
cauzat grave avarii. 

Însă trebuie să fim drepți și să spunem cu voce tare,
pornind de la exemplul din 1977, că și în acel context de
dezastru, cifrele au arătat că investiția în stiința proiectării
antiseismice se răsplatește. Structurile de după 1950 au rezi-
stat onorabil, cel puțin  pentru protecția vieții. Astfel, în
București, în cele 3 clădiri noi, parțial prăbușite, erau cca 40
apartamente din 400.000 construite între 1950-1977, adică
1/10.000 prăbușite. Iar dacă raportăm la România și la zonele
de intensitate peste 7 MSK, au fost doar 0,3/10.000 prăbușite
(H. Sandi, 1985). 

Să recunoaștem, însă, că aceste procente au creat și iluzii
cu privire la rezistența pe un ciclu mai lung de viață a unor
categorii de clădiri. Mai ales s-au minimalizat efectele care pot
cauza în viitor avariile greu vizi bile și nivelurile reduse ale
forțelor de calcul din codurile pre-1977. Aceasta poate explica
și modul în care optimismul anului 1977 s-a transmis în soci-
etate și are acum un impact negativ asupra deciziilor de con-
solidare a structurilor din clase de risc superioare. 

Ce trebuie să facem
în zonele seismice din România?

Deși avem un cadru legislativ amplu, eficiența sa nu este
pe măsura riscului. Politicile publice ar trebui bine concepute
pentru o aplicare pragmatică iar legile, aplicate la timp. Astfel,
deși avem OG 20/1994 de peste 20 de ani, nu am aplicat-o la
scara expunerii reale la risc. 

În 2017 s-au împlinit 40 de ani de la cutremurul de pământ distructiv din 4 martie 1977. Sursa seismică
„națională” din Vrancea și-a făcut datoria, începând încă din septembrie 2016 ca să ne reamintească existența
și vivacitatea ei, cu câteva cutremure mici. Care continuă în 2017...

Opiniile sunt împărțite... Uite că suntem mai activi și noi, au zis unii... Poate că îl anunță pe unul mai mare,
dar poate că data viitoare vom scăpa mai „ușor”, au zis alții... Să sperăm că nu va mai fi niciunul prea puternic,
zic destui, măcar încă 10-20 de ani să avem liniște, dacă tot nu s-a produs evenimentul anunțat în atâtea studii...

Mulți ingineri din profesia mea s-au întrebat altfel: oare cât mai avem de recapitulat și învățat pentru a face
construcțiile să nu mai fie atât de fragile? Iar oamenii s-a putea să fie mai atenți la ce construiesc, ce case
cumpără sau ce pereți mai năruiesc prin casă?

Fig. 2: Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control
(colț), Tc a spectrului de răspuns

Fig. 1: România ‐ Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru
proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

În prezent, după ediții succesive ale Codului P100-1, valorile accelerațiilor de vârf au fost sporite pentru a fi corelate cu
intervale medii de recurență mai mari (Fig. 1), iar valorile perioadelor de control (Fig. 2) iau în considerație specificul spectral
al mișcării / condițiile locale (mai degrabă zonale) de teren.

Sursa foto: Cod de Proiectare Seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri indicativ P100-1 MDRAP - UTCB, mai 2013.



Chiar în această perioadă se revi zuiește OG 20, dar de
atâția ani era evident că, pentru a consolida clădirile vulnera-
bile, trebuie o lege puternică. Chiar și reconstrucția trebuie
gândită anticipat, tehnologic și în planuri inginerești și urba -
nistice. Ca finanțare, nu trebuie să fie doar bugetul de stat.
Asigurările obligatorii trebuie să acopere prima urgență a fon-
durilor. Dar trebuie ca TOȚI cetățenii să plătească primele.
Sistemul de atestare a verificatorilor și exper ților tehnici, ca și
sistemul de verificare a proiectelor, ar trebui să fie revizuite.

Cât timp ne trebuie ca să evităm
repetarea unui dezastru în București?

Un program INTENS de consolidări ar trebui să includă
toate clădirile de locuit cu risc ridicat, cu termene strânse.
Dacă avem 348 de clădiri în clasa de risc R1 + 429 clădiri în
clasa de risc R2…R4 + 1.577 de clădiri în categoria U1…U3 +
145 clădiri neasignate (adică neclasificate) = 2.500 clădiri. 

Ar trebui, deci, sa lucrăm eficient ca să consolidăm acest
număr în intervale reduse de timp:

• Clasa Risc 1 - 70…80 clădiri/an x 5 ani;
• Clasa Risc 2…4 - 85 clădiri/an x 5 ani;
• Categoria U1…U3 - 90 clădiri/ an x 20 ani; 
• Neclasificate 145….
Ar fi de lucru, succesiv, 20-30 ani... Oare ar fi mai bine să

le atacăm în paralel – 5 ani…?  Sau succesiv în 10-20 ani?
Oricum, în total, ar fi de lucru la clasele de risc ridicat între 10
și 20 de ani. 

Am putea, deci, reduce destul de mult riscul seismic în
cazul clădirilor de locuit din București într-o perioadă de
50-60 de ani de la ultimul mare seism din 1977... Pentru a
atinge acest obiectiv ar trebui să consolidăm, în 10 ani, măcar
primele 1.000 de clădiri cu risc ridicat!

Deși, în principiu, avem capacitate de calcul, proiectare și
consolidare, și poate că vom avea și legi mai puternice, nu
putem spori numărul de consolidari fără colaborarea proprieta -
rilor de apartamente. În acest scop ar trebui avute în vedere:

• coerența comunicării cu proprietarii;
• credibilitatea expertizelor;
• explicarea convingătoare a riscului;
• demonstrarea eficienței solu țiilor de consolidare.

Ce vom face „a doua zi după”
un mare cutremur în România?

Trebuie să realizăm că societatea românească s-a schim-
bat față de 1977. Deși este lentă în reacții pe termen lung,
toată lumea va fi foarte grăbită după un mare cutremur. Spe-
cialiștii și autoritățile ar trebui să știe, de pe acum, ce este
fezabil și ce nu pentru etapa de după un mare cutremur. Ast-
fel, locuirea provizorie are alte exigențe, oamenii nu mai
acceptă orice corturi sau containere. Dar nu numai banii sunt
problema, ci și cum vom ști să îi cheltuim, deoarece Uniunea
Europeană ne va monitoriza bugetul.

Concluzii pentru cercetarea în construcții
și ingineria seismică din România

Avem nevoie de mult mai multe stații accelerografice ca să
verificăm realitatea mișcărilor seismice din coduri în toate
localitățile și am pla samentele, ca și corelațiile cu geologia
locală. Tehnicile de consolidare din Codul P100-3 ar trebui să
fie testate, la scară mare sau naturală, în laboratoarele con-
sacrate ale URBAN-INCERC.

Dar nimic nu se face gratis, de aceea avem nevoie de o
comandă socială pentru a oferi societății tehnicile de protecție
necesare. Fondurile trebuie să fie atât publice cât și private. 

Din experiența anului 1977 pot să apreciez că o cercetare
respon sabilă față de societate nu presupune  grabă, dar nici
întârziere în aplicarea rezultatelor validate, spre a răspunde
cerințelor. Ce am studiat trebuie comunicat, cu precizarea
limitelor rezultatelor.

Respectul pentru abordările științifice poate asigura deci-
ziile corecte pentru reducerea riscului seismic și al potenția -
lelor de dezastre. q

În același context, iată și soluțiile prezentate în paginile următoare ale revistei de firma TOP GEOCART, soluții
ce se înscriu în cadrul acelorași preocupări privind măsurile de prevenire și de acțiune în cazul unor seisme
majore.
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Soluții inovatoare pentru Monitorizare și Avertizare
TOP GEOCART, în colaborare cu instituții de cercetare-dezvoltare și de învățământ din țară și din străinătate, desfășoară,
în mod continuu, activități de cercetare și inovare în domeniul monitorizării structurilor și a riscurilor provocate de hazarde
naturale, precum și pentru determinarea și analiza fenomenelor precursoare. Aceste preocupări s-au concretizat în proiectul
„Sistem de determinare și avertizare a riscului alunecărilor de teren în zonele de importanță geostrategică”, proiect derulat în
cadrul PNCDI-PN II-INOVARE, împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului și
Universitatea București. De asemenea, TOP GEOCART a fost și este partener activ în mai multe contracte care au ca obiec-
tiv monitorizarea structurilor și a riscurilor provocate de cutremure, în care se utilizează cele mai precise echipamente și
tehnologii de poziționare geodezică produse de Leica Geosystems. 

TOP GEOCART asigură folosirea unor metode inovatoare pentru monitorizarea riscului și avertizare, în cazul apariției
mișcărilor seismice în zonele monitorizate, pentru a oferi o soluție completă pornind de la consultanță, analiză și proiectare
până la livrare, instalare, instruire, suport tehnic și mentenanță.

Leica VADASE (Variometric Approach for Displacement Analysis
Stand-Alone Engine - www.vadase.eu) este prima soluție mon-
dială de monitorizare care poate fi instalată într-un receptor
GNSS autonom. Aparatul măsoară, înregistrează și transmite
deplasările verticale și orizontale din terenurile cu risc seismic și
din zonele locuite sau cu construcții industriale de mare anver-
gură din imediata vecinătate. Acestea reprezintă o componentă
importantă a evaluării riscului major la care sunt supuse obiec-
tivele industriale şi centrele locuite din zone cu potential seismic
cunoscut.

Investigarea se poate realiza în mod pro-
fesional prin studiul zonelor de interes pe
o perioadă lungă de timp, utilizând atât
tehnologii GNSS cât și clasice, modelarea
și interpretarea rezultatelor în context
local și regional. Se evidențiază, de ase -
menea, legătura clară, imediată, a facto-
rilor de mediu și a problemelor de hazard
natural, prin aplicarea tehnologiilor sate -
litare, care permit determinări cu o pre cizie
foarte bună, de ordinul milimetrilor. 
Determinările asigură întocmirea unui
model spaţio-temporal al deplasărilor în
zonele de importanță geostrategică. Acest

model va permite conturarea unui tip evolutiv, spațio-temporal, al ariei monitorizate și, în acest fel, posibilitatea ca autorităţile
competente să poată lua măsurile ce se impun pentru evitarea unor catastrofe. 
Studierea în timp a deplasărilor verticale şi orizontale ale arealelor cu risc seismic nu reprezintă o temă nouă, însă, datorită
evoluţiei echipamentelor și tehnologiilor, în ultimii ani posibilitățile de aplicare s-au schimbat radical și, de asemenea, a crescut
gradul de precizie (încredere) al rezultatelor. 

Importanța acestor monitorizări este deosebită pentru studierea
evoluţiei arealelor industriale sau a ansamblurilor hidrotehnice.
Deplasările care apar sunt foarte periculoase atât pentru zona afec-
tată, cât și pentru comunitățile din zonă, pentru căile de comunicație,
iar pentru obiectivele naturale (lacuri, râuri etc.) ele pot deveni ade-
vărate catastrofe. 

Soluția Leica VADASE promovată de TOP GEOCART pentru  moni -
torizare și alertă în cazul mișcărilor seismice din zonele de importanță
geostrategică are ca scop studiul și determinarea zonelor de risc, a
vitezei și accelerației de deplasare a acestora, pentru elaborarea de
soluții fundamentate științific. Totodată, trebuie să se țină seama de
toți factorii care pot duce la deplasări crustale: exploatări miniere și
petroliere, structura geologică a zonei, tipurile litologice care intră în
compoziția crustei etc. Din acest motiv, prelucrarea și interpretarea
datelor se va face în mai multe variante, în funcție de elementele
specifice. q





w Revista Construcþiilor w iunie 201760

Efectele interacțiunii seismice „teren - structură”
pentru clădiri multietajate

cu fundații izolate sau cu fundații comune
ș.l. dr. ing. Ovidiu BOGDAN, ș.l. dr. ing. Andrei PRICOPIE, prof. univ. dr. ing. Dan CREȚU -

Departamentul de Rezistența Materialelor, Poduri și Tuneluri, UTCB
dr. Dan M. GHIOCEL - GP Technologies, Inc., Rochester, New York & Case Western Reserve University,

Cleveland, Ohio, SUA 

Modele de analiză considerate
pentru interacțiunea seismică

teren - structură
Structurile considerate sunt fle -

xibile, în cadre din beton armat,
având inserați, din loc în loc, pereți
din beton armat pe deschideri limi-
tate, pentru creșterea capacității
portante la forțe laterale. Cele trei
clădiri sunt trei blocuri de locuințe

cu 16 etaje fiecare, cu o înălțime de
cca. 50 m deasupra terenului, denu -
mite clădirile A1, A2 și B.

Clădirile A1 și A2 sunt identice,
fiind pozi ționate rotite una față de
cealaltă, cu 180 de grade în plan
orizontal, așa cum se poate vedea
în figurile 1 și 2.

Pentru evidențierea aspectelor
particulare ale comportării struc-
turilor, s-au comparat parametrii
răspunsului pentru mai multe sce-
narii de proiectare:

i) Modelul cu baza fixă (Fixed
Base, FB) cu cele trei structuri
având fundații individuale cu bază
fixă, scenariu ce reprezintă practica
curentă de proiectare, fără efectele
de interacțiune cu terenul;

ii) Modelul cu baza flexibilă indi-
vidual separate (Soil-Structure
Interaction, SSI) cu cele trei struc-
turi considerate separate una de

alta, fără cuplaj dinamic, ce ține
seama de interacțiunea cu terenul
de fundare pentru fiecare fundație
individuală;

iii) Modelul cu baza flexibilă
cuplate (Structure-Soil-Structure
Interaction, SSSI) cu cele trei
structuri având baze flexibile indi-
viduale, ce ține seama de interacți-
unea cu terenul incluzând cuplajul
dinamic dintre clădiri prin interme -
diul terenului de fundare (fig. 1);

iv) Modelul cu baza flexibilă cu
fundație comună (Structure-Soil-
Structure Interaction with Base-
mat, SSSI Basemat) cu cele trei
structuri având baza flexibilă,
cuplate într-o fundație comună, ce
ține seama de interacțiunea cu
terenul, incluzând cuplajul dinamic
dintre clădirile învecinate cu infra-
structură și radier comun, prin
intermediul terenului de fundare
(fig. 2). 

Modelul SSSI din figura 1 a fost
analizat în două variante, în care
clădirea B este așezată la 14 m
(Modelul SSSI 14 m), sau 0,10 m
distanță de clădirile A1 și A2 (Mo -
delul SSSI 0,1 m). De asemenea,
Modelul SSSI Basemat din figura 2
a fost analizat în două variante:

a) un model în care clădirile A1
și A2 sunt cuplate, la nivelul celor
trei nivele ale infrastructurii, prin
planșee de 0,35 m grosime, fără
radier comun cu clădirea B (Modelul
SSSI Basemat 1, fig. 2 stânga);

Execuția unei fundații comune pentru mai multe structuri învecinate reprezintă o situație tot mai
întâlnită în cazul ansamblurilor de clădiri. Acceptate din considerente economice, structurale sau
legate de utilitatea spațiului creat, aceste tipuri de fundații comune influențează comportarea
dinamică a fiecărei structuri în parte, față de situația când acestea ar avea fundații individuale. 

Studiul de față își propune analizarea răspunsului dinamic al unei “insule” de trei clădiri din
beton armat, având o fundație comună, sau fundații izolate separate, ținând seama de interacțiunea
cu terenul de fundare. 

Fig. 2: Modelele de interacțiune cu terenul ale structurilor având fundație comună

Fig. 1: Modelul SSSI 14 m, de interacțiune
structură ‐ teren ‐ structură,

cu fundații individuale
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b) un model cu radier de gro -
sime 1,2 m, comun cu clădirea B
(Modelul SSSI Basemat 2, fig. 2
dreapta). Modelele SSSI Basemat
au considerat numai scenariul cu
14 m distanță între clădirea B și
clădirile A1 și A2.

A fost considerată o mișcare
seismică formată dintr-un set de trei
accelerograme la nivelul suprafeței
libere a terenului, generate pe baza
spectrului de proiectare din orașul
București, cu o accelerație maximă
de 0,25 g în direcție orizontală
(fig. 3), și 0,17 g în direcție verti-
cală. Terenul de fundare cores -
punde amplasamentului INCERC
din București, cu o valoare a vitezei
undelor secundare, vs, egală cu
260 m/s la suprafața terenului,
crescând uniform până la 440 m/s
la 100 m adâncime.

Un alt aspect de care s-a ținut
seamă în analiză seismică este dat
de tipul mișcării terenului. În acest
scop a fost considerată: 

1) o mișcare sincronă, sau coe -
rentă (notată Coh), identică la
toate punctele de contact fundație -
teren, și respectiv 

2) o mișcare nesincronă, sau
incoerentă (notată Incoh), diferită
între punctele de contact fundație -
teren. Mișcarea nesincronă, incoe -
rentă, reprezintă o modelare mai
realistă a mișcării terenului. Mișca rea
incoerentă s-a considerat numai
pentru modelele SSI, SSSI 14 m și
SSSI Basemat 1.

Analizele interacțiunii dintre
structurile individuale și teren
(SSI), și dintre structuri vecine și

teren (SSSI), au fost efectuate prin
intermediul programului specializat
ACS SASSI. Programul de analiză a
interacțiunii structură – teren de
fundare ACS SASSI (Ghiocel, 2015)
folosește metoda de substructurare
a volumului flexibil.

Câmpul de unde, având compo-
nente nesincrone în zone adiacentă
fundațiilor unor structuri înveci-
nate, este un model apropiat de
situația reală, reprezentată printr-un
fenomen complex de reflecții /
refracții ale undelor și propagarea
tridimensională a acestora. Mode -
lele de generare a mișcărilor nesin-
crone sunt bazate pe modele
stochastice, dezvoltate pentru baze
de date de înregistrări seismice în
perimetre caracterizate de o rețea
densă de senzori seismici. 

Modelul de asincronism folosit în
cazul studiului de față este mo delul
Abrahamson (Abrahamson, 2007).
În plus, pentru a ține seama de
timpii diferiți de sosire ai compo-
nentelor câmpului de unde, s-a

considerat, pe o direcție la 45 de
grade față de direcțiile principale
ale structurii multietajate, un efect
de trecere a câmpului de unde
(wave passage effect). 

Folosind programul ACS SASSI,
s-au generat 10 seturi de compo-
nente nesincrone aleatoare. Rezulta -
tele pre zentate în lucrare, pentru
răs punsul incoerent, reprezintă media
răspun surilor pentru cele 10 simu -
lări stochastice ale mișcării incoe -
rente.

Rezultatele obținute
pentru Analizele Seismice

la Mișcări Sincrone (Coerente)
ale Terenului

În această secțiune se prezintă
rezultatele comparative obținute
pentru modelele cu baza fixă și cele
cu baza flexibilă, cu fundațiile sepa-
rate sau comune. Rezultatele cu -
prind funcții de transfer pentru
accelerații și spectre de răspuns în
accelerații, la diferite nivele ale
structurilor, precum și forțe tăie -
toare și momente încovoietoare, în
elementele structurale verticale
(stâlpi și pereți). 

Din volumul mare de rezultate
legate de răspunsul structural al
celor trei clădiri, s-au selecționat
pentru această lucrare numai un
număr limitat de rezultate pentru
clădirea A1 și clădirea B, așa cum
este arătat în figura 4. Pentru
clădirea A1 s-au selectat o linie de
stâlpi și una de pereți, pe colțul

Fig. 3: Accelerograma compatibilă cu spectrul de proiectare pentru zona București,
cu 0,25 g accelerația maximă a terenului

Fig. 4: Poziția elementelor structurale de interes, pentru studiul comparativ
continuare în pagina 62È
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apropiat de clădirea B1, în mode -
lele SSSI (la 14 m și la 0,1 m).
Pentru clădirea B s-au selectat o
linie de stâlpi de colț apropiați de
clădirea A2 și o linie de pereți
apropiați de clădirea A1.

Figurile 5 și 6 arată funcțiile de
transfer pentru accelerații (FTA),
calculate pentru clădirile A1 și B, în
locațiile selectate și indicate în
figura 4, și anume nodul 178 la
baza clădirii A1, pe direcția trans-
versală și verticală și, respectiv,
nodurile 25332 și 25874, la bază și
la jumătate din înălțimea clădirii B.
Modelul cu baza fixă nu este inclus
în aceste figuri.

Figura 5 arată că efectele inter-
acțiunii structură - teren - structură
sunt semnificative pentru clădirea
A1. Efectele sunt evidente pentru
frecvențele modurilor de interacți-
une teren - structură ce corespund
vârfurilor spectrale, în intervalele
0,7 – 0,8 Hz, 2,8 – 3,0 Hz, 5,0 –
6,0 Hz, 10,0 – 12,0 Hz și 15,0 –
18,0 Hz. Pe direcție orizontală
(fig. 5a), modelele cuplate SSSI
14 m, SSSI Basemat 1 și SSSI
Basemat 2 au amplificări cu 50% -
60% mai mari decât modelul SSI
pentru clădirea A1, considerată izo-
lată de clădirile A2 și B2 (indicată
cu linie albastră); aceasta se
remarcă pentru vârfurile în inter-
valele de frecvență 5,0 – 6,0 Hz,
10,0 – 12,0 Hz și 15,0 – 18,0 Hz. 

La frecvențe joase, în intervalele
0,7 – 0,8 Hz și 2,8 – 3,0 Hz, dife -
rențele sunt mici între modelul SSI
și modelul SSSI 14 m, în timp ce
modelele SSSI Basemat 1 și 2 au o
amplificare mult mai redusă. Pe
direcție verticală (figura 5b), com-
parația este similară, cu excepția
faptului că modelul SSI devine
dominant pentru frecvența funda-
mentală a sistemului dinamic struc-
tură A1 - teren.

Efectele interacțiunii structură –
teren – structură sunt, de aseme-
nea, semnificative și pentru struc-
tura B. Pe direcție orizontală (fig.
6a), modelele cuplate SSSI 14 m,
SSSI Basemat 1 și SSSI Basemat 2

Fig. 6: Funcții de transfer în accelerații (FTA), pentru clădirea B,
la nivelul terenului și la jumătate din înălțimea clădirii 

Fig. 8: Spectre de răspuns în accelerații (RSA) pentru clădirea B,
la nivelul terenului și la jumătate din înălțimea clădirii 

Fig. 7: Spectre de răspuns în accelerații (RSA) pentru clădirea A1, la nivelului terenului

Fig. 5: Funcții de transfer în accelerații (FTA), pentru clădirea A1,
la nivelul suprafeței terenului
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au amplificări cu peste 60% mai
mari decât modelul SSI, pentru
clădirea B considerată izolată de
clădirile A1 și A2 (cu linia albastră),
în zona vârfurilor din intervalele de
frecvență 5,0 – 6,0 Hz, 7,0 – 8,0 Hz
și 10,0 – 12,0 Hz. 

Răspunsul modelului SSI este
do minant, cu 20% mai mare decât
răspunsurile modelelor SSSI. Răs -
punsul, la frecvența fundamentală
a sistemului structura B - teren,
este practic identic pentru toate
modelele SSI și SSSI. 

De subliniat este că diferențele
observate în figura 6a pentru FTA,
la nivelul suprafeței terenului, prac-
tic dispar pentru primele două
moduri de interacțiune cu terenul,
care sunt cele mai importante pen-
tru răspunsul global al structurii
clădirii B (figura 6b).

Figura 6b arată că distribuția
de accelerații, pe înălțimea clădirii
B, nu este influențată sensibil de
efectele de interacțiune structură –
teren – structură. Pe baza rezul-
tatelor din figura 6b, este de

așteptat ca eforturile / forțele seis-
mice în structură să fie influențate
într-o măsură redusă de efectele
SSSI, adică de interacțiunea struc-
tură – teren – structură, deoarece
profilul de accelerații pe înălțime
este aproape identic pentru toate
modelele SSI și SSSI. Aceasta ar fi
valabil dacă efectele SSSI pentru
eforturile / forțele din structură ar
depinde doar de profilul de accele -
rații, deci de efectele inerțiale, și nu
și de mărimea deplasărilor și roti -
rilor relative ale infrastructurii
clădirii numite și efecte cinematice. 

Așa cum se arată mai târziu în
acest articol, efectele deformabi -
lității terenului și caracterul nesin-
cron al mișcării terenului pot afecta
serios eforturile în stâlpi și pereți, la
nivelul parterului, atât pentru clădi-
rea A1, cât și pentru clădirea B.  

Figurile 7 și 8 arată răspunsul
structurilor A1 și B pentru aceleași
elemente structurale selectate, dar
de data aceasta folosind spectre de
răspuns de nivel în accelerații

(SRA). Spectrele sunt calculate
pentru 5% fracțiune din amorti-
zarea critică. Rezultatele în SRA
sunt similare cu rezultatele în FTA,
dar subestimează diferențele dintre
răspunsurile seismice ale diferitelor
modele, din cauza excitației seis-
mice, care are amplitudini mai mari
la frecvențe mai joase. 

Figurile 9 și 10 arată răspunsul
structural pentru clădirile A1 și B,
pe baza momentelor încovoietoare
în stâlpii de colț și respectiv forțelor
tăietoare și momentelor încovo -
ietoare în pereții de colț așezați de-
a lungul laturii clădirii dinspre
clădirea învecinată (vezi figura 4
pentru poziția elementelor struc-
turale selectate).

Figurile 9 și 10 includ, pentru
comparație, și rezultatele obținute
pentru modelul cu bază fixă (Fixed
Base, albastru deschis).  Așa cum
se poate vedea, între rezultatele
modelului cu bază fixă, folosit în
practica curentă de proiectare, și
rezultatele modelelor SSI și SSSI,

Fig. 9: Răspunsul seismic al clădirii A1 în momente încovoietoare în
stâlpii de colț, și în eforturi unitare de forfecare în pereții de colț

dinspre clădirea B (vezi figura 4)

Fig. 10: Răspunsul seismic al clădirii B în momente încovoietoare,
în stâlpii de colț și în pereții paraleli cu latura clădirii dinspre

clădirile A1 și A2 (vezi figura 4)

continuare în pagina 64È
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pentru clădirile A1 și B, sunt dife -
rențe mari, în special pentru clădi-
rea B (fig. 10). Pentru clădirea A1
(fig. 9), diferențele sunt de 10% -
20%, în timp ce pentru clădirea B,
diferențele ajung la 150%. 

Cel mai important aspect eviden -
țiat din figura 10, legat de efec tele
interacțiunii teren - structură, sunt
creșterile deosebit de mari, de
150%, ale momentelor încovo -
ietoare în stâlpii de colț și pereții

de la nivelul parterului. Această
creștere a momentelor, în stâlpii și
pereții de la nivelul parterului,
reprezintă un aspect critic de care
trebuie să se țină seama pentru
proiectarea antiseismică a
clădirilor din România și alte țări;
este un aspect care a fost neglijat
până acum, din lipsa unor analize
seismice detaliate, care să mo -
deleze suficient de corect efectele
interacțiunii teren - structură,
cu consi derarea f lexibi l i tăț i i
infrastructurii. 

Creșterea momen telor încovo -
ietoare în stâlpii de la parter apare
ca urmare a deformării infrastruc-
turii clădirii, și a rotirilor relative
rezultate la nivelul bazei stâlpilor de
la parter. 

Fig. 12: Răspunsul seismic al clădirii A1 în momente încovoietoare,
în stâlpii de colț și în pereții de colț dinspre clădirea B

(vezi figura 4)

Fig. 13: Răspunsul seismic al clădirii B în momente încovoietoare,
în stâlpii de colț și în pereții paraleli cu latura clădirii dinspre

clădirile A1 și A2 (vezi figura 4)

Fig. 11: Spectre de răspuns în accelerații (RSA) pentru clădirea B, la nivelul terenului
și la jumătate din înălțimea clădirii, pentru mișcări coerente și incoerente

Æ urmare din pagina 63



w Revista Construcþiilor w iunie 2017 65

Rezultatele obținute
pentru Analizele Seismice

la Mișcări Nesincrone (Incoerente)
ale Terenului

Așa cum se va arăta în secțiunea
aceasta, efectele defavorabile cau -
zate de rotirile relative ale bazei
stâlpilor de la nivelul parterului pot
fi amplificate și mai mult în cazul
mișcărilor nesincrone ale terenului
de fundare. 

Figura 11 prezintă spectrele de
răspuns în accelerații pentru clădi-
rea B, în aceleași elemente struc-
turale selectate și în figura 8.
Comparația include atât mișcări
coerente (linie continuă), cât și
incoerente (linie punctată), pentru
mo delele SSI și SSSI. Se poate
observa că, la nivelul terenului,
spectrele de răspuns incoerente
sunt, pentru cele mai multe frec -
vențe, sub spectrele de răspuns
coerente. Excepții fac vârful spec-
tral din intervalul 12,0 – 15,0 Hz la
nivelul terenului, și amplificarea cu
10% a vârfului spectral la frecvența
fundamentală de 0,7 Hz, care apar
la mișcări incoerente. 

Figura 12 arată variația
momentului de torsiune în stâlpii de
colț, și a momentului de încovoiere
din planul pereților de colț, pentru
clădirea A1 (vezi și figura 4). Așa
cum este de așteptat, valorile maxi -
me sunt obținute pentru mo delele
SSSI cu mișcare incoerentă. Modelul
cu bază fixă produce eforturi mai
reduse. 

Creșterile parametrilor răspun-
sului clădirii A1, din efectele de
interacțiune, pot ajunge la 30%,
față de 15%, pentru mișcări coe -
rente (fig. 9).

Figura 13 arată variația momen -
tului de încovoiere în stâlpii de colț
și a momentului de încovoiere din
planul pereților de colț, pentru
clădirea A1 (vezi și Figura 4). Așa
cum este de așteptat, valorile
maxime sunt obținute pentru mo -
delele SSSI cu mișcare incoerentă. 

Relativ surprinzător, modelul cu
bază fixă produce rezultate mult
mai reduse. Creșterile parametrilor
răspunsului clădirii B, din efectele

de interacțiune, ajung la 300%, față
de 150% pentru mișcări coerente
(fig. 10).

Diferențele mari, de 300%, apar
la nivelul parterului. Deci concluzia
de la sfârșitul secțiunii precedente,
legată de aspectele defavorabile ale
efectelor de interacțiune, devine cu
mult mai severă pentru mișcările
incorente. Din rezultatele obținute,
se pare că efectele mișcării incoe -
ren te amplifică aproximativ de două
ori deplasările și rotirile relative ale
infrastructurii, la nivelul bazei stâl -
pilor și pereților de la parter. 

Este de remarcat că efectele
fundării clădirilor cu un radier
comun, față de cazul fără radier
comun, nu joacă un rol important în
evaluarea răspunsului seismic al
structurilor, în măsura în care com-
portarea terenului de fundare
rămâne în domeniul comportării
slab neliniare, adică fără deformații
plastice semnificative.

CONCLUZII
Folosind o abordare riguroasă,

studiul de față investighează efec -
tele interacțiunii teren – structură
asupra răspunsului seismic al unor
clădiri multietajate din beton
armat, fundate pe un teren relativ
moale. Rezultatele obținute pentru
cazurile investigate arată că inter-
acțiunea cu terenul poate conduce
la creșteri drastice ale momentelor
de torsiune și încovoiere în stâlpii și
pereții de colț de la nivelul parteru-
lui, cu mult peste valorile obținute
pentru modelul clădirii cu bază fixă,
cel care este modelul considerat în
practica de proiectare curentă.

Efectele interacțiunii structură –
teren – structură, cu conside rarea
mișcării incoerente a terenului, pot
amplifica în mod considerabil, para-
metrii răspunsului structural, ajun -
gându-se la creșteri de 100% -
300%, sau chiar mai mult în unele
situații, ale momentelor încovo -
ietoare în stâlpii de colț și pereții de
la nivelul parterului. Creșterea
semnificativă a momentelor înco -
voietoare, în stâlpii și pereții de la
nivelul parterului, se datorează
deformării infrastructurii clădirilor și

terenului flexibil, deformare ce pro-
duce o creștere mare a rotirilor de
la nivelul bazei stâlpilor de la parter.

Rezultatele studiului reclamă o
atenție urgentă pentru proiectarea
antiseismică a clădirilor de locuințe
similare clădirilor analizate. 

Aspec tele indicate în studiul de
față au fost neglijate până acum,
din cauza lipsei unor analize
seismice care să modeleze, cu sufi-
cientă acuratețe, efectele interac -
țiunii teren – structură, ținând
seama de flexibilitatea infrastruc-
turii. 
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