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venit sezonul rece, ne pregă-
tim oare să sforăim din nou
ca-n iatacul bunicii, sau să
tragem – cum se spune –,
mâța de coadă după caz…
c-așa-i pe la noi de ani buni.
Tulai Doamne, ar zice arde-
leanul și azi gândin du-se cum
înainte de `89 și puțin după
această dată construiam de mâncam pământul pentru că mereu era
câte ceva de făcut.

Lumea constructorilor nu lenevea pentru că era „cineva” care
n-o lăsa să intre în letargie. N-ar vegeta nici acum dar, în prezent,
construcțiile se situează la coada carului dispărut oarecum și din
peisajul rural.

Astăzi, și dacă ar mai fi ceva de făcut, și după cum știți este,
nu mai ai cu cine lucra. Am ajuns în situația de a fi la un pas de a
importa forță de muncă din țări „necăjite” în care oamenii ar face
orice pentru supraviețuirea lor și a familiilor lor.

Și totuși ai noștri unde sunt? Să nu vă închipuiți că stau cu
burta la soare. Ei muncesc pentru un venit mai decent în țări
care, deși au o economie prosperă, investesc și iar investesc.

În schimb, noi hărțuim mereu Guvernul cu tot felul de
„hachițe” și nu vrem încă să vedem că toți din UE folosesc cu
rezultate palpabile bani europeni în primul rând pentru infra-
structură.

După brambureala din construcții mai apare și sezonul rece
cu consecințele sale. Un proverb popular spune „să-ți faci iarna
car și vara sanie”. Așa că, unele firme manageriate de oameni cu
„scaun la cap”, din cauza restrângerii activității în sezonul rece
și-au luat măsuri pentru a suferi cât mai puțin. Mijlocul? Casa
Socială a Constructorilor (CSC).

CSC cuprinde peste 700 de societăți de construcții și materi-
ale de construcții (multe dintre firme cu peste 100 de salariați)
reprezentând 20-30% din forța de muncă din sector. Dintre ele,
între 300-400 acordă protecție socială forței de muncă prin CSC.
De la înființare CSC a asigurat protecție socială pentru cca
464.000 salariați;  în iarna 2017-2018 peste 30.000 de persoane
vor beneficia de ajutoare prin CSC; printre principalele firme care
au beneficiat de colaborarea cu CSC menționăm: Hidroconstrucția
cu 2.200 salariați, Tancrad Galați cu 830, Selina Oradea cu 480,
ACI Cluj cu 360, Vega Galați cu 640, Construcții Erbașu cu 1.120,
TIAB cu 720, Dimar cu 540 ș.a.m.d.

Pentru ultima parte a lui 2017 s-a anunțat că investițiile vor
cunoaște în țara noastră o reducere a fondurilor pentru că au
intervenit noi oportunități, în principal: investirea în mijloace și
tehnologii care ar asigura securitatea națională. De cine ne tot
temem atâta timp cât suntem înconjurați de prieteni? Alții, însă,
din afara țării noastre, au opțiuni care duc la vitregirea unor
sectoare vitale ale țării. Pentru ei „interesul poartă fesul” iar
„scopurile lor scuză mijloacele”. 

Noi alocăm 2% pentru apărare fiind constrânși de unii
parteneri care-și protejează astfel propriile bugete. În… „bătă-
tura noastră” mai apar și alte neclarități. Ministerul Transpor-
turilor declară că există proiecte de 13,7 mld. pentru
infrastructură! În realitate nu mișcă mai nimic, iar, mai recent, a
început vânzarea din 5 în 5 km pentru construcția autostrăzii
Comarnic - Brașov. Pe alte segmente autostrăzile continuă să se
surpe iar comisarul european Corina Crețu se plânge că România
nu a trimis în 2017 niciun proiect pentru infrastructură.

În rest, moara de vânt macină în continuare… vorbe, iar
construcțiile, probabil, mai la… vară. Nu se știe, însă, care vară!

Ciprian Enache

Investiții ?, construcții… ?
… mai la… vară!
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HIDROCONSTRUCȚIA și oamenii săi
Poduri de oameni, poduri de Dumnezeu (I)

ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Isaac Newton ne-a transmis
peste veacuri o vorbă de duh:
„Oamenii sunt singuri deoarece
construiesc ziduri în loc de poduri”.
O cugetare mereu actuală și care
ne trimite cu gândul la necesitatea
de a ne apropia unii de alții:
oameni, popoare, națiuni, legând
maluri, țări, continente, lume.

La km 876, Dunărea se desparte
în două, apele ei ocolind insula
Ostrovul Mare: Dunărea Mare între
România și vecina ei Serbia, cu o
lățime medie de 920 m, și brațul
Gogoșu, cu o lățime medie de 400 m.

Amenajarea Sistemului Hidro -
e ner getic și de Navigație „Porțile de
Fier 2”, realizată de HIDROCON-
STRUCȚIA în perioada 1977-1984,
a avut în compunere și un ansam-
blu complex de poduri, cu o
lungime cumulată de 2.208 m,
alcătuit din:

Podul șoselei internaționale,
cu lungimea de 1.565 m, pod
care leagă malul românesc de cel
sârbesc. Legătura între supra- și
infrastructura podurilor se face prin
intermediul aparatelor de reazem
fixe și mobile din neopren armat.
Podul șoselei internaționale, la rân-
dul său, este un ansamblu format
din:

• Cele două poduri de la
Gogoșu cu o lungime cumulată de
232 m: podul de șosea peste bara-
jul deversor (196 m) având 7 des -
chideri cu lumina de 21 m,
infrastructura fiind constituită din
semipilele câmpurilor deversoare ale
barajului, iar suprastructura, din
grinzi prefabricate din beton armat
precomprimat cu corzi aderente.
Cel de-al doilea pod al ansamblului
este cel de peste centrala hidro-
electrică suplimentară românească
Gogoșu, având lungimea de 36 m,
cu două deschideri. Infrastructura

celui din urmă este constituită din
pila și semipilele centralei, care fac
parte din structura de rezistență a
blocului de agregate, iar supra -
structura este alcătuită din fâșii
prefabricate din beton armat, pre-
comprimat cu corzi aderente.

• Podul de șosea de peste
portul aval al ecluzelor românești,
având lungimea de 198 m, cu
5 deschideri: 1 x 40,05 m, 3 x
37,75 m și 1 x 24,05 m. Pila 1 este
fundată pe structura zidului de spri-
jin care delimitează portul aval,
pila 2 pe o prelungire a bajoaierului
intermediar, iar pilele 3, 4 și culei -
pe fundații directe - masive din
beton armat. Infrastructura este
din beton armat, iar suprastructura
este din beton armat precomprimat
– 4 grinzi „T” cu înălțimea de 2,1 m,
posttensionate.

• Podurile frontului principal
de retenție sunt în număr de 8 și
au lungimea însumată de 1.136,4 m,
respectiv:

- Podul peste centrala hidroelec-
trică de bază românească, cu
lungimea de 190 m, având 10 des -
chideri (1 x 17,60 m, 9 x 15,60 m),
fundații masive din beton armat
pentru pila 1 și culeea stânga,
infrastructura fiind constituită din
structura de rezistență din beton
armat a centralei;

- Podul de șosea peste centrala
hidroelectrică de bază sârbească,
cu lungimea de 194,5 m, având 10
deschideri de câte 15,6 m, cu infra-
structura constituită din structura
de rezistență din beton armat a
centralei, iar suprastructura din
beton armat precomprimat – fâșii
prefabricate cu corzi aderente,
având înălțimea de 1 m;



- Podul de șosea peste barajul
sârbesc, cu lungimea de 196 m,
amplasat în zona aval a barajului,
cu 7 deschideri de câte 21 m. Infra-
structura este constituită din con-
solele semipilelor câmpurilor
deversoare, ce fac parte din struc-
tura de rezistență a barajului, iar
suprastructura din beton armat
precomprimat cu grinzi prefabricate
cu corzi aderente;

- Podul de șosea peste barajul
nedeversor sârbesc, zona „A”, cu
lungimea de 177,25 m, cu 5 des -
chideri: 1 x 36,5 m și 4 x 33,3 m,
fundat direct pe masive din beton
armat. Podul nu are o culee dreaptă,
suprastructura sprijinindu-se pe o
pilă de tip „cadru” din beton armat,
comună cu a podului de peste
ecluza sârbească;

- Podul de șosea de peste ecluza
sârbească, cu lungimea de 40 m, o
singură deschidere, fundat pe
bajoaierele ecluzei. Suprastructura
este din beton armat precomprimat
– 4 grinzi tip „T” prefabricate post-
tensionate;

- Podul de șosea peste barajul
nedeversor sârbesc, zona „B”, cu
lungimea de 89,5 m, are 3 des -
chideri cu lumina de 28,5 m, fundat
direct pe masive din beton armat
pentru pilele 1 și 2 și nu are culei,

pilele fiind de tip „cadru” cu stâlpi
circulari. Suprastructura din beton
armat precomprimat – grinzi pre-
fabricate cu înălțimea de 2,1 m,
posttensionate;

- Podul de șosea peste centrala
hidroelectrică suplimentară sâr-
bească, cu o lungime de 75 m, cu
două deschideri de câte 37,44 m.
Fundarea acestuia s-a realizat pe
structura de rezistență a centralei
din zona aval;

- Ultimul din seria celor 8 este
podul de șosea de peste barajul
nedeversor sârbesc, zona „C”, cu

lungimea de 174,2 m, cu 5 des chi -
deri având lumina de 33,5 m. Fun-
darea acestuia s-a făcut direct pe
masive din beton armat pentru pile
și singura culee – cea de pe malul
drept al fluviului. Suprastructura
este din beton armat precomprimat
– 4 grinzi tip „T”, prefabricate, cu
înălțimea de 2,1 m, posttensionate. 

Dacă la toate podurile ante-
rioare, montajul grinzilor s-a exe-
cutat cu ajutorul macaralelor de
mare capacitate, la ultimul din seria
celor 8 montajul grinzilor s-a făcut
cu lansatorul și prin ripare de la
malul drept al Dunării.

Proiectarea podurilor peste
obiectele amenajării a fost realizată
de către ISPH București, podurile
de peste barajele nedeversoare
sârbești de către IPTANA Search
București, iar execuția lor a fost
încredințată HIDROCONSTRUCȚIA,
cu subcontractorul specializat -
Întreprinderea de Drumuri și Poduri
București.

În episodul următor vom con-
tinua expunerea cu celelalte poduri
ale amenajării Porțile de Fier II,
poduri de oameni, și vom aminti și
de poduri de Dumnezeu, cu care vă
prezentăm, deocamdată, doar o
imagine. q
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În 19 octombrie a.c. Federația Patronatelor Societăților din
Construcții a transmis Guvernului o scrisoare deschisă referi-
toare la implicațiile Ordonanței privind plata defalcată a TVA
asupra firmelor în insolvență și a celor cu întârzieri la plată.

Către: Guvernul României
În atenția Domnului prim-ministru Mihai Tudose

cc. Ministerul Finanțelor Publice
În atenția Domnului  Ionuț Mișa

cc. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
În atenția Domnului Ilan LAUFER

cc. Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
În atenția Domnului Gabriel Petrea

Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), organizație reprezentativă la nivel de sector de activitate
Construcții civile și industriale, și-a exprimat în presă și prin adrese oficiale poziția față de Ordonanța 23/2017 privind
plata defalcată a TVA, respingând categoric – în numele firmelor de construcții – introducerea, în mod nefundamen-
tat, a acestei poveri fiscale și administrative.

Conform celor mai recente declarații apărute în media, prevederile ordonanței ar urma să se aplice numai firmelor
care intră în insolvență, în faliment, sau firmelor care au înregistrat mai multe întârzieri la plata TVA.

Așa cum ne-am poziționat încă de la început și asupra variantei aprobate, dar și asupra propunerii de restrângere a aplica-
bilității ei la firmele de stat sau care au contracte cu statul, nici această nouă variantă, aplicabilă firmelor în insolvență,
nu poate fi acceptată de contribuabilii din domeniul construcțiilor și de mediul privat în general.

1. Măsura propusă încalcă principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă,
așa cum sunt prevăzute în Legea 85/2014, în speță principiul 2, care stipulează „acordarea unei șanse debitorilor de
redresare eficientă și efectivă a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei, fie prin procedura de
reorganizare judiciară.”

2. Deși legea le dă o șansă la redresare, ordonanța ar veni să le ia această posibilitate, punându-i într-un evident dezavantaj
în raport cu societăți concurente, într-o poziție inferioară concurenților lor în raport atât cu furnizorii cât și cu clienții, sporind
dificultatea de redresare a unei societăți aflate deja în incapacitate de plată.

3. Blocarea lichidităților, cheltuieli suplimentare, probleme administrative și contabile, care vor impacta asupra
tuturor contribuabililor ce intră sub incidența legii – în cazul societăților aflate în insolvență – vor constitui poveri, care nu vor
mai putea fi gestionate și depășite, piedici în reorganizare și revitalizarea unei societăți aflate, oricum, într-o situație critică,
constrângeri suplimentare și inutile.

4. Similar, aplicarea ordonanței către firmele care au înregistrat una sau mai multe întârzieri la plata TVA, este o dublare
a „pedepsei”, fiindcă și în prezent, pentru fiecare zi de întârziere la plata TVA se aplică penalități și dobânzi. Un operator eco-
nomic care încearcă – de multe ori prin eforturi greu de imaginat – să își dezvolte afacerea, dar la un moment dat are probleme
financiare (din cauza neîncasărilor, a crizei economice etc.) nu poate fi stigmatizat prin impunerea către clienții săi de a o plăti
indirect, fiindcă rezultatul va fi acela că va fi exclus de pe piață, nicio firmă nedorind să încheie un contract cu acesta.

5. Măsura Splitului TVA – indiferent cu ce amendamente va trece mai departe – dezavantajează doar firmele cu înca-
sările la vedere, preponderent prin bancă (pe baza contractelor cu persoane juridice), spre deosebire de alte entități
economice care încasează mai ales cash de la persoane private (unele magazine, localuri publice, comert en gros, servicii etc.)
și care vor continua activitatea evazionistă nestingherite.

Înțelegând rolul acestei măsuri, credem că există suficiente metode legale pentru recuperarea creanțelor buge-
tare restante și pot fi luate măsuri suplimentare, sau pot fi modificate acte normative existente.

Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) vă solicită pe acestă cale retragerea  Ordonanței 23/2017 pri-
vind plata defalcată a TVA, un act normativ care doar ”pe hârtie” a trecut testul IMM-urilor, măsură al cărei impact nu a fost
analizat, pentru care – conform informațiilor pe care le deținem – nu a fost solicitată derogare de la Comisia Europeană pentru a
face excepție de la Directiva europeană privind TVA și care nu ține cont de glasul organizațiilor ce se opun acestei Ordonanțe, care
generează o lipsă de predicitibilitate și încredere,  și care va avea efecte negative majore asupra contribuabililor.

Societățile din domeniul construcțiilor, care asigură, alături de celelalte firme din mediul privat, locuri de muncă, fonduri pen-
tru investiții, pensii și salarii, susținând un aparat administrativ supradimensionat și de multe ori ineficient și, totodată, se luptă
– în marea lor majoritate – cu rămânerea pe piață, cu lipsa forței de muncă, cu legislația greoaie și birocrația, dar aleg să lucreze
în, și pentru România, credem că nu merită o astfel de ordonanță, ci merită susținere, încredere și predictibilitate. q

SCRISOARE DESCHISĂ

Referitoare la: amendamentele propuse la Ordonanța 23/ 2017 privind plata defalcată a TVA

Stimate Domnule prim-ministru,

Split TVA – din nou în atenția constructorilor!
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Suntem deja familiarizați cu eforturile pe care trebuie să le
facă populația Europei, în următorii ani, pentru renovarea
locuințelor sau a clădirilor comerciale, folosind sisteme de izo-
lație inovatoare. Eficiența energetică a clădirilor este cheia
reducerii consumului de energie și a emi siilor de CO2, îmbu -
nătățind, în același timp, confortul clădirii.

În aceste condiții, producătorii sistemelor și teh nologiilor de
izolare cu aplicații în renovarea clădirilor vechi sau a celor noi,
confortabile, investesc în dezvoltarea unor produse prietenoase
cu mediul.

Toate produsele concepute în ultima perioadă au ca obiec-
tiv îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor, cu impact
pozitiv asupra reducerii poluării mediului. Dar utilizarea unor
materiale cu „amprentă verde”, ecologice, prietenoase cu
mediul, trebuie să însemne și folosirea pentru izolarea ter-
mică a unor materiale premium, rezistente la foc.

„Bionica este știința care studiază mecanismele proceselor
biologice, în scopul găsirii unor modele analoge aplicabile ști-
ințelor tehnice. Specialiștii de la URSA studiază de multă
vreme, problema și și-au propus să elaboreze produse noi,
inovatoare. Ca urmare a eforturilor lor susținute, a apărut
URSA BiOnic, o nouă tehnologie, care aduce pe piața din
România materiale mai performante decât produsele comer-
cializate până acum. Avantajul nostru față de competitori este
calitatea ridicată a produselor pe care le comercia lizăm” a
declarat Sorin Pană, director comercial URSA România.

URSA BiOnic realizează o simbioză între proprietățile
tehnice ale produsului și liantul biologic utilizat la fabricarea
sa. În mod cert, produsele din această gamă oferă o perfor-
manță premium, tehnologia aplicându-se atât produselor
URSA Terra cât și celor URSA Glasswool. Liantul ecologic, un
amestec de substanțe orga nice de origine vegetală, creează
o atmosferă plăcută în incintă (clasa A+) și contribuie la
reducerea emisiilor de CO2. Produsele URSA BiOnic au rezis-
tență excelentă la foc, asigurând confortul termic și acustic și
reducerea semnificativă a consumului de energie în clădiri.

„Tehnologia URSA BiOnic permite realizarea de produse cu
o durată lungă de viață și complet reciclabile. Tehnologia
BiOnic reduce aproape la zero conținutul de formaldehidă din
liant, devenind, astfel, cea mai inovativă tehnologie din piață.
Datorită performanțelor de înaltă calitate, produsele au primit
certificatele internaționale Blue Angel, EUCEB, RAL și EPD.
Toate produsele URSA beneficiază de această tehnologie și
sunt marcate cu sigla BiOnic direct pe ambalaj. URSA BiOnic
este promisiunea pe care compania noastră o oferă genera -
țiilor prezente și viitoare.” a declarat Sorin Pană. 

Despre URSA România

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

„De anul acesta Xella International GmbH a semnat un
contract cu fondul de investiții KKR pentru a cumpăra URSA.
URSA își va continua cu succes trendul de creștere, ca busi-
ness separat sub acoperișul Grupului Xella, completând porto-
foliul existent al mărcilor de materiale de construcții.”
a declarat Sorin Pană, directorul comercial al URSA România.

În România, URSA este prezentă cu produsele sale încă de
la începutul anilor `90, comercializând două branduri de vată
minerală - URSA Glasswool și URSA Terra -, fabricate în Slovenia.
URSA România SRL activează pe piață din anul 2003. În ultimii
ani, livrările de produse URSA au cunoscut o creștere sub-
stanțială, compania locală URSA România ajun gând să dețină
o cotă de piață de circa 40% pe segmentul de vată minerală
de sticlă.

URSA România îşi propune ca și anul acesta să continue
educarea consumatorului în vederea folosirii unor produse
adecvate izolării clădirilor. Practic, se dorește modificarea obi-
ceiurilor de cumpărare a beneficiarilor finali și orientarea lor
către produse de mai bună calitate, care să asigure o izolare
optimă a locuinței și economii reale în bugetul familiei. q

URSA BiOnic
TEHNOLOGIE PENTRU VIITOR





Elis Pavaje – investiții câștigătoare în 2017 
PAS CU PAS, AFACEREA SE DEZVOLTĂ STRATEGIC 

Revista Construcțiilor: În primele luni din 2017,
piața construcțiilor a înregistrat un declin, comparativ
cu 2016. Pentru Elis Pavaje se pare, însă, că a fost un
an de dezvoltare.

Emil Goța: Bine punctat! Într-adevăr, am reușit să
investim și să ne dezvoltăm strategic pe mai multe pla-
nuri. Cea mai mare realizare este finalizarea construcției
și demararea producției în cea mai nouă unitate Elis
Pavaje, de la Secuienii Noi, județul Neamț, investiție în
valoare de aproximativ 10 milioane euro. Vom reuși,
astfel, să ne creștem cota de piață pe regiunea de N-E a
țării și să ne mărim producția la 15.000 mp pe zi, la nivel
de grup Elis Pavaje. 

De asemenea, am deschis, la jumătatea anului, în
iunie, cel mai mare spațiu expozițional de pavele și pre-
fabricate din beton vibropresat din țară, modernizând
vechiul showroom de la fabrica din Stoenești, județul Pra-
hova: peste 3.000 mp în care se regăsesc toate produsele
premium din gama Elis Pavaje, unele dintre ele regândite
într-o nouă soluție de amenajare, sub formă de kituri pen-
tru grădină, și mare parte din produsele standard. 

Vasile Goța: Fideli politicii de dezvoltare, am lansat în
acest an 13 produse noi, dintre care 7 sunt kituri pentru
grădină: focare, bănci, jardiniere. Noile produse, inspirate
din tendințele în amenajări exterioare la nivel mondial, se
bucură deja de interes, atât din partea clienților rezi-
dențiali cât și dinspre clienții HORECA și dezvoltatorii de
proiecte imobiliare rezidențiale.

Revista Construcțiilor: Cea de-a treia fabrică Elis
Pavaje este situată strategic, în inima Moldovei.
Spuneți-ne, vă rog, mai multe despre această investiție.

V.G.: Unitatea de producție de la Secuienii Noi este cea
mai modernă fabrică de pavele și produse din beton vibro-
presat din grup și a fost finalizată în 9 luni de muncă asiduă.
În cursul anului 2016 am luat decizia să ne extindem.
În urma unei analize corelate a cifrelor de producție cu cele
din vânzări, devenise o certitudine că nu mai era posibil să
creștem fără să asigurăm capacitate suplimentară de pro-
ducție, în condițiile în care lucram, deja, la capacitate ma -
ximă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și vindeam tot ce
produceam.  Așadar, scopul investiției este de a răspunde
solicitărilor în creștere de prefabricate din beton (pavele,
borduri, rigole, bolțari, elemente de canalizare) și de a opti-
miza costurile logistice pe zona Moldovei.

Revista Construcțiilor: Oferiți-le, vă
rog, cititorilor noștri, mai multe detalii
despre această fabrică, cea mai modernă
din grupul Elis Pavaje.

V.G.: Am achiziționat, pentru fabrica
de la Secuienii Noi, un utilaj de pro-
ducție de ultimă generație, livrat de un
furnizor german, lider în fabricația
echipamentelor de producere a prefa -
bricatelor de beton. Linia, automatizată
integral, are o capacitate de producție
totală de 5.000 mp/zi și dispune de un
sistem de monitorizare și control per-
manent al calității prefabricatelor. Vom
produce aici pavele premium și stan-
dard, borduri, bolțari, rigole. De aseme-
nea, am investit într-un utilaj care va

Pe piața construcțiilor, rezultatele primelor luni din 2017 au fost, la nivel național, sub cele înregis-
trate în 2016. Cu toate acestea, companiile puternice, precum Elis Pavaje, liderul național al pieței de
pavele și prefabricate din beton vibropresat, s-au dezvoltat și au investit strategic. Business-ul, dezvoltat
din 1991 de familia Goța în județul Alba, este condus de 10 ani de frații Emil și Vasile Goța, care au pre-
luat afacerea de la tatăl lor, Elisiu Goța. Ei ne vor da informații despre modul cum a evoluat afa cerea cu
pavele Elis în primele 10 luni din 2017.
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Vasile Goța și Emil Goța

Linia de producție de la Secuienii Noi



produce  elemente de canalizare. Hala
de producție, clădirea de birouri și
spațiile logistice se întind pe o suprafață
totală de 50.000 mp, fabrica asigurând
40 de locuri de muncă, ocupate aproa -
pe integral.

Revista Construcțiilor: Sunteți
liderul național al pieței de pavele și
prefabricate din beton vibropresat.
Care sunt elementele strategice
majore pe care le aveți în vedere
pentru consolidarea poziției pe piața
de profil?

E.G.: Într-adevăr, din datele pe care le avem, deținem
o cotă de aproximativ 25% din piața de pavele din România,
care se situează la peste 100 milioane de euro anual. 

Unul din atuurile companiei noastre, care ne diferenți-
ază de competitori, este reprezentat de serviciile complete
și complexe oferite clienților noștri. Și în viitor vom  pro-
mova serviciile de ofertare și execuție pe segmentul
lucrărilor de infrastructură și al proiectelor rezidențiale de
anvergură, precum și serviciile pre și post vânzare:
proiectare, transport cu camion cu macara, montaj,
întreținere și reparații.  

În plus, ne vom concentra pe businessul nostru de
bază: producția de pavele, produse ornamentale, borduri,
rigole pentru drenarea apelor pluviale, bolțari pentru
zidărie și fundație, blocheți. 

V.G.: Ceea ce puțină lume știe este că, începând de
anul trecut, am inclus în gama noastră de produse betonul
asfaltic. Cifrele de vânzări înregistrate sunt peste aștep-
tări,  iar cererea pentru acest produs este în creștere.
A fost un pas firesc de dezvoltare a serviciilor, în condițiile
în care avem proiecte pentru lucrări de infrastructură.

Revista Construcțiilor: Și acum, o provocare de
final: cum estimați că va fi anul 2017 față de 2016, din
punct de vedere al vânzărilor?

E.G.: Acum, după deschiderea fabricii de la Secuienii
Noi și reluarea lucrărilor publice de infrastructură, sunt
optimist că vom atinge creșterea prognozată la începutul
anului. Bineînțeles, ne-ar ajuta ca vremea să țină cu
constructorii și să avem o toamnă lungă și frumoasă. q
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Armarea structurală a pardoselilor
FIBRE MARCA ROMFRACHT

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

Deja un renume pe plan
intern și internațional, ROM-
FRACHT investește în tehnolo-
gia de producție, precum și în
îmbunătățirea proprietăților
fibre lor din polipropilenă sau
metalice pentru armarea dis-
persă a betoanelor. 

Așa cum am dovedit de-a
lungul timpului, păstrăm trendul
ascendent în extinderea capa -
cităților de producție, cu intenția
vădită de a ajunge lideri și în
alte state din Comunitatea
Europeană și nu numai. 

Alături de președintele com -
paniei, dl. Vladimir Mitroi, am
reușit să aducem fabrica la
parametri ridicați de funcționare,
iar echipamentele noi pe
care urmea ză să le achităm
doar în această toamnă depă -
șesc o jumătate de milion de
euro.

Vorbind de armarea structu -
rală dispersă, menționăm că am
ajuns să lucrăm la proiecte de
anvergură, cum ar fi extinderea
pistei de la Aeroportul Otopeni
sau construirea depozitelor
Jumbo în Grecia. 

Domeniile de utilizare încep
să se diversifice și la noi în țară.

Deși mai timid, iată că armarea
dispersă cu fibre RoFero începe
să fie folosită la planșeele
cu cofraje pierdute din tablă
cutată. Aici, fibrele din poli -
propilenă excelează, sunt ușor
de aplicat, iar efectele în beton
sunt spectaculoase. Vorbim
despre turnarea pe planșeu a
unui beton gata armat, iar
dispersia fibrei este net supe-
rioară. Faptul că se pompează

ușor este unul dintre atuurile
acestui tip de fibră. 

Construcția prefabricatelor
din beton armat cu fibre este
abia la început în România, dar
sunt, deja, câteva firme cu
renume, cum ar fi SW Umwelt-
technik, care cunosc beneficiile
pe care le conferă armarea pre-
fabricatelor cu fibre din polipro -
pilenă și economiile ce se pot
obține pe această cale.

Florin Florian (director) și Vladimir Mitroi (președinte)
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Acest tip de dale pentru trafic
greu se armau în trecut cu 6 kg
fier-beton, iar în prezent se
armează cu cca 150 grame fibre
RoFero. Economiile sunt evi-
dente nu doar din prisma armă -
rii, ci și a manoperei. Ușurința
cu care se lucrează și eliminarea
manoperei pentru confecția
metalică aduc și rapiditate în
execuție.

În pardoseli industriale, iată
că fibrele din polipropilenă își
arată, după 12 ani de exploa -
tare, calitățile de armare în
toate proiectele unde am fost
furnizori. Durabilitatea pardose -
lilor este evidentă, iar lipsa
defectelor structurale ne bucură,
atât pe noi, furnizorii fibrelor,
cât și pe beneficiarii lor.

Nou la Romfracht este fibra
fibrilată RoNet de 54 mm, fibră
ce poate fi folosită cu succes la
suprabetonări sau chiar la beto -
nări ușoare. Costul relativ
redus, în comparație cu soluțiile
clasice sau cu fibra metalică,
face ca această fibră să fie soli -
citată de clienții noștri.  

Este important ca beneficiarii
sau utilizatorii fibrelor să ceară
de la reprezentanții noștri de
vânzări, care sunt foarte bine
pregătiți și cu multă experiență,
informații privind know-how-ul
necesar realizării pardoselilor.

Suntem prezenți în toamna
aceasta la Big 5 Dubai, precum
și la World of Concrete Paris.
Creșterea exporturilor este un
semn pozitiv iar prin prezența la
târguri avem posibilitatea unui
contact mai eficient cu parte -
nerii noștri de afaceri. q

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

www.hidroizolatiibeton.ro
Tel.: 021.256.12.08
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Vreți infrastructură?
SCHIMBAȚI LEGISL AȚIA!

Nu trebuie să fii mare specialist pentru a înțelege că
diferența provine de la modul cum se alege antrepre-
norul general al investiției. Dacă investitorul privat
alege un antreprenor pe care îl cunoaște, cu care a mai
lucrat, în care are încredere că îi va face o lucrare de
calitate, la investițiile din fonduri publice sau europene
primează alte criterii. Aici trebuie făcute licitații,
urmate de contestații peste contestații, în care con-
tează, în primul rând, prețul cel mai mic și nu experi -
ența constructorului, seriozitatea lui, dotările sale
materiale și umane. Iar contestațiile la CNSC (Consiliul
Național al Soluționării Contestațiilor) și la tot felul de
instanțe judecătorești, întârzie cu ani de zile începerea
lucrărilor, astfel încât, nu de puține ori, durează mai
mult perioada de alegere a constructorului decât lucra-
rea propriu-zisă. 

Pentru a vă convinge de acest lucru (dacă mai este
nevoie) vă vom prezenta și câteva exemple.

Vom începe cu o autostradă, domeniu în care pro-
blemele sunt printre cele mai dureroase. Este vorba
despre tronsonul de autostradă Sebeș - Turda
(70 km) care va face legătura între Autostrada A1
(Constanța – Nădlac) și A3 Transilvania (Brașov – Oradea).

În aprilie 2013 s-a acceptat realizarea tronsonului
Sebeș - Turda din fonduri europene, considerându-se o
soluție de avarie care să mai salveze din fondurile
europene ale exercițiului financiar 2007 – 2013. Con-
diția era să se finalizeze lucrările până la sfârșitul anu-
lui 2015. S-a pornit de la situația că acest tronson avea

întocmită documentația pentru realizarea ca „drum
expres”. S-a actualizat rapid studiul de fezabilitate,
s-au transformat proiectele din drum expres în auto -
stradă iar în iulie 2013 s-a lansat licitația.

Desemnarea câștigătorilor s-a făcut în ajunul Cră-
ciunului 2013. Și apoi a început… bâlciul. Au fost
depuse contestații pentru toate cele patru loturi. Iar
după lungi proceduri la CNSC și în justiție, contractele
de execuție s-au semnat abia la începutul lui aprilie și
respectiv, în noiembrie 2014. Așa se face că finalizarea
lucrărilor până la sfârșitul lui 2015 a devenit imposi-
bilă, mai ales că, între timp, au apărut și alte probleme
(lipsa exproprierilor, a avizelor de mediu, schimbări de
soluții etc.). În aceste condiții, cele patru loturi ale
autostrăzii vor fi gata, unele la sfârșitul lui 2017 iar
celelalte în 2018. Așa că, până la urmă, în loc să „sal-
veze” bani din exercițiul financiar 2007 – 2013, Autos-
trada Sebeș Turda va consuma circa 400 milioane euro
din exercițiul financiar 2014 – 2020. 

În acest caz, însă, întârzierea cauzată de contestații
a fost de circa un an. În alte situații ea este mult mai
mare. Un asemenea caz nefericit este Cazinoul din
Constanța, o clădire superbă, reprezentativă pentru
litoralul românesc, aflată acum în paragină.

S-a încercat, de mai multe ori în ultima perioadă,
găsirea soluțiilor pentru renovarea acestei clădiri.

Până la urmă, în 2015, guvernul de atunci a alocat
9,5 milioane de euro pentru reabilitarea Cazinoului.

Unul dintre domeniile în care România se află mult în urma țărilor dezvoltate este, fără îndoială,
infrastructura (construcția de autostrăzi, modernizarea căilor ferate, aeroporturile, spitalele,
stațiile de epurare și cele de prelucrare a gunoiului, instalațiile de apă și canalizare etc.). Sunt inves-
tiții care se fac, în proporție covârșitoare, din fonduri publice, de la Bugetul de Stat sau europene.

O ilustrare elocventă a faptului că aici se află cele mai mari probleme ale investițiilor din România
sunt și rezultatele economice, din acest domeniu, pe primele opt luni ale anului 2017.

Dacă economia, per total, a crescut cu cca 6%, sectorul construcțiilor a scăzut, în aceeași perioadă,
cu 4,9%. Dar ceea ce este mai elocvent e că domeniul clădirilor rezidențiale - cu investiții din fonduri
private - a crescut cu 85% față de perioada similară a anului trecut. Deci, în România se construiește!
Dar de ce numai din fonduri private? Pentru că în sectorul construcțiilor inginerești, unde principalul
investitor este Statul, investițiile s-au redus cu 24,5%. Care o fi cauza acestei situații?

În niciun caz lipsa banilor. Bani alocați au fost în fiecare an, numai că ei nu au putut fi cheltuiți.
De ce?

Nodul rutier de la Turda care va face legătura între A10, A3 și DN1 Cazinoul din Constanța
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În iulie 2015 s-a organizat o licitație la care au partici-
pat 5 asocieri de firme (vreo 45 de societăți în total,
multe dintre ele fără nicio experiență în renovarea unor
asemenea monumente istorice). În urma licitației s-a
stabilit o asociere câștigătoare. După anunțarea câști-
gătorilor au urmat, bineînțeles, contestațiile. Apoi s-a
hotărât ca licitația să fie reluată cu aceleași oferte,
moment în care au apărut alte contestații. Au trecut,
de atunci, peste doi ani. Credeți că au început lucră-
rile? Nici vorbă! Practic, față de situația din iulie 2015,
nu s-a avansat cu niciun pas.

Dar, ce credeți, se poate și mai rău? Da, se poate!
Iată povestea „Extinderii Stației de Epurare de

la Glina” – dată în funcțiune în 2011. Acum, aici se
curăță mecanic cca 85% din apa uzată care intră în
stație, cu un ritm de 10 metri cubi pe secundă, însă
doar jumătate din această cantitate este curățată
complet. De aceea, în 2013, Comisia Europeană a
aprobat finanțarea Fazei a II-a a Proiectului, respectiv
„Finalizarea Stației de Epurare a Apelor Uzate, Glina,
reabilitarea colectoarelor principale de canalizare și a
Canalului Colector de Apă Uzată - Dâmbovița”. Data
prevăzută pentru finalizare era decembrie 2015.

Suntem în 2017. Deci, investiția trebuia să fie gata
de doi ani. Aș?!

Vreți să vă spunem cum a evoluat procesul de lici-
tare? Să vă spunem, că e interesant! O adevărată tele-
novelă. O telenovelă care poate fi multiplicată de zeci,
sute de ori la nivelul lucrărilor de infrastructură din
întreaga țară.

Iată! În februarie 2013 au depus oferte opt asocieri
de firme. Au fost selectate, dintre acestea, trei aso-
cieri: FCC Construction, Aquala Infrastructures SA și
Degremont SASU care au obținut 96,77 puncte; Con-
strucții Erbașu, OTV Internațional SASU și OTV SASU
cu 62,61 puncte și Aktor SA cu 54,10 puncte.

Procedura a fost contestată, la CNSC, de către două
dintre asocierile care nu fuseseră selectate. Contesta -
țiile acestora au fost respinse de CNSC dar una dintre
firme face plângere la Curtea de Apel. Se hotărăște
reevaluarea a două candidaturi (Aktor și Passavant).

În aprilie 2014 se comunică noile rezultate: Erbașu
- 90,19 puncte, FCC Construction – 63,88 puncte iar
Aktor este din nou respinsă.

Urmează alte contestații. În iulie 2014 se comunică
noile rezultate: din nou Erbașu este pe primul loc. FCC
Construction contestă iarăși. Pierde la CNSC dar
merge la Curtea de Apel care, în noiembrie 2014,

obligă Autoritatea Contractantă la o nouă reevaluare.
Peste un an, la 12 octombrie 2015, se comunică rezul-
tatele: Erbașu - 90,19 puncte, FCC Construction - 68
de puncte. Urmează, din nou, contestație. CNSC o
admite în parte, iar cele două părți, dar și Primăria,
adresează plângeri la Curtea de Apel București.

În martie 2016 Curtea respinge toate plângerile.
Pe 28 aprilie se comunică rezultatele reevaluării: FCC
Construction - 68 de puncte iar Erbașu - 30,19 puncte
(deci, dintr-un condei, lui Erbașu i se scad 60 de
puncte). Evident, din nou contestații, Erbașu cerând
revizuirea ultimei decizii.

La începutul lui 2017 se dă decizia finală. Câștigă,
după patru ani de lupte grele - o adevărată nebunie!
FCC Construction – Aquale Infrastructures SA și Degre-
mont SAS - o asociere a trei societăți, spaniole și
franceze.

Am citit atunci un articol așa de triumfalist și lauda-
tiv încât aveai impresia că se referă la finalizarea cu
succes a lucrărilor. Nici gând! Lucrarea nici nu înce-
puse. Articolul se referea la câștigarea “războiului”
contestațiilor și lăuda firma de avocatură care i-a aju-
tat pe constructori să câștige licitația. Despre lucrare
nimic! Nici când va începe, nici când și cum va fi finali-
zată. Ce importanță mai avea lucrarea? Important e că
s-a câștigat licitația, nu? Om vedea noi dacă și cum se
va mai face.

Ce efecte economice a avut acest război nebun al
contestațiilor?

Din cauza nefinalizării lucrărilor până la 31.12.2015
s-a pierdut alocarea de fonduri europene de peste 416
milioane euro din exercițiul financiar 2007 – 2013,
urmând ca această sumă să fie alocată din exercițiul
financiar 2014 – 2020.

Acum, e adevărat că și alte țări au probleme cu con-
testațiile. Numai că acestea au găsit și soluțiile. Despre
una dintre aceste soluții, destul de eficientă - am zice
noi -, ne-a vorbit comisarul european Corina Crețu,
care ne-a sfătuit să o adoptăm și noi.

Soluția a fost aplicată în Polonia și a fost
adoptată în Parlamentul acestei țări, care a legi-
ferat ca toate contestațiile de la o lucrare să fie
finalizate în maximum șase luni.

Așadar, șase luni, în loc de aproape patru ani, ca la
noi. De ce să nu adoptăm și noi o asemenea soluție?
Păi, nu! Noi nu îi copiem pe alții. Noi avem soluțiile noas-
tre, originale.

Iată una propusă și aplicată de Răzvan Cuc, fostul
ministru al Transporturilor.

Dânsul și-a propus să întocmească o „listă a
rușinii” cu firmele obișnuite să facă contestații.
Văzându-se pe listă, acestea se vor rușina și nu vor
mai contesta niciodată. E eficient, nu?!

Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina Autostrada Gilău ‐ Nădășelu

continuare în pagina 18È
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Dar poate ar trebui o lege care să stabilească
termene și pentru CNAIR (Compania Națională
de Administrare a Infrastructurii Rutiere) în ceea
ce privește întocmirea Caietelor de Sarcini pen-
tru licitații, analizarea ofertelor, stabilirea câști-
gătorilor etc., cele care întârzie și ele, în mod
curent, începerea lucrărilor.

Astfel, avem parte de situații incredibile ca aceea de
pe tronsonul de autostradă Gilău - Nădășelu.

Între Gilău și Nădășelu s-a construit un “ciot” de
autostradă - ca să folosim o expresie uzitată de
specialiști.

Chiar dacă are doar 8,7 km, ea va fi foarte utilă,
venind în continuarea autostrăzii Câmpia Turzii – Gilău,
ocolind Clujul prin vest, după care se va intersecta cu
drumul național DN 1F care merge spre Zalău și Satu
Mare.

Tronsonul de autostradă Gilău - Nădășelu a fost
executat de Asocierea Spedition UMB – Tehnostrade,
după părerea specialiștilor unul dintre cei mai serioși
constructori de autostrăzi din România.

A rezultat o lucrare de calitate care este gata de
recepție. Din păcate – din vina CNAIR - această bucată
de autostradă nu va putea fi folosită o perioadă de
timp, deoarece lipsește viaductul de la Gilău care să
facă legătura cu DN 1F.

Compania Națională de Administrare a Infrastructu-
rii Rutiere a avut la dispoziție, din 2013, câțiva ani ca
să lanseze licitația și să demareze execuția viaductului.
A stabilit, însă, câștigătorul și a semnat Contractul de
execuție a viaductului abia la 12 septembrie 2017, așa
că, până la finalizarea acestuia, tronsonul de autos-
tradă Gilău - Nădășelu va fi doar un “muzeu” negativ al
infrastructurii românești.

Nu puține sunt situațiile în care contractele se rezi-
liază, din diferite motive, pe parcursul execuției unei
lucrări.

Iată un asemenea exemplu. Este vorba despre
Centura Ocolitoare a orașului Bacău, în lungime de
30,7 km. Centura Bacăului este extrem de utilă fiind
una dintre zonele cele mai tranzitate din țară (în pre-
zent drumul traversează centrul orașului). Centura va
reprezenta, totodată, primul tronson din viitoarea auto -
stradă care va traversa Moldova.

În aprilie 2013, CNADNR a lansat licitația iar în
august 2013 au fost deschise cele 10 oferte. Deși pe
primele două locuri s-au plasat firmele de construcții
ale lui Dorinel Umbrărescu și Costel Cășuneanu - com-
panii care au avut cele mai bune oferte - CNADNR a

atribuit lucrarea celor clasați pe locul 3, firma tur-
cească EKO Insat Ve Tic AS. Au urmat, timp de peste
un an și jumătate, numeroase contestații în justiție. În
cele din urmă, justiția a decis că atribuirea contractului
către societatea turcească este legală iar în aprilie
2015 s-a semnat Contractul.

Din alte cauze - să le numim birocratice - Ordinul de
începere a lucrărilor a fost dat abia în aprilie 2016 iar în
luna mai a demarat organizarea de șantier.

La începutul lui 2017, însă, constructorul turc a
anunțat că, din cauza unor probleme pe care le are pe
alte șantiere, îi sunt blocate conturile și este în imposi-
bilitatea financiară de a mai continua lucrarea de la
Bacău. Așa că, în 13 aprilie 2017, CNAIR a reziliat con-
tractul cu firma turcească.

Ce se va întâmpla în aceste condiții? Conform legi-
slației actuale, Centura Bacăului va fi relicitată.

Vă dați seama că acum va mai dura un an, doi sau
chiar mai mult, doar până se va stabili un nou con-
structor? Și dacă nici acela nu va fi în stare să finali-
zeze lucrarea? Păi, vom avea investiția gata, vorba
românului, la Sfântu-așteaptă.

Ar exista și altă soluție? Da! Iat-o!
O propune, de mai mult timp, dl Cristian Erbașu,

președintele Federației Patronatelor Societăților din
Construcții: „În cazul în care se reziliază un Con-
tract, acesta să fie atribuit automat societății cla-
sate pe locul următor la licitația inițială.” .

O fi bună această soluție? O fi aplicabilă? Și dacă
da, de ce nu se aplică? Probabil pentru că e prea sim-
plă. Or, noi suntem adepții lucrurilor mai complicate.
Nu degeaba ne spunea comisarul european Corina
Crețu: „v-ați impus singuri tot felul de reguli pe care nu
vi le-a cerut nimeni, mărind birocrația!”.

O altă cauză pentru care lucrările din infrastructura
României nu se pot executa în bune condițiuni - mai
ales în ultima perioadă – este lipsa forței de muncă.
În aceste condiții, este de neînțeles de ce autori-
tățile române nu solicită firmelor care participă
la licitații să dovedească faptul că dispun de forța
de muncă necesară.

În acest caz sunt avantajate mai ales societățile
străine, care vin la licitații cu staff-ul și cu un grup de
avocați. Apoi, în cazul în care câștigă licitațiile, ape-
lează la societăți românești în subantrepriză iar dacă
nu reușesc nici așa, avocații caută diferite motive pen-
tru rezilierea contractelor, solicitând și compensații
financiare.

Iată, așadar, o serie de obstacole care împiedică
desfășurarea în bune condițiuni a investițiilor din
infrastructura României. Sunt probleme care pot fi
rezolvate prin modificări legislative pe care constructo-
rii le așteaptă de la Guvernul și Parlamentul României.

Dar, oare, va mai avea cineva timp să se ocupe și
de asemenea probleme? Greu de crezut!

Noi suntem ocupați cu: DNA, CSM, Inspecția Judi-
ciară, Parchetul General, Legile justiției, Codul Penal
ș.a, ș.a.

Așa că, ce nevoie mai avem și de infrastructură?

Ionel CristeaCentura Bacău (proiect)

Æ urmare din pagina 17
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Teste la scară largă, cu sisteme flexibile de stabilizare a taluzurilor
dipl. ing. Marius BUCUR - GEOBRUGG AG, România

dipl. ing. George CORBESCU - GEOBRUGG AG, Elveția 

ECHIPAMENTE DE TESTARE
Echipamentul de testare a constat dintr-un cadru de

oțel de 13 m x 15 m, care a fost umplut cu pietriș pe o
suprafață de 10 m x 12 m, până la o grosime a stratului
de 1,20 m. Cu ajutorul unei macarale de 500 to, înclinația
cadrului a putut varia între 0° și 85°.

Fundul cadrului și pereții au fost închiși cu dulapi din
lemn. Pentru a asigura formarea suprafețelor de alunecare
în interiorul materialului și nu de-a lungul suprafaței de
contact dintre baza cadrului și material, s-au montat șipci
de lemn cu o secțiune transversală de 30 mm x 60 mm,
crescând, astfel, rugozitatea pe direc ție transversală (foto 2).

Plasa a fost fixată pe cablurile superioare și inferioare
de suport. Pentru a crea efectul de pantă infinită, plasa a
fost fixată lateral cadrului cu profile U. Aceasta a creat o
acoperire rigidă pe direcție laterală. Ca tije de ancoraj, au
fost folosite bare tip Gewi D = 28 mm sau D = 32 mm,
care au fost introduse în tuburi rigide de cămășuire. Legă-
tura cu cadrul de oțel a fost realizată prin intermediul unor
plăci de bază sudate de capetele tijelor, plăci care au fost,
la rândul lor, prinse de alte plăci din oțel situate pe fundul
cadrului. Tuburile de cămășuire au fost introduse în țevi
metalice fixate de plăcile de bază. Tija este considerată
încastrată perfect la prinderea ei de cadru.

Pentru fixarea plasei s-au folosit plăci de ancoraj
potrivite. Marginile transversale ale plasei au depășit lăți -
mea cadrului cu 2,0 m până la 3,5 m și au fost inter-
conectate cu elementele specifice sistemului. 

Pentru a preveni trecerea pietri șului prin ochiurile pla-
sei, începând cu testul 4, sub plasă a fost prevăzut un
geo textil cu ochiuri de 20 mm x 20 mm având o
rezis tență neglijabilă la tracțiune și fără funcție statică.

OBIECTIVE
Obiectivul principal la efectuarea testelor la scară mare

a fost analiza și mai buna înțelegere a capacității portante
a acestui tip de sistem de stabilizare a taluzurilor, sub
diferite condiții limită, cât mai apropiate de realitate. 

În cadrul proiectului de cer cetare, au fost analizate
numai instabilitățile superficiale având o grosime a stratu-
lui de 1,20 m. Stabilitatea globală și dimensionarea sis-
temului de ancoraje, în vederea prevenirii mecanismelor
de cedare cu planuri în adâncime, nu sunt tratate aici.
Experimentul a fost realizat pentru a obține datele nece-
sare în vederea aplicării în practică a sistemului.

MATERIALUL DE UMPLUTURĂ FOLOSIT 
În unele teste s-a folosit pietriș cu granulație 16 mm –

32 mm care, din punct de vedere al testelor comparative
în aceleași condiții, s-a dovedit a fi optim. În alte teste s-a
folosit pietriș nisipos cu o granulație de 0 mm – 63 mm,
obținut din materiale sparte reciclate. Acesta din urmă are
o frecare bună între particulele solide, putând fi asimilat
cu pantele de grohotiș.  

DISPOZITIVELE DE MĂSURAT ȘI TESTUL
Pentru a servi ca nivel de refe rință, a fost scanată

suprafața, în poziție orizontală, cu un dispozitiv laser, inclu-
siv capetele tijelor și cadrele metalice. Scanarea a fost
repetată după fiecare schimbare a înclinării cu 5° (fig. 1). 

Cu ajutorul diferitelor dispozitive de măsurare și înregis-
trare, s-au cules informații privitoare la înclinarea
cadru lui metalic, deplasarea tijei mijlocii de la partea
superioară, forțele din cablu rile superioare și inferioare,
precum și eforturile dezvoltate în tijele selecționate. 

REZULTATELE TESTELOR
Articolul de față prezintă doar un

extras din volumul total de informații
culese.

În vederea analizei capacității
portante și a deformațiilor sistemelor
flexibile de stabilizare, s-au comparat
rezultatele scanării laser la înclinarea
cadrului metalic la 60°, sin gura dife -
rență (fig. 2 și 3) constituind-o
diametrul firului de sârmă al plasei. Cu
cât plasa este mai puternică, cu atât
ea este mai rigidă, deformațiile rezul-
tate sunt mai mici, iar materialul de
sub ea tinde să se deplaseze mai puțin. 

În cadrul unui proiect de cercetare al Comisiei pentru Tehnologie și Inovare (CTI) din cadul Departa-
mentului Federal Elvețian al Afacerilor Economice, Educației și Cercetării, sub conducerea Universității de
Științe Aplicate Berna din Burgdorf s-au efectuat, în Winterthur (Elveția), teste la scară largă cu sisteme
flexibile de stabilizare a taluzurilor. 

Articolul de față oferă o imagine de ansamblu asupra testelor efectuate, precum și ale rezultatelor
acestora. În plus, prin calcul invers, s-a verificat conceptul de dimensionare RUVOLUM.

În colaborare cu partenerul Geobrugg AG, au fost perfectate un număr de 31 de teste la scară
mare cu sisteme flexibile de stabilizare a taluzurilor. Analiza, în detaliu, a capacității portante a diferitor
sisteme flexibile a fost posibilă prin varierea distanței între tijele de ancoraj și prin folosirea mai multor
tipuri de materiale de umplutură.

Foto 1: Vedere de ansamblu
a echipamentului de testare

Foto 2: Testul nr. 13, după demontarea plasei și 
îndepărtarea pietrișului, caroiaj  3,5 m x 3,5 m



Testele evidențiază influența po -
zitivă a instalării plăcilor de ancoraj în
alveole create anterior. Acestea faci -
litează o mai bună tensionare a plasei,
reducându-se, astfel, deformațiile,
ceea ce are un efect semnificativ
asupra capacității de rezistență a
întregului sistem.

Un rol important îl are și geometria
plasei, împreună cu modul de transfer
al forței din plasă către sistemul de
ancoraj. Odată cu introdu cerea, la
sfârșitul anilor 1990, a plaselor din oțel
de înaltă rezistență cu formă rombo -
idală, a devenit posibilă dispunerea
tijelor într-un caroiaj flexibil, rândurile
fiind decalate cu jumătatea distanței orizontale dintre tije.
Anterior, era comună doar dispunerea ancorelor în
colțurile pano urilor, care erau executate din cabluri (dispu -
nere în pătrat).

Dacă distanța orizontală dintre tije este „a” și este
egală cu cea verticală „b”, între tije avem o arie „a x 2b”.
Transferul forței de la tijă către tijă (fig. 3) urmărește
geometria plasei. Având parte de cea mai bună distribuție
posibilă a forțelor, aceasta are un efect pozitiv asupra

capacității de rezistență și asupra modului de deformare al
acestui tip de sisteme flexibile.

Testele au făcut posibilă exami narea conceptului teo-
retic de dimensionare RUVOLUM. Acesta se bazează pe un
model care ilustrează condi țiile reale într-o manieră sim-
plă dar suficient de exactă. Analiza scanării laser relevă
conformitatea conceptului cu realitatea.

CONCLUZII
Testele la scară largă efectuate creează un fundament

ideal pentru o mai bună înțelegere a capacității portante a
sistemelor flexibile de stabilizare a taluzurilor. Totodată,
ele permit compararea, în aceleași condiții, a diferitelor
tipuri de plase, precum și dezvoltarea ulterioară și adap -
tarea acestora la cerințele specifice proiectului.

Dimensiunile cadrului metalic au fost bine alese, în ve -
derea simulărilor instabilităților de suprafață. În cadrul
unor teste complementare vor putea fi înregistrate rezul-
tate suplimentare referitoare la impactul asupra tijelor de
ancoraj și în special, asupra capetelor acestora.  

A fost posibilă, astfel, verificarea conceputului de
dimensionare RUVOLUM. Conceptul de dimensionare
este confirmat de rezultatele testelor și de experiența acu-
mulată în decursul a peste 15 ani. q

Fig. 1: Testul nr. 4, TECCO® G65/3 + P33,
secvența scanărilor individuale

Foto 3: Test nr. 11, TECCO® G65/3 + P33, caroiaj
3,5 x 3,5 m, pietriș nisipos 0 mm ‐ 63 mm, a = 53°

Fig. 3: Test nr. 14, TECCO® G65/3 +
P66, caroiaj 3,5 x 3,5 m,

pietriș 16 mm ‐ 32 mm, a = 60°

Fig. 2: Testul nr. 12, TECCO® G65/4 +
P66, caroiaj 3,5 x 3,5 m,

pietriș 16 mm ‐ 32 mm, a = 60°
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Îmbunătățirea portanței solului
folosind vibratoarele de adâncime BAUER

Există trei tehnologii de bază
pentru îmbunătățirea solului, utili-
zând vibratoarele de adâncime
BAUER:

VIBROFLOTAȚIE VF
(Vibroflotation)

Se aplică în soluri non-coezive
sau soluri granulare ușor coezive,
precum nisipul și pietrișul, sau chiar
în depozitele de zgură.

Etapele de execuție a coloanelor
prin vibroflotație sunt:

Etapa 1: Se poziționează vibra-
torul de adâncime în punctul de
compactare. Se pornește sistemul
de spălare cu apă, care iese sub
formă de jeturi, prin duzele conice
de la baza vibratorului.

Etapa 2: Urmare a vibrațiilor
induse și a jetului de apă, solul este
temporar lichefiat, permițând vibra-
torului să penetreze solul sub pro-
pria greutate.

Etapa 3: Vibratorul a ajuns la
adâncimea prestabilită. Jetul de apă
este redus, sau chiar oprit.

Solul este compactat, urmare a
vibrațiilor induse de vibrator. Din
cauza densificării solului, în jurul
vibratorului se produc cratere, care
sunt umplute cu adaos de material
granular de la exterior (ex. pietriș).

Etapa 4: în timp ce vibratorul
este scos ușor, cam la 0,3 m de
suprafață, se formează o zonă cilin-
drică compactată în jurul său.
Gradul de compactare obținut este
indicat și de creșterea presiunii
uleiului din instalație. Inelul din
jurul vibratorului este permanent
completat cu pietriș. Consumul de
material de completare este de
0,4 t - 0,8 t pe metru liniar de coloană.

VIBRODISLOCARE VD
(Vibrodisplacement)

Se folosește la soluri mixte,
granulate sau coezive, precum un
mâl nisipos. Este potrivit pentru
sarcini ușoare și medii.

Etapele de lucru sunt următoa rele:
Etapa 1: Vibratorul cu ali-

mentare la bază se poziționează
deasupra punctului de compactare,
pe platforma de lucru. Pâlnia de
încărcare si containerul de stocare

În prima faza a unui proiect de construcții este întotdeauna necesară o investigare a caracteristi-
cilor solului, efectuată de o firmă specializată, prin care să se determine capacitatea de încărcare a
terenului și să se recomande metodele posibile de execuție a fundației.

Una dintre cele mai ieftine și rapide soluții de creștere a capacității portante a solului este
tehnologia de îmbunătățire a acestuia cunoscută sub denumirea de „ground improvement”.

Principalele avantaje ale acestei tehnologii sunt: nu necesită excavații, are impact minim asupra
mediului înconjurător, nu presupune costuri de transport și depozitare, nu implică riscuri asupra con-
strucțiilor adiacente, este ușor de adaptat la diverse tipuri de soluri.



sunt alimentate cu materialul gra -
nular de completare. Sistemul de
spălare cu aer este activat.

Etapa 2: Vibratorul este coborât
la adâncimea prevăzută în proiect.
După atingerea adâncimii dorite,
vibratorul este retras, în pași de
circa 0,5 m, permițând materialului
granular de completare să fie
descărcat în spațiul eliberat de
vibrator.

Repetatele pătrunderi și retra -
geri ale vibratorului, conduc la
compactarea materialului de com-
pletare si deplasarea acestuia în
lateral, forțând pătrunderea sa în
solul ce-l înconjoară. Acest proces
se repetă până când presiunea
hidraulică a vibratorului crește,
ajungând la 270 bar - 290 bar, sau
până când tot volumul de material
de completare prevăzut în proiect,
a fost folosit.

VIBROCOLOANE DE BETON VCC
(Vibro Concrete Columns)

Metoda este recomandată pen-
tru depozite ușoare de suprafață,
precum materiale organice sau
sedimente.

Etapele de lucru sunt:
Etapa 1: Vibratorul este plasat

pe platforma de lucru deasupra punc -
tului de compactare.

Tubul de alimentare al vibratoru-
lui este umplut cu beton, cu o
pompă de beton puternică.

Etapa 2: Vibratorul este coborât
la adâncimea prevăzută în proiect.
Betonul este turnat, în continuare,
cu o pompă de beton. Baza coloanei

este compactată și lărgită, prin
pătrunderi și retrageri repetate ale
vibratorului.

Etapa 3: Coloana de beton se
formează pe măsură ce vibratorul
este extras printr-o mișcare con-
tinuă, iar betonul este turnat la o
presiune constantă. Consumul de
beton estimat este de 0,25 m3/m
liniar. q
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Principalele soluții de protecție
împotriva căderilor de stânci (III)

Atunci când, din motive comer-
ciale, de siguranță sau de acces,
implementarea soluțiilor de stabi-
lizare a stâncilor în zona de des -
prindere nu este posibilă, barierele
așezate în zona de tranzit sau în
cea de impact sunt soluțiile cele
mai eficiente care pot fi aplicate.

Barierele sunt proiectate să se
deformeze progresiv sub efectul
încărcărilor, absorbind, prin defor-
mație, energia generată de impact
(fig. 1).

În general, sistemele de bariere
existente au capacitatea de a
absorbi energii până la 8.500 kJ.
Pentru valori energetice mai ridi-
cate se pot folosi, acolo unde
spațiul permite, diguri de protecție
(foto 1, 2).

Principalele avantaje pentru uti-
lizarea digurilor de protecție împo -
triva căderilor de stânci sunt:

• Costuri reduse, considerând
raportul RON/kJ;

• Capacitate aproape nelimitată
de preluare a energiei de impact
>20.000 kJ;

• Mentenanță redusă;
• Pot prelua lovituri succesive fără

a fi necesare reparații.
Maccaferri oferă o gamă largă

de soluții constructive pentru exe-
cuția digurilor de protecție (fig. 2). 

În vederea dimensionării și ale -
gerii corecte a tipului de barieră
este necesară o analiză tehnică și
economică ce are la bază informații
privind tipul și volumul de material
care poate lovi bariera, caracteristi-
cile pantei și tipul de structură
necesar a fi protejată. Pe baza
acestor informații se va determina
tipul barierei, poziționarea acesteia,
înălțimea și capacitatea.

Din arsenalul de soluții care pot fi aplicate pentru protecția împotriva căderilor de stânci, poate
că cele mai importane sunt cele ce utilizează bariere. 

Fig. 1: Bariere de protecție împotriva căderilor de stânci

Fig. 2

Foto 1 Foto 2



Principalele caracteristici ale unei
bariere, necesar a fi determinate
prin calcul, sunt:

• Capacitatea de preluare a
energiei – kJ: se determină în
funcție de volumul de material și
viteza acestuia la impact;

• Înălțimea barierei și poziți o -
narea: se determină în funcție de
volumul de material, înălțimea de
cădere și geometria pantei;

• Înălțimea reziduală minimă: se
determină în funcție de probabili-
tatea unui al doilea impact (după
primul impact bariera trebuie să
aibă o înălțime reziduală suficientă
pentru a prelua un al doilea impact);

• Deformația maximă: se deter-
mină în funcție de structura ce tre-
buie protejată și de poziționarea
barierei.

Deformația maximă a unei
bariere este o caracteristică foarte
importantă a acestor sisteme și
care, în cele mai multe cazuri,
determină poziționarea acestora și
chiar furnizorul sistemului.

Spre exemplu, o barieră pro-
dusă de Maccaferri, model RMC
200/A, de 2.000 kJ având o
deformație maximă de 5,25 m,
nu poate fi montată la o distanță
mai mică de 5,25 m plus o marjă
de siguranță față de obiectivul
protejat (fig. 3).

Principalele sisteme de bari -
ere produse de către Maccaferri
sunt prezentate în tabelul 1.

Toate sistemele de bariere
produse de Maccaferri au fost
testate conform ETAG 027 fiind
certificate CE. q

Tabelul 1

Fig. 3
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Atenție! Ne fuge pământul de sub picioare.
Ce-i de făcut?

prof. univ. dr. ing. Eugeniu MARCHIDANU – Universitatea Tehnică de Construcții București,
Facultatea de Hidrotehnică, Departamentul de Geotehnică și Fundații

SĂ CUNOAȘTEM MAI BINE ALUNECĂRILE DE TEREN
Asemănări între mecanismul de producere

a cutremurelor de Pământ
și cel corespunzător producerii alunecărilor de teren 

Conform teoriei „zvâcnirii elastice” , elaborată în
anul 1913 de către Harry F. Reid, din cauza acțiunilor
stresurilor tectonice scoarța solidă a Pământului se
deformează elastic, acumulând energie. Când valoarea
stresului atinge limita de rezistență a rocilor, se pro-
duce ruperea acestora, moment în care energia
potențială acumulată este eliberată brusc, sub forma
unei zvâcniri elastice, producând, instantaneu,
cutremurul.

La scară mai mică și mai puțin violent, fenomenul
este asemănător și în cazul alunecărilor de teren. Evo-
luția nefavorabilă a factorilor geodinamici naturali,
externi și interni (precipitații, eroziuni, cutremure, acți-
uni vulcanice s.a.), la care se adăugă contribuția fac-
torului antropic (excavații, explozii, supraîncărcări ale
versanților, trafic rutier și feroviar, defrișări ș.a.), con-
duce la acumularea în versanți a unei cantități de

energie din ce în ce mai mari, care, dacă nu este depis-
tată, stopată și disipată în timp util, poate depăși
rezistența la rupere a rocilor din masiv și produce
declanșarea alunecării versantului.

Pe scurt despre „patologia” alunecărilor de teren
Ce sorți de izbândă ar putea avea un „temerar” care

și-ar propune să găsească cheia succesului în identifi-
carea precoce a unei alunecări, împiedicarea declan -
șării acesteia și imunizarea versantului împo triva unei
astfel de „maladii”?

Să încercăm o analiză comparativă între patologie,
ca metodă specifică medicinii de investigare și moni-
torizare a diverselor afecțiuni, și cercetarea instabili -
tății versanților, care suferă de „boala alunecărilor de
teren” .

Într-o formă mai restrânsă, în accepțiunea multor
specialiști în domeniu, o alunecare de teren se poate
defini astfel: „Desprinderea unui volum de rocă și
deplasarea acestuia sub acțiunea câmpului gravitației
către baza versantului, prin prăbușire, rostogolire sau
glisare pe o suprafață de rezistență scăzută”.

Spre deosebire de multe alte hazarduri generatoare de riscuri importante, care nu pot fi identifi-
cate și evaluate în timp util pentru a fi evitate, în multe cazuri alunecările de teren au șanse mai
mari de reușită pentru a fi prognozate, monitorizate, evaluate și chiar stopate. 

Alunecările de teren, ca fenomene cu caracter distructiv, au de cele mai multe ori la bază cauze
naturale. Nu sunt de neglijat, însă, nici acțiunile antropice care, din păcate, câștigă din ce în ce mai
mult teren.

Nu de puține ori, omul are chiar rol determinant în producerea alunecărilor de teren, ca urmare a
intervențiilor sale nesăbuite pe care, conștient sau inconștient, le practică asupra mediului geologic.
Pentru astfel de gesturi aforismul lui Mark Twain „Omul este singura ființă care poate să se ruși-
neze și are și de ce” este cât se poate de potrivit.

Zi de zi primim, pe canalele de știri, vești care de care mai alarmante și înspăimântătoare, despre
producerea unor fenomene naturale distructive, mai mult sau mai puțin extreme, care lasă în urmă
morți și răniți, pagube materiale însemnate, precum și traume care pot afecta, pentru multă vreme,
sute și mii de oameni. Între aceste fenomene (cutremure, uragane, tornade, tsunami ș.a.) alunecă-
rile de teren ocupă și ele un loc foarte important.

În România ultimilor 20-25 de ani alunecările de teren au stat la baza mai multor incidente teh-
nice grave, care au afectat construcții de interes național, și nu numai. Majoritatea acestor inci-
dente au fost favorizate de incompatibilitatea terenurilor de fundare cu solicitările induse de
construcții, precum și de instabilitatea la alunecare a versanților sau a construcțiilor din pământ.

În multe cazuri, incidentele care au afectat construcțiile nu s-au datorat unor erori semnificative
de proiectare și nici unui volum insuficient de studii geologice efectuate, ci unor studii geologice
inginerești nepotrivite condițiilor specifice amplasamentelor și, mai ales, interpretării incorecte a
datelor obținute.

După multele dezamăgiri create de eșecurile tehnice și financiare datorate alunecărilor de teren
care au afectat mai multe construcții importante, ne întrebăm ce ar trebui făcut pentru a putea face
față dificultăților de ordin geologic ingineresc pe care va trebui să le înfrunte „marile proiecte”
așteptate cu nerăbdare de către români, între care menționăm mult doritele autostrăzi transcarpa -
tice, marile depozite de deșeuri urbane, vechile și numeroasele halde de steril de toate felurile,
multe dintre ele abandonate fără ca în prealabil să fi fost puse în siguranță etc., etc., etc… 

Așa dar, să încercăm o evaluare critică a situației în care ne aflăm și a posibilităților de care dis-
punem pentru a diminua la maximum riscul pe care alunecările de teren îl exercită asupra construc -
țiilor și implicit, asupra oamenilor.
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Conform acestei definiții, se poate înțelege că
alunecarea începe în momentul în care masa de rocă
desprinsă din versant se pune în mișcare și se încheie
în momentul în care deplasarea încetează, semn că
versantul și-a epuizat întreaga energie disponibilă.

Probabilitatea de a putea realiza o prognozare satis-
făcătoare a producerii unei alunecări de teren, într-un
anumit loc și într-o anumită perioadă de timp, depinde
foarte mult de cunoașterea „Fișei patologice” , pe care,
în continuare, o vom denumi „Fișa de observație” a
versantului, suspectat ca fiind purtător al „virusului
alunecării” .

Conținutul Fișei de observație
Fișa de observație reprezintă un document sintetic,

în care se înregistrează periodic evoluția particula -
rităților geologice inginerești ale amplasamentului unei
zone construite, sau a unei viitoare zone construibile,
în vederea stabilirii Categoriei geotehnice și a Riscului
geotehnic, în conformitate cu prevederile normativului
NP 074 – 2014.

Pe lângă alte semnificații geologice inginerești, cei
doi parametri, Categoria geotehnică și Riscul geoteh -
nic, reflectă și potențialul de alunecare al zonei în care
sunt sau se vor amplasa în viitor construcții, precum și
vulnerabilitatea zonei respective față de riscul geoteh-
nic evaluat.

Înainte de a iniția orice demers pentru promovarea
unui amplasament de construcție, prima grijă a inves-
titorului și a proiectantului trebuie să fie aceea de a se
asigura că terenul îndeplinește condițiile de exigență
privind stabilitatea generală, în vederea unei proiectări
geotehnice optime, a executării și exploatării în sigu-
ranță a viitoarei construcții.

Pentru atingerea acestui scop este necesară întoc-
mirea Fișei de observație a amplasamentului, în con-
formitate cu prevederile legislației cu caracter general,
specifice domeniului construcțiilor, între care, în mod
deosebit, se menționează următoarele acte normative:

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, revi-
zuită și republicată în 2016; Normativul NP 074 – 2014
privind documentațiile geotehnice pentru construcții;
Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de amena-
jare a teritoriului național – Secțiunea a V–a – zone de
risc natural (M.O. nr.728/2001) și Normele metodolo -
gice privind modul de elaborare și conținutul hărților
de risc natural la alunecări de teren și inundații (HG nr.
447/2003, M.O. nr. 305/2003) ș.a.

De corectitudinea încadrării amplasamentului în
prevederile actelor normative menționate depind calita-
tea proiectelor, costurile și durata de execuție a lucrărilor,
precum și comportarea acestora în exploatare.

Inițierea, evoluția și epuizarea
unei alunecări de teren

Inițierea alunecării. Ca și în cazul unei „boli”,
germenii alunecărilor de teren se pot instaura în ver-
sant cu mult timp înainte ca aceștia să poată fi depis-
tați. În majoritatea cazurilor există un decalaj, uneori
foarte mare, între momentul inițierii procesului de
alunecare, care se manifestă foarte discret, sub forma
modificării stării de eforturi din masivul de rocă, proces
care nu poate fi sesizat cu ochiul liber, și momentul în
care rezistența la rupere a masivului de rocă este

depășită, se produce ruperea și alunecarea devine cer-
titudine.

În mod greșit, se consideră că o alunecare de teren
începe din momentul în care aceasta se manifestă vizi-
bil, ignorând perioada anterioară, în care procesul de
instabilitate a fost pregătit, de cele mai multe ori, cu
multă discreție, până când s-a produs ruperea masivu-
lui de rocă și alunecarea a devenit sesizabilă.

În concluzie, trebuie să reținem că procesul de pre-
gătire a alunecării începe cu mult timp înaintea
declanșării acesteia.

Evoluția alunecării. Fazele de desfășurare. Într-o
formă de prezentare simplificată, o alunecare de teren
se desfășoară pe durata a trei faze consecutive, astfel:

• Faza 1. Această fază corespunde intervalului de
timp în care starea de eforturi, ca și deformațiile cores -
punzătoare din versant, evoluează în domeniul elastic.

În această fază, deformațiile sunt, de regulă, mici și
reversibile, neobservabile cu ochiul liber. Informații
asupra stării de eforturi și a deformațiilor din versant
pot fi obținute numai prin investigații speciale, de mare
complexitate tehnică.

• Faza 2. Apariția primelor puncte de cedare plas-
tică, diseminate în masivul de rocă, marchează începu-
tul deformațiilor elasto-plastice, parțial reversibile și,
în continuare, a celor plastice (ireversibile). 

În acest stadiu de evoluție, punctele de cedare plas-
tică, și în consecință și deformațiile permanente, devin
din ce în ce mai frecvente, în timp ce rata de creștere a
eforturilor se diminuează continuu până ajunge la zero,
când se produce ruperea masivului de rocă.

Prin observații directe, imaginile vizuale ale defor-
mațiilor depozitelor superficiale, sub formă de curgeri
plastice foarte lente (creeping), precum și deformațiile
rocilor de bază stratificate de sub contactul cu depozi-
tele superficiale mobile (deformații de tip haken-ver-
fen), pot oferi informații foarte utile în ceea ce privește
sesizarea apropierii momentului de declanșare a unei
alunecări și evaluarea ordinului de mărime al acesteia. 

Se poate spune că Faza 2 reprezintă preludiul pro-
ducerii alunecării de teren propriu-zise.

• Faza 3. Această fază debutează cu producerea
ruperii și începerea deplasării rocilor dislocate din
masiv. În cazul prăbușirilor (avalanșelor) de roci, inter-
valul de timp corespunzător Fazei 3 poate fi foarte
scurt, putând ajunge până la mai mulți ani sau la zeci
de ani în cazul curgerilor plastice. 

Pe întreaga durată de producere a alunecării
deplasarea masei de roci poate fi continuă, uniformă
sau cu impulsuri, în funcție de modul în care acți o -
nează factorii ce controlează derularea fenomenului.

Epuizarea alunecării. Aspecte și consecințe.
Adevarata manifestare a unei alunecări de teren, cu
posibile efecte asupra populației, se petrece în timpul
Fazei 3, la începutul căreia potențialul de agresivitate
este maxim. Momentul declanșării alunecării mar -
chează paroxismul hazardului la alunecare și începutul
evoluției fenomenului către restabilirea echilibrului
versantului, evoluție care, practic, se încheie cu
descărcarea completă a energiei acumulate anterior.
Acesta este paradoxul alunecărilor: în prima etapă se
manifestă ca fenomen distructiv, pentru ca ulterior, pe
măsură ce energia se consumă, să-și piardă din agresi-
vitate și să tindă către un comportament inofensiv.

continuare în pagina 28È
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Pe măsura descărcării energiei versantul devine din ce
în ce mai stabil, zona intră într-un proces de cicatrizare
și în timp, terenul poate fi recuperat parțial sau chiar în
totalitate.

În timpul Fazei 3 alunecarea trece prin trei etape,
caracterizate prin forme specifice de echilibru:

- Alunecare activă. Prima parte a Fazei a 3-a
reprezintă etapa echilibrului instabil, în care masa de
roci se află în mișcare. Fenomenul de alunecare este
vizibil și ca urmare, riscul de a realiza construcții
importante pe aceste zone ușor de identificat este
redus;

- Alunecare temporar stabilizată. Deplasarea
s-a oprit. Stabilitatea masei de roci se situează la limita
de echilibru. Reactivarea deplasării este posibilă în orice
moment, dacă reintră în acțiune unul sau mai mulți fac-
tori destabilizatori. Acest tip de alunecare este cel mai
riscant și perfid. Faptul că oferă o imagine aparent
neagresivă poate fi, în realitate, o „capcană geologică”;

- Alunecare stabilizată. Masa de roci alunecă-
toare a ajuns într-o poziție de echilibru stabil. Nu mai
există niciun pericol ca alunecarea să fie reactivată.

GEOLOGIA INGINEREASCĂ ȘI GEOTEHNICĂ.
CÂTEVA CLARIFICĂRI NECESARE

Detalii cu privire la acest subiect sunt prezentate pe
larg în articolul „REFLECȚII GEOLOGICE PRIVIND PRO -
IECTAREA GEOTEHNICĂ”, publicat în Revista Română
de Geotehnică și Fundații – Nr. 2/2015 [3]. În urma
lecturării articolului menționat, se pot reține urmă-
toarele:

„Geologia inginerească este o disciplină cu un
domeniu foarte larg de aplicabilitate în construcții și se
bazează pe următoarele specializări:

• Geologia generală, adaptată necesităților con-
strucțiilor, care cuprinde o serie de noțiuni de Geologie
generală și Geomorfologie, strict necesare proiectării și
executării construcțiilor; 

• Geotehnica (Mecanica pământurilor). Această
specializare studiază depozitele superficiale (formațiu-
nea acoperitoare) alcătuite din roci moi (pământuri);

• Geomecanică (Mecanica rocilor), care studiază
caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor stâncoase
(tari), în contextul particularităților geologice din am -
pla samentele construcțiilor;

• Hidrogeologia tehnică, aplicată în construcții, care
reprezintă un segment al Hidrogeologiei generale și se
referă atât la mediile cu permeabilitate granulară, cât
și la cele cu permeabilitate fisurală.

De ce este necesară această clarificare? Pentru sim-
plul motiv că în foarte multe cazuri, în mod deosebit al
construcțiilor mari, avem de-a face cu situații geologice
și hidrogeologice mixte, în care terenul de fundare din
amplasamentul construcției poate avea o structură
geologică și hidrogeologică foarte complexă. De exem-
plu, în același amplasament, depozitele superficiale
sunt dispuse peste roci tari, alterate și fisurate, puter-
nic tectonizate, cu permeabilitate granulară și fisurală,
uneori carstifiate. În astfel de situații este foarte posi-
bil ca depozitele superficiale în întregime, și o parte
importantă din roca de bază, să intre în sfera de influ-
ență a eforturilor transmise de construcție și să fie soli-
citate simultan.

Pentru astfel de structuri geologice, întocmirea
programelor de studii și interpretarea datelor nu tre-
buie limitate numai la specializarea geotehnică, speci-
fică depozitelor superficiale.

În concluzie, putem afirma, fără riscul de a greși,
că Geotehnica reprezintă o componentă, poate cea mai
importantă, a Geologiei inginerești, dar nu trebuie să
se substituie acesteia.

DESPRE LEGISLAȚIA GEOTEHNICĂ.
PROBLEME DE INTERPRETARE ȘI APLICARE

Subiectul este foarte larg și deosebit de important.
Spațiul editorial nu permite o dezbatere mai detaliată a
acestuia. Din acest motiv, vor fi supuse spre discuție
numai două dintre actele normative cu aplicabilitate
mai extinsă.

• Legea Nr. 575/2001 și Normele metodologice
privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc
natural la alunecări de teren (HG nr. 447/2003).

Hărțile de risc la alunecări de teren, întocmite în con-
formitate cu Metodologia de aplicare a Legii nr.
575/2001, au caracter calitativ și pot oferi o primă
imagine, foarte necesară, asupra potențialului de
alunecare a terenului din amplasamentele construcțiilor.

Pentru diletanți, metodologia este simplă și poate fi
utilizată cu ușurință, nefiind necesare prea multe
cunoștințe geologice din partea elaboratorilor de hărți
de hazard. Acesta este motivul pentru care, în multe
situații, s-a ajuns la contradicții flagrante între rezul-
tatele hărților întocmite de astfel de „specialiști” și
realitățile din teren.

Erorile care se comit la întocmirea hărților de hazard
depind foarte mult de nivelul de pregătire și de expe-
riență practică a realizatorilor.

Coeficienții de influență Ka ... Kh ai potențialului de
alunecare a unui versant, care riscă să fie subevaluați,
sunt, în primul rând, cel litologic Ka, și cel structural Kc
apoi, cu efect mai scăzut, coeficienții hidrogeologic Ke,
silvic Kg și antropic Kh.

Iată, spre exemplu, cum poate fi modificată realita-
tea din teren, prin evaluarea incorectă a coeficientului
de influență litologic Ka.

Pe masa de lucru din birou, realizatorul „hărții de
hazard la alunecare” identifică amplasamentul
construc ției pe hărți geologice, în cele mai frecvente
cazuri la scări mici, 1:50.000…1:200.000, pe care, în
majoritatea cazurilor, nu sunt marcate și depozitele
superficiale, adică tocmai acelea care sunt mult mai
vulnerabile la alunecare.

Cu această ocazie, elaboratorul „hărții de hazard”
constată că, în limitele amplasamentului respectiv,
sunt prezente, de exemplu, formațiuni geologice de
fliș, pentru care coeficientul de influență Ka = 0,31,
este mult mai mic decât Ka = 0,90, cât ar fi corespuns
depozitelor superficiale care, în fapt, erau cele care
prezentau cel mai mare risc la alunecare dar lipseau de
pe hartă.

Greșeli asemănătoare se pot face și la evaluarea
altor coeficienți de influență. De exemplu, coeficientul
de influență silvic Kg depinde de caracteristicile copaci-
lor (specie, vârstă, densitate), de gradul de acoperire a
versanților cu pădure etc.

Æ urmare din pagina 27
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Astfel de erori, care de regulă conduc la concluzii
greșite asupra evaluării calității geologice inginerești a
unui amplasament de construcție, cu toate conse -
cințele negative asupra proiectării geotehnice și exe-
cuției lucrării, pot fi diminuate substanțial prin acțiuni
de recunoaștere geologică pe teren, efectuate de per-
sonal calificat și cu experiență în acest domeniu.

• Normativul NP 074 – 2014 privind documentațiile
geotehnice pentru construcții

Importanța acestui normativ pentru construcții este
indiscutabilă, cu amendamentul că el trebuie să suporte
unele îmbunătățiri în ceea ce privește domeniul de apli-
care. Practic, normativul este destinat numai rocilor
moi, domeniul rocilor tari lipsind în totalitate.

Ceea ce trebuie observat este și faptul că normati-
vul NP 074-2014 nu se corelează, în niciun fel, cu
Legea 575/2001, care privește potențialul de produ -
cere a alunecărilor de teren.

Această omisiune trebuie rezolvată cât mai repede
pentru că nu se poate vorbi de Categorie geotehnică și
Risc geotehnic fără a ține seama de potențialul de
alunecare a terenului.

Și în cazul normativului NP 074-2014, la evaluarea
Categoriei geotehnice și a Riscului geotehnic un rol
foarte important îl poate juca experiența practică a
factorului uman, ca exponent al Geologiei tradiționale,
beneficiar al sursei inepuizabile de înțelepciune dobân-
dită de-a lungul timpului prin practica geologică des-
fășurată pe teren.

Cunoștințele practice, dobândite la „Școala vieții”,
sunt extrem de importante pentru oricare activitate
umană și, desigur, pentru cea geologică pusă în slujba
construcțiilor.

Acest adevăr este redat, atât de sugestiv, printr-o
genială formă de exprimare, cum numai Eminescu
putea să o facă:

„… Nu e carte să înveți
Ca viața s-aibă preț
Ci trăiește, chinuiește
Și de toate pătimește
Și-ai s-auzi cum iarba crește” .

(1880, M. Eminescu, În zadar în colbul școlii…)

DESPRE PREGĂTIREA PERSONALULUI
TEHNIC-INGINE RESC CARE ACTIVEAZĂ

ÎN DOMENIUL COMBATERII RISCURILOR
GENERATE DE ALUNECĂRI

H.G. Nr. 731/1991 a fost primul document legislativ
emis după anul 1989 care reglementa domeniile de
activitate din construcții, modalitățile de atestare
tehnico-profesională și condițiile pe care trebuiau să le
îndeplinească cei care aspirau la obținerea recunoaște-
rii calității de Verificator de proiecte, Responsabil cu
execuția sau Expert tehnic.

Pentru cele trei forme de atestare, prima condiție
pe care candidatul trebuia să o îndeplinească era să fie
inginer constructor (posibil și subinginer constructor, în
cazul Responsabililor cu execuția), ori arhitect.

În H.G. Nr.731/1991 nu se menționa nimic despre
existența unui domeniu care privește stabilitatea și
rezistența terenurilor de fundare a construcțiilor și a

masivelor de pământ sau despre stabilitatea la
alunecare a versanților și nici despre specialiștii care ar
fi trebuit atestați pentru acest domeniu, ca Verificatori
de proiecte, Responsabili cu execuția sau ca Experți
tehnici.

Aceste omisiuni au generat reacții hotărâte din
partea Societății Române de Geotehnică și Fundații,
sprijinită îndeaproape de Asociația de Geologie
Inginerească din România, Catedrele de Geotehnică și
Fundații ale facultăților de construcții din universitățile
tehnice din țară, precum și de numeroase companii
care activau în domeniu.

În urma demersurilor întreprinse, omisiunile
amintite au fost parțial corectate prin H.G. nr.
925/1995, sub forma introducerii specializării „Af –
Rezistența și stabilitatea terenului de fundare a con-
strucțiilor și a masivelor de pământ”, specializare care
face obiectul de activitate al Geotehnicii.

Putem concluziona că există un hiatus semnificativ
în ceea ce privește acoperirea cu specialiști, precum
Verificatori tehnici, Responsabili tehnici cu execuția ori
Experți tehnici pentru subdomeniile Geologiei ingine -
rești – Mecanica rocilor și Hidrogeologia tehnică.

PE CE „PATRIMONIU” DE SPECIALIȘTI
VERIFICATORI DE PROIECTE ȘI EXPERȚI TEHNICI

PENTRU CERINȚA Af NE MAI PUTEM BAZA?
Verificatori de proiecte și Experți tehnici atestați

pentru domeniul Af
Conform informațiilor furnizate de Ministerul Dez-

voltării Regionale și Administrației Publice (M.D.R.A.P.),
corespunzător unui număr de 41 de județe plus muni -
cipiul București, situația statistică în România, privind
specialiștii pentru domeniul Af, atestați ca Verificatori
tehnici de proiecte la data de 29.07.2017 și Experți
tehnici la data de 28.07 2016, era următoarea (vezi
tabelul 1):

• Verificatori tehnici de proiecte = 111
• Experți tehnici = 68
Specialiștii atestați Af care, din motive diverse, nu

mai sunt activi, figurează în continuare în evidențele
M.D.R.A.P. Se estimează că numărul acestora este de
cel puțin 10 - 15.

Constatări cu privire la prezența
Verificatorilor de proiecte și a Experților tehnici

în județe
• În 20 de județe nu există niciun Verificator tehnic

de proiecte;
• În 30 de județe nu există niciun Expert tehnic;
• În 20 de județe nu există nici Verificator și nici

Expert tehnic.

Tabelul 1: Distribuția în teritoriu
a celor 111 Verificatori de proiecte și 68 Experți tehnici Af

Æ urmare din pagina 28
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• Domeniul pentru cerința Af este destinat în între -
gime componentei Geotehnică. Pentru celelalte 3 com -
ponente ale Geologiei inginerești (Geologie generală,
Mecanica rocilor și Hidrogeologia tehnică aplicată în
construcții), nu există reglementări similare Geotehnicii.
Verificările de proiecte și expertizele tehnice pentru
aceste subdomenii sunt suplinite de specialiști atestați
în domenii mai mult sau mai puțin apropiate.

• Deficitul de Verificatori de proiecte și de Experți
tehnici pentru domeniul Af, și mai ales distribuția he -
terogenă a acestora pe teritoriul țării, creează dificul-
tăți foarte mari Proiectării geotehnice, în condițiile în
care normativul NP 074 – 2014 prevede obligativitatea
Verificării tehnice și a Expertizării Af a studiilor geoteh -
nice pentru fazele de proiectare, astfel:

- Studiu geotehnic (SG) pentru proiectare cores -
punzatoare fazelor: Studiu de fezabilitate (S.F.); Docu-
mentația tehnică pentru autorizarea construcțiilor
(D.T.A.C.); Proiect tehnic (P.Th.);

- Studiu geotehnic (SG-U) pentru proiectare în faza
unică;

- Studiu geotehnic de detaliu (SG-D) pentru proiec-
tare la faza Detalii de execuție (D.E.) ;

- Raport de monitorizare geotehnică a execuției (RMG)
pentru faza de execuție a lucrării;

- Expertiza geotehnică Af a lucrării existente, după caz.
CE PROBLEME AR TREBUI SĂ NE DEA DE GÂNDIT?

Analizarea atentă a incidentelor înregistrate în ulti -
mii 20-25 de ani de activitate în construcții, care s-au
manifestat sub formă de alunecări de teren, ne poate
ajuta să identificăm mai bine cauzele care le-au
favorizat și să găsim soluții optime de diminuare sau
chiar de eliminare a producerii în viitor a unor
fenomene distructive asemănătoare. 

Ce s-a întâmplat în această perioadă de timp la
care ne referim? Să enumerăm pe scurt câteva dintre
cele mai importante constatări:

• În domeniul investigațiilor de teren și al cerce -
tărilor de laborator, precum și al execuției lucrărilor pe
șantier, cu mijloacele tehnice și echipamentele perfor-
mante din dotare, firmele de specialitate care practică
astfel de activități au capacitatea de a satisfice cantita-
tiv și calitativ cerințele impuse de proiectare și de exe-
cuție. Cu toate acestea, în unele cazuri, și nu puține, în
mod insuficient justificat, se acționează pentru reduce-
rea timpului de execuție și a costurilor alocate studiilor,
domeniul studiilor geologice inginerești fiind, de regulă,
foarte afectat.

• Dotarea tehnică performantă încurajează, uneori,
tendința de subestimare a rolului ce revine studiilor
geologice inginerești, creând falsa convingere că, în
caz de necesitate, cu mijloacele tehnice din dotare se
pot remedia rapid și eficient efectele negative datorate
diminuării volumului de studii.

• În numeroase cazuri, ritmul alert de execuție a
lucrărilor, impus de recuperarea întârzierilor înregis-
trate din diverse motive, precum și depășirea, uneori
prematură, a fondurilor alocate execuției construcțiilor,
au condus la adoptarea unor măsuri total nepotrivite
din punct devedere tehnic. Iată câteva dintre acestea :

- Diminuarea volumelor de studii și, în consecință, o
proiectare geotehnică deficitară;

- Încadrarea amplasamentelor în categorii geoteh -
nice inferioare fără a se adopta și măsuri de siguranță
corespunzătoare, pentru a evita eventuale dificultăți și
„surprize” care pot să apară din cauza schimbării cate-
goriei geotehnice;

- Executarea excavațiilor înainte de a se efectua
lucrări de consolidare a versanților, la adăpostul cărora
să se poată excava în condiții de siguranță;

- Abateri de la prevederile caietelor de sarcini pri-
vind calitatea materialelor de construcție pentru
terasamente și nerespectarea nivelurilor de exigență la
punerea acestora în operă;

- Darea în exploatare a construcțiilor, înainte de a fi
executate toate lucrările de punere în siguranță pre-
văzute în proiecte;

- Deficiențe semnificative în ceea ce privește capa -
citatea companiilor de a asigura numeric și calitativ
necesarul de personal tehnic calificat în domeniul
Geologiei inginerești ș.a.

CE-I DE FĂCUT?
Câteva dintre acțiunile de primă urgență ar fi urmă-

toarele:
• Măsuri raționale și severe pentru respectarea

legilor în construcții;
• Fundamentarea Proiectării geotehnice pe volume

optime de studii geologice-inginerești, recomandate de
către specialiști atestați profesional în acest domeniu;

• Extinderea normativului NP 074 – 2014 și la
domeniul rocilor tari și semitari și corelarea acestuia cu
Legea 575/2001 privind alunecările de teren;

• Separarea cerinței Af - Rezistența și stabilitatea
terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de
pământ în 3 subdomenii: Af1 – Geotehnică (Mecanica
pământurilor); Af2 – Geomecanică (Mecanica rocilor);
Af3 – Hidrogeologie tehnică. Această separare poate
contribui foarte mult la creșterea eficienței Verificato-
rilor de proiecte și a Experților tehnici atestați pentru
domeniul Af;

• Resuscitarea interesului pentru reabilitarea rolului
Geologiei inginerești în activitatea de construcții, în
mod deosebit a asistenței tehnice de specialitate pe
șantierele de execuție;

• Obligativitatea introducerii în documentația
tehnică de autorizare a construcției (D.T.A.C.) a
hărților de hazard la alunecări de teren, elaborate con-
form Legii 575/2001;

• Asigurarea condițiilor de ridicare a nivelului de
exigență Af pentru verificarea tehnică a proietelor,
expertizarea lucrărilor și asigurarea asistenței geolo -
gice - tehnice pe șantier. 
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De 14 ani la înălțime !

Obiectele de activitate ale grupului ROLIFT: 
• ÎNCHIRIEREA de echipamente pentru manipulat

marfă și lucru la înălțime (stivuitoare, platforme de
lucru la înălțime, alte echipamente industriale);

• COMERCIALIZAREA de echi pamente noi și
second-hand din aceleași game, dar și alte mărci și
furnizori;

• SERVICE autorizat ISCIR specializat în domeniul
acestor tipuri de echipamente; 

• SERVICII DE RSVTI autorizate; 
• COMERCIALIZARE piese de schimb pentru

stivuitoare și nacele de lucru la înălțime de la furnizori
externi și interni;

• TRANSPORT UTILAJE, ECHI PAMENTE pentru
utilajele proprii și pentru diverși beneficiari.

Redresarea pieței în domeniul închirierilor a început
relativ firav cu anul 2012. Strategia pe care am adop-
tat-o în vederea menținerii businessului nostru pe
piață a fost de înființare a societății ROLIFT SERV SRL,
cu obiect de activitate de service pentru stivuitoare și
platforme de lucru la înălțime, asigurarea de piese de
schimb, servicii R.S.V.T.I., activitate care, în mare
parte, a susținut firma mamă ROLIFT SRL. Tot în 2012
s-a făcut reorganizarea judiciară a societății cu un plan
care a fost aprobat în adunarea creditorilor.

Urmând consecvent obiectivul propus prin luarea
unor măsuri de regândire și de adaptare a afacerii la
noile condiții de piață, dar și ca o consecință a cererii
crescânde de echipamente pentru închiriat, cerere
aflată pe un trend ascendent, începând cu 2013, s-a
avut în vedere o revenire și creștere constantă, orga -
nică și sănătoasă a activităților și indicatorilor econo -
mici pe care îi urmărim în tot ceea ce facem.

Anul 2016 este cel în care ROLIFT SRL a îndeplinit
cu succes planul de reorganizare adoptat în septembrie
2012. Din statisticile oficiale, ne situăm în procentul de
0,48 din totalul de societăți care, în 2012, au intrat în
insolvență și care au reușit îndeplinirea cu succes a
planului de reorganizare propus. 2016 a fost anul în
care ROLIFT SRL a avut datorii zero către toți furnizorii
și către Stat, un obiectiv pe care ne-am ambiționat
să-l obținem.

Poziția și atitudinea pe care le-am adoptat se pare că
sunt dintre acelea rar alese de societățile din ROMÂNIA
care au probleme financiare, probleme care sunt

„rezolvate” doar în beneficiul propriu, cau zând fali-
mente deliberate, în urma cărora pierd, de multe ori,
societățile creditoare și în special Statul). 

Fără lipsă de modestie pot afirma că dacă ești de
bună credință dar și dacă te bazezi pe forțele proprii și
pe oameni de încredere, cu experiența acumulată și
profesionalism ai șanse mari de reușită. Foarte mult a
contat și încre derea acordată de unele societăți cola -
boratoare care ne-au sprijinit, dar și de clienții noștri
care au apelat la produsele și serviciile ROLIFT.

Perspectiva pe care o vedem este una pozitivă, pen-
tru că parcul nostru de închiriere a crescut cu cca 50%
față de 2016, în special cel de echipamente noi,
urmând ca, până la sfârșitul anului 2017, să trecem de
100 de echipamente iar cifra de afaceri pe care o pre-
conizăm pentru anul 2017 este dublă față de 2016 pe
tot grupul ROLIFT SRL. q

ROLIFT SRL Timișoara este dealer în partea de vest a României pentru echipamente de manevrat
marfă și de lucru la înălțime, atât pentru materiale, cât și pentru personal. Având o experiență de
peste 14 ani pe piață în domeniul  echipamentelor de acest gen, compania oferă soluții pentru orice
tip de activitate care implică ridicarea de materiale la înălțime, manipularea de materiale în depozite
și în șantiere, precum și pentru ridicarea la înălțime a personalului de lucru.
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De la SOLDATA la SIXENSE

După aproape 20 de ani de furnizare
a serviciilor de monitorizare de ultimă
oră, în anul 2016, SOLDATA a devenit
SIXENSE. Acesta este mai mult decât un
simplu rebranding. Schimbarea nume lui
reprezintă, de fapt, o îmbunătățire sem-
nificativă a organizației noastre, a dina-
micii sale și a soluțiilor pe care le putem
oferi.

Red.: Practic, Ce s-a schimbat în
firmă din 2016 ?
În 2016, grupul VINCI CONSTRUC-

TION a adăugat o nouă coardă la arcul
său: o ofertă de servicii și soluții digitale
dedicate managementului proiectelor de
construcții, patrimoniului, riscu rilor, pro-
iectelor de infrastrustructură, solului și
mediului. În acest sens, VINCI Con-
struction a lansat în iunie, anul trecut, o
nouă marcă: SIXENSE. 

SIXENSE se poate citi ca un joc de
cuvinte, care pune accentul pe intuiție,
pe al șaselea simț. Noul SIXENSE Group
adună 10 firme specializate, pentru a
crea trei domenii de expertiză, după cum
urmează:

• Tehnologii de instrumentare și
monitorizare;

• Inginerie specializată pentru diag-
nosticarea, protecția și întreținerea acti-
velor;

• Platforme informatice digitale.
Cele zece firme ar fi: SIXENSE

CONCRETE - Raportări specializate,
managementul și mentenanța patrimo-
niului construit; SIXENSE DIGITAL -
Dezvoltarea și operarea cu soluții soft -
ware specializate; SIXENSE ENVI-
RONMENT - Servicii de consultanță și
monitorizare a zgomotului, vibrațiilor și
calității aerului; SIXENSE GEOPHY-
SICS - Analiză și consultanță legate de
factorii geofizici atât onshore, cât și
offshore; SIXENSE IN SITU - Diagnos-
ticul și analiza rezistenței pentru infra -
structura din beton armat; SIXENSE
IPRS - Protecția împotriva coroziunii
pentru armături din beton și oțel;
SIXENSE MAPPING - Proiectarea digi-
tală și modelarea solurilor și a structuri-
lor; SIXENSE NECS - Analize și
predicții despre comportamentul mate-
rialelor și al structurilor; SIXENSE
SOLDATA - Detectarea riscurilor și
monitorizarea solurilor, a structurilor și
a mediului; SIXENSE  SYSTEMS - Solu -
ții pentru monitorizarea și managemen-
tul infrastructurii. 

Red.: Cum se efectuează concret
toate monitorizările? 
Toate lucrările de monitorizare în timp

a unei construc ții se execută în funcție
de proiect, de riscurile identificate de
către proiectant, de constructor, de bene -
ficiar. O să vă dau și câteva exemple. 

Pentru proiectele de infrastructură
feroviară, pentru care urmărirea com-
portării în timp este critică, avem un
contract  cu autoritatea publică / operator
economic prin care aceasta contrac-
tează  serviciile de  urmărire a compor -
tării în timp a noii construcții, cât și a
construcțiilor care se află în zona de
influență.  În acest caz, avem monitori-
zare structurală, geotehnică și de
mediu.  Se instrumentează structurile
identificate a fi monitorizate cu echipa-
mente (senzori, stații totale robotizate
etc.) și măsuram cum se comportă
acestea: tasări ale terenului de fundare,
deformații 3D ale clădirilor, mișcări de
înclinare, mișcări pe orizontală, nivelul
apei, monitorizarea temperaturii în
structură, a întinderii, tensiunii etc.
Unele sisteme sunt automatizate, altele
nu. Clientul are la dispoziție o bază de
date centralizată a monitorizării, prin
care poate vizualiza în timp real com-
portarea structurilor monitorizate.

La proiectele de clădiri pentru biro -
uri, centre comerciale, stadioane, etc,
soluțiile de monitorizare implementate
sunt mult mai puțin complexe, însă au
același nivel de importanță: tasări,
fisuri, mișcări de înclinare, monitorizare
seismică, inclinometrie etc.

Soluțiile de monitorizare propuse de
noi sunt: topografie automată, monito-
rizare geotehnică, structurală și de mediu
(zgomot, vibrații), detectare tasări din
satelit, studii de fotogrametrie, monito-
rizare meteo, studii geofizice etc. 

Red.: Cum vă luptați cu concurența?
Concurența este sănătoasă și gene-

rează progres. Ne învățăm lecțiile și ne
continuăm treaba. În România, pe
proiecte mari, proiecte complexe de
monitorizare nu putem vorbi despre
concurență în domeniul nostru de
expertiză. Criteriile de atribuire sunt
clare și toată lumea le cunoaște. Pe pro-
iectele mici, cu soluții de monitorizare
puțin complexe, cu bugete mici, mai
sunt firme care execută lucrări de moni-
torizare, le cunoaștem, ne-am intersec-
tat cu ele pe anumite proiecte. 

Red.: Cum vedeți viitorul afacerii
și al segmentului de  piață în
care activați?
Aș vrea să menționez că m-am ală-

turat echipei Sixense România în urmă
cu 2 ani și jumătate; veneam din alt
domeniu, cu alte perspective. Acesta
este unul total nou pentru mine, însă
m-a impresionat și mă provoacă în con-
tinuare prin complexitate și prin faptul
că soluțiile noastre sunt dedicate infra -
structurii feroviare, rutiere, construcții-
lor civile (clădiri de birouri, centre
comerciale, ansambluri rezidențiale),
energie&nuclear, petrol&gaze, mediu,
mine, infrastructură hidro etc. După cum
vedeți, „the sky is the limit” și, mai ales,
în urma schimbării de anul trecut, gama
noastră de servicii s-a extins destul de
mult, deci sunt optimistă și așa sunt de
când am ajuns aici. 

Alinierea legislației românești la cea
europeană, proiectele finanțate prin
fonduri europene, tânăra generație de
ingineri care se întoarce în România,
investitori străini care aleg să inves-
tească aici, sunt  factori care influen -
țează major acest domeniu. 

Soluțiile SIXENSE pentru cunoaște-
rea infrastructurii, data management,
risk management, optimizarea costuri-
lor, îmbunătățirea ciclului de viață al
proiectelor, sunt dedicate tuturor parti-
cipanților acestei piețe, de la adminis-
tratori de active până la constructori,
proiectanți. Suntem aici pentru a le
acorda suportul necesar.

„Measured decision for built
environments” nu este doar deviza
noastră, este moștenirea noastră.
Experiența noastră în diminuarea
riscurilor aduce siguranță și liniște
clienților și proprietăților lor. q

Anul 2016 a reprezentat un moment de referință în activitatea societății comerciale Soldata, devenită atunci
Sixense. A fost, însă, nu doar o schimbare de nume ci și un salt calitativ în activitatea firmei, despre ale cărei
servicii oferite beneficiarilor aflăm informații din interviul cu dna Mariana Garștea, director general adjunct SIXENSE.

Mariana GARȘTEA ‐
director general adjunct SIXENSE
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Arhitectură fără limite (XVI)
KINGDOM TOWER –
Jeddah, Arabia Saudită

În numărul din luna aprilie 2017, v-am prezentat cea mai înaltă clădire existentă, în prezent, în lume: Burj Khalifa
din Dubai, Emiratele Arabe Unite – 828 m.

Acest record va rezista până în anul 2020, atunci când va fi gata Kingdom Tower, prima clădire din lume care va
depăși înălțimea de 1 km, având 1.001 m.

Kingdom Tower se construiește pe malul mării Roșii în Arabia Saudită.
Inițiatorul proiectului este prințul Al-Walled din Tabal, cel mai bogat
arab din Orientul Mijlociu.

La început s-a dorit ca înălțimea turnului să fie de 1.600 m dar stu-
diile geotehnice au arătat că, deocamdată, nu este posibilă o asemenea
construcție.

Chiar și la înălțimea de 1.001 m a fost necesară depășirea unor
obstacole tehnice și tehnologice și găsirea soluțiilor pentru rezolvarea lor.

Una dintre probleme a fost turnarea cimentului umed la înălțimea de
peste 800 m și la temperaturile ridicate din acea zonă. Apoi, stabilirea
calităților de ciment, de înaltă performanță, potrivite pentru un aseme-
nea proiect. Tehnologia folosită la turnarea cimentului, printr-un tub cu
15 cm diametru, a fost proiectată de firma Putzmeister.

O altă problemă dificilă, pe care au avut-o de rezolvat proiectanții, a
fost contracararea vitezei vântului și a efectelor acestuia asupra clădirii.
Soluția a fost ca, la fiecare câteva etaje, să se modifice forma construcției.

Probleme, nu puține, a ridicat și execuția fundației acestei clădiri
care, ea singură, a durat 12 luni.

Pentru fundație s-au executat de către firma Saudi Bauer, subsidiară
a societății germane Bauer Spezialtiefbau, 270 de piloți cu diametre
între 150 cm și 180 cm, îngropați la adâncimi între 50 m și 110 m.

Pentru a feri oțelul de oxidare din cauza apei sărate, foarte corozivă,
s-a aplicat acestuia o protecție catodică. În fundație s-au încorporat
instrumente de măsură și celule-senzor pentru a sesiza eventualele
mișcări și modificări ale solului. La execuția fundației s-a folosit beton
cu o înaltă rezistență la compresiune, având în vedere greutatea clădirii
pe care va trebui să o susțină.

Proiectul clădirii a fost conceput de firma Adrian Smith & Gordon Gill
Architecture din Chicago. Adrian Smith a lucrat și la Burj Khalifa, în
perioada în care activa la proiectanții acesteia – Skidmore, Owings &
Merrill dar și la proiectarea altor zgârie-nori din întreaga lume, între
care: Turnul Jin Mao din Shanghai, Trump International din Chicago sau
Nanjing Greenland Financial Center.

Forma subțire și ascuțită a turnului sugerează creșterea unei plante
tinere în deșert, plantă care răsare și se ridică spre cer, mai întâi ca o
tulpină, din care răsar apoi mai mulți lăstari.

Proiectul îmbină inovația în tehnologie cu cea din domeniul materia-
lelor. Fiecare latură a turnului are prevăzute spații concave care for-

mează umbre, protejând astfel de
soare mari porțiuni ale clădirii.

Sunt prevăzute și terase exte-
rioare cu o vedere impresionantă asu-
pra orașului Jeddah și a Mării Roșii.

În final, clădirea va avea 200 de
etaje, din care 160 locuibile. Turnul
va include un hotel de lux Four Sea-
sons cu 200 de camere, 530 de
apartamente, spații de birouri și un
observator la înălțimea de 157 m. De
asemenea, sunt prevăzute 3.190
de locuri de parcare în cele 4 niveluri
subterane.

Construcția acestei clădiri, care
va îngloba 500.000 mc de ciment și
80.000 de tone de oțel, va fi coordo-
nată de con sor țiul format din firmele
britanice Mace și consultantul E. C.
Harris, parte a grupului olandez
Arcadis.

Costul construcției Kingdom Tower
(supranumit și Turnul Regelui) cu o
suprafață de 530.000 mp, se va
ridica la 1,23 mld. dolari. qKINGDOM TOWER – Jeddah, Arabia Saudită (proiect) KINGDOM TOWER (în construcție)
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SECURITATE PRIN SUPRAVEGHERE VIDEO 
Camerele Bosch MIC IP pentru medii extreme

Carcasa metalică solidă a camerelor
MIC IP starlight 7000i și MIC IP
fusion 9000i poate rezista la condiții
meteorologice severe, cum ar fi:
condiții de vânt foarte puternic,
ploaie, ceață, praf și umiditate 100%
(UL tip 6P și IP68), temperaturi de la
-40 °C la +65 °C, vibrații extreme
(IEC60068) și rezistență la impact
sever (IK10).

Materialul de calitate superioară și
finisarea camerelor MIC IP oferă o
protecție fără precedent împotriva
coroziunii ASTM B117 (2.000 ore). 

Tehnologia încorporată starlight asi -
gură ima gini color foarte detaliate în
situații extreme de lumină slabă.
Atunci când nivelurile de lumină scad
la zero, iluminatorul opțional din ca -
mera MIC IP starlight 7000i sau
capacitățile termice ale camerei MIC

IP fusion 9000i  asigură cel mai înalt
nivel de detaliere sau detec tare tim-
purie a obiectelor.

Potențialul real al camerelor MIC IP
este asigurat de combinația designu-
lui lor robust cu Analiza Video Inte -
ligentă încorporată, proiectată special
pentru mediile cele mai exigente.
Chiar și în cele mai dificile condiții,
datele video pot fi interpretate direct
la sursă, pentru a îmbunătăți în con-
tinuare nivelul de securitate sau pen-
tru a permite ca datele video să facă
mai mult decât securitatea în sine.

Noua cameră MIC IP fusion 9000i
oferă o caracteristică unică în ceea ce
privește analiza video: fuziunea
metadatelor. Informațiile de tip meta-
data fuzionează între cele două
blocuri de imagine, optic si termal,
ale camerei, oferind utilizatorilor o
informație  completă a situației -
indife rent dacă este vorba de fluxul
video optic sau termic care este
vizionat. Fuziunea metadatelor ajută
utilizatorii să se concentreze asupra
lucrurilor „invizibile” care necesită
atenție. Dacă un eveniment este
detectat, dar nu este neapărat vizibil
în fluxul video care este vizionat, se
declanșează o alarmă iar utilizatorii

pot face, pur și simplu, click pe caseta
de suprapunere alarme. Utilizatorul va
vedea apoi datele video legate de
evenimentul respectiv.

Analiza Video Inteligentă încorporată
se potrivește perfect designului
robust al camerelor MIC IP. Acest tip
de analiză video se deosebește de
alte soluții de analiză video, datorită
capacității sale de a face diferența
între evenimentele de securitate reale
și alarmele false cunoscute. Acți o -
nează în medii extreme cu zăpadă,
vânt (copaci în mișcare), ploi, grindină
și reflexii de apă. Analiza Video Inte -
ligentă permite detectarea obiectelor
la distanțe mari. Atunci când este
com binată cu capacitățile optice și
termice ale MIC IP fusion 9000i,
aceasta este soluția perfectă pentru
detectarea timpurie a obiectelor în
aplicații critice de tipul protecției
perimetrale în aeroporturi, infrastruc-
turilor critice și patrulelor de frontieră.

O altă inovație oferită de ambele
modele MIC IP este analiza video în
mișcare. Operatorul este avertizat
sau funcția de urmărire inteligentă a
camerei este declanșată, în momen-
tul în care un obiect în mișcare sau o

Indiferent cât de dure sunt condițiile, o operațiune de supraveghere video trebuie să fie permanentă. De aceea,
Bosch și-a dezvoltat și mai mult familia MIC IP de camere extrem de rezistente. În aceste condiții, Camerele
MIC IP sunt construite pentru a funcționa, practic, în orice mediu.



persoană este detectată, în timp ce
camera MIC IP se deplasează, se
înclină sau se micșorează. Odată ce
funcția de urmărire inteligentă este
activată, obiectele în mișcare sunt
urmărite automat. Captarea optimă a
obiec telor în mișcare este asigurată
prin ajustarea dinamică a câmpului
vizual.

Pe lângă exteriorul lor robust, toate
camerele MIC IP au ceea ce este
necesar pentru a furniza cea mai
înaltă calitate a imaginilor video re -
levante - indiferent de condițiile de
iluminare, de timpul sau de mișcarea
obiectului. Ambele tehnologii - MIC IP
starlight 7000i și MIC IP fusion 9000i
- includ tehnologia Bosch starlight ca
funcție standard, combinată cu o
rezoluție de 1080 p și o rată a cadrelor
de 60 fps. Acest lucru permite cap -
tarea de imagini color foarte detali-
ate, în scene cu lumină ambientală
slabă (până la 0,0077 lux). Obiectele
cu mișcare rapidă sunt captate fără
dificultate datorită ratei ridicate a
cadrelor. Expunerea perfectă a obi -
ectelor (în mișcare), în scenele lumi-
nate în mod inegal, este garantată de
gama dinamică ridicată a camerei de
120 dB. În condiții  de ceață sau alte
imagini cu contrast scăzut, vizibili-
tatea este îmbunătățită de funcția
Intelligent Defog a camerei video.

Atunci când nivelurile de lumină scad
la zero, lumina camerei  MIC starlight
IP 7000i poate fi completată cu un
iluminator opțional, permițând came -
rei să capteze imagini de înaltă cali-
tate în întu neric complet, pe o
distanță de până la 450 m. Acest
lucru garantează că obiectele de
interes au întotdeauna o iluminare
optimă.

Ambele camere oferă un ștergător si -
liconic motorizat integrat, pentru a
păstra geamul curat. Funcția de win-
dow-defrosting permite camerei MIC
IP fusion 9000 MIC să capteze imagini
la cele mai fine detalii, indiferent cât
de rece este. Aceste capacități de
autocurățire, combinate cu ratingul
NEMA-TS2, recomandă camerele MIC
IP și pentru aplicații de monitorizare a
traficului, cum ar fi tunelurile și
podurile.

Ceea ce face ca MIC IP fusion 9000i
să iasă în evidență este combinația
dintre blocul optic și cel termal într-o
carcasă robustă, oferind imagini rele-
vante în orice condiție de iluminare.
Împreună cu capacitatea de fuziune a
informațiilor de tip metadata, camera
MIC IP fusion 9000i asigură detec -
tarea timpurie a obiectelor, permițând
imaginilor să fie capturate prin fum,
în întuneric complet sau atunci când
obiecte sau persoane sunt ascunse de
frunze.

Toate camerele MIC IP oferă o redu -
cere inteligentă a zgomotului dinamic
și un streaming inteligent, combinat
cu compresia video standard H.265.
În funcție de conținutul scenei, se
reduce viteza de biți cu până la 80%.
Aceasta ajută la menținerea datelor
video ușor de gestionat, reducând
substanțial cerințele de stocare,
fără a compromite calitatea video.
Ca toate camerele din portofoliul
Bosch, modelele MIC IP oferă diferite
măsuri de protecție software și hard-
ware, cum ar fi un modul Trusted
Platform Modul încorporat, pentru a
păstra date le video securi zate.

Securitatea video facilă

Configurarea și calibrarea funcțiilor de
analiză video inteligentă nu a fost
niciodată mai ușoară și rapidă pentru
orice utilizator. Pur și simplu introdu -
ceți înălțimea came rei, iar restul cali -
brării se efec tuează de către analiza
video în sine, pe baza informațiilor de
la senzorii de poziționare ai camerei.

Camerele MIC IP pot fi preconfigurate
în timp ce sunt încă în cutie. Cone -
xiunea opțională VIDEOJET connect
7000 suportă o conexiune de mare
putere prin Ethernet pentru a conecta
mai multe camere MIC IP, ceea ce îl
face o configurație ideală pentru
instalări de-a lungul perimetrelor sau
autostrăzilor. q
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Securitatea la incendiu în România (II)
Despre simularea incendiilor și reconstituirea acestora
(vezi maternitatea Giulești, clubul Colectiv și altele). 
Pledoarie pentru folosirea unor metodologii moderne în MSI

arh. Horia Mihai NICOLESCU

După cum vedem cu toții, în ultimii ani situația
din România în domeniul securității la incendiu este
din ce în ce mai spinoasă; evenimentele nedorite se
înmulțesc, reacția autorităților este din ce în ce mai
haotică (în ciuda repetatelor asigurări și luări de
angajamente la cele mai înalte nivele!?!), piața este
confuzată de repetatele schimbări legislative și de
pozițiile sensibil deosebite în interpretarea legislației
PSI adoptate de ISU locale etc. Toate acestea se
datorează, însă, unui singur motiv (despre care am
vorbit continuu în ultimii 10 ani) și anume: lipsa
unei viziuni profesionale și coerente la nivelul
factorilor de decizie și administrativi respon -
sabili, adică a celor care hotărăsc destinele acestui
domeniu în România! În fapt, este vorba despre
lipsa unei educații solide în domeniu, coroborată cu
absența unei voințe de a face bine în numele țării,
într-o perspectivă îndelungată și nu în numele unor
avantaje personale meschine, cu bătaie scurtă.

Explicația a fost dată (acum câteva zile) de către
unul dintre panelistii de excepție în cadrul unei
memorabile prezentări făcute la conferința organi-
zată de „Cursul de guvernare” la sediul BNR, din
care îmi permit să citez (aproximativ, din memorie)
două afirmații:

• Noi suntem un grup de experți / specia -
liști ai domeniului care ne spunem punctul de
vedere; deciziile sunt luate, însă, de factorii
politici. Aceștia pot ține cont sau nu de păr-
erea noastră!

• Politicienii ultimelor trei decenii reprezintă
o combinație de incompetență și corupție.  

Revenind la ideea din titlul acestui editorial,
„Ce se (mai) poate face acum?” Doar ceea ce stă în
mâna noastră, a specialiștilor „tehnocrați”, care acti -
văm cinsitit și profesionalist în domeniul securității
la incendiu din România: să încercăm să ne aliniem
la nivelul profesional mondial, la trendurile actuale
internaționale și să începem să folosim metodologii
mai moderne în munca noastră – metodologii care
să împingă și în România viziunea domeniului până
la nivelul țărilor celor mai avansate (Anglia, SUA etc.).

Una dintre noile metodologii de analiză a unui
incendiu (înainte – pentru a optimiza măsurile de
protecție, dar și după – pentru a determina cauzele
incendiului și ale pagubelor produse de el) este
metoda mo delării matematice. Trebuie menționat că

cele mai folosite și recunos-
cute programe de modelare
matematică a evoluției unui in -
cendiu (PYROSIM și PATHFINDER
produse de firma Thunder-
head Engineering din SUA)
sunt disponibile de câțiva ani
și în România, prin firma
SIGURA. Pe baza acestor pro-
grame, INSEMEX Petroșani a
efectuat analiza incendiilor de
la Maternitatea Giulești și de
la clubul Colectiv (pentru a le aminti doar pe cele
mai „sonore”). Programul este deosebit de priete-
nos, are o grafică naturală excelentă și este extrem
de versatil. În definitiv, nu trebuie să aștepți
incendiul real ca să vezi cum se comportă soluțiile
de protecție la foc prevăzute în proiect. Este mai
simplu, ieftin și logic să le supui în prealabil unor
simulări, care îți pot face corecțiile necesare pentru
a le aduce la eficiența lor maximă!

Prezentate în cadrul unor sesiuni succesive ale
Școlii PROMETEU (organizată de ASI, împreună cu
firma SIGURA PROMETEU CONSULT), această meto-
dologie și programul respectiv sunt astăzi cele mai
răspândite și cu largi aplicații în lume (păcat că
numai în România această tehnică nu este recunos-
cută încă de IGSU, deși ea este folosită deja în toate
țările fostului „lagăr socialist”!!!). 

Legat de acest subiect, în acest număr veți
putea citi:

• La secțiunea de Teoria focului, un comentariu
referitor la situația din România privind ignifugările
structurilor din lemn – unde ipocrizia organelor de
control și avizare continuă să acopere - deliberat - o
situație inacceptabilă. 

• Din nou despre incendiul din Greenfel
Tower – al doilea articol al colegului nostru col. (r)
Petre Liviu NEGOESCU. Acest nefericit eveniment
continuă și va mai continua, încă multă vreme, să
agite specialiștii domeniului. Analizele care apar în
revistele din toată lumea ne dau speranță că Green-
fel Tower va marca și un moment de cotitură în
abordarea securității la incendiu în normele și men-
talitatea de securitate la incendiu de pretutindeni.
Scurte extrase ale unor puncte de vedere ale spe-
cialiștilor domeniului vi le prezentăm și noi în acest
număr, în secțiunea INFO FIRE.

Horia Mihai Nicolescu



Tot aici, ne bucurăm să vă putem anunța că unul
dintre tinerii noștri colegi (remarcabili) de breaslă –
dr. Octavian LALU (fost la INCERC - Stația de foc)
– lucrează acum în Marea Britanie, la o firmă de
specialitate cu renume, care a fost desemnată de
guvernul britanic să analizeze recentul incendiu din
Londra (Greenfel Tower) în scopul extragerii unor
concluzii și recomandări practice – aplicabile apoi în
toată țara. Câteva idei și link-urile aferente acestui
studiu le puteți găsi în această secțiune, acolo unde
puteți urmări cum se face o analiză extrem de pro-
fesională a unui incendiu, îmbinând modelarea
mate  matică cu testarea de laborator.

Sperăm să inaugurăm acum o colaborare fruc-
tuoasă și de lungă durată cu dl. dr. Octavian LALU -
având astfel ocazia să vă ținem la curent cu cele
mai noi idei ale domeniului nostru, care „se coc”
acum într-una dintre cele mai cunoscute citadele
științifice ale momentului.

Secțiunea INFO FIRE vă prezintă:
• Câteva fotografii luate „la cald” la fața locului

(club Colectiv), imediat după eveniment,  de către
colegul nostru col (r) Florin Dincă. Puteți constata,
astfel singuri, unele aspecte din cascada de necon-
formități care au condus la dezastrul de acolo.
Având în vedere că, recent, s-au împlinit doi ani de
la această dramă, ne-am propus să omagiem

victimele de acolo printr-o sesiune specială comună
ASI – Școala PROMETEU, în care să prezentăm cele
mai noi informații asupra acestui incendiu. Vă vom ține
la curent pe site-urile www.scoalaprometeu.ro
și www.asociatia-asi.ro.

• Un rezumat al lucrărilor Conferințelor din 2017
ale ECEUFIRE (organism din care face parte și ASI)
din 2017, de la Budapesta și Odessa; 

• Informații despre INFOPROTECTION – o mani-
festare profesională din Franța și un link la site-ul
aferent, a cărui urmărire regulată vă poate ține la
curent cu noutățile domeniului din Hexagon;

• Scurte puncte de vedere ale specialiștilor inter-
naționali privind incendiul de la Greenfel Tower.

Un nou pachet de răspunsuri la Chestionarul
nostru: „Securitatea la incendiu – încotro?”. 

De data aceasta au binevoit să răspundă domnii:
• Șerban SFARLOS – specialist în securitatea la

incendiu;
• Sorin CALOTĂ – vicepreședinte ARISI.

Și pentru că secțiunea noastră viitoare va
apărea în februarie 2018, doresc să urez – în
premieră - tuturor colaboratorilor și cititorilor
noștri LA MULTI ANI! q

ARGUMENT
Știm cu toții că punerea în operă este crucială pentru reușita pe piață a unui material sau a unei noi tehnolo-

gii. Știm însă, la fel de bine, că la noi „Dorel stă la pândă” și de-abia așteaptă să facă o năzbâtie care să compro-
mită complet lucrarea! De aceea, considerăm foarte utilă inițierea în această secțiune a unei serii de GHIDURI
DE BUNĂ EXECUȚIE prezentate chiar de producătorii / distribuitorii de materiale, produse sau sisteme fur-
nizate de ei pe piața românească. Acest tip de articole este foarte important, având în vedere faptul că
domeniul despre care vorbim suferă în România, nu prin lipsa noutăților de ultimă generație ci – în special
– prin punerea lor defectuoasă în operă, urmare a lipsei de formare profesională a muncitorilor noștri
(carența generală, de altfel, a execuției în România și care i-a condus pe toți marii investitori să-și înființeze
școli proprii de ucenici). Astfel s-a ajuns la compromiterea unor soluții și sisteme apreciate pe plan mondial
dar care, implementate în România, au fost un eșec, aruncând o pată (nemeritată) și asupra brandului care
le-a produs.

Nu intenționăm să înlocuim trainingurile complete ale fiecărui producător dar putem să le dăm o mână
de ajutor, astfel încât piața să evite măcar greșelile majore de punere în operă – prezentând erorile
curente din execuție care pot compromite o lucrare (să nu uităm că ne referim la domeniul securității la
incendiu, unde erori aparent neimportante de punere în operă pot conduce la urmări grave – vezi placarea
fațadelor fără bariere de propagare a focului).

Ne adresăm, așadar, cu această solicitare marilor firme ale domeniului prezente pe piața românească și
suntem convinși de reacția lor pozitivă. Începând cu numărul viitor (februarie 2018) vom publica răspunsu-
rile lor, mulțumindu-le anticipat pentru cooperare și sperând ca, în viitor, erorile de punere în operă a
tehnologiilor de securitate la incendiu se vor reduce, pentru o lume mai SIGURA! q

w Revista Construcțiilor w noiembrie 2017 41



w Revista Construcțiilor w noiembrie 201742

GEZE – Siguranță și confort printr-o singură soluție
Compania GEZE se prezintă în fața clienților săi cu o

tradiție de peste 150 de ani de activitate, în cele mai
avansate și solicitante piețe ale lumii. Această perfor-
manță nu ar fi fost posibilă fără îmbinarea rolului de
lider al inovării cu capacitatea de înțelegere a nevoilor
și dorințelor clienților săi.

Zona în care conceptele de siguranță și confort se
întrepătrund poate cel mai mult în activitatea com-
paniei GEZE este cea a sistemelor de evacuare a fumu-
lui și gazelor fierbinți.

Incendiile reprezintă unul dintre cele mai des întâl-
nite pericole ale civilizației urbane contemporane iar în
cazul izbucnirii unui incendiu, principalele forțe distruc-
tive sunt temperaturile ridicate și fumul toxic produse
în urma arderii. În mod surprinzător pentru cele mai
multe dintre persoanele chestionate, majoritatea covâr -
șitoare a victimelor se înregistrează în urma intoxicării
cu fum, nu a rănilor provocate de foc. Temperaturile
extrem de ridicate au, mai degrabă, o contribuție în
propagarea focului (inclusiv prin fenomenul de flash-
over) și în creșterea temperaturii până la nivelul topirii
elementelor structurale, producând colapsul clădirii.

Soluția pentru eliminarea cât mai rapidă și eficientă
a fumului și gazelor fierbinți dintr-o incintă în care are
loc un incendiu este de a le evacua natural, prin des-
chideri în treimea superioară a spațiului, iar pentru a
asigura tiraj natural, de a deschide uși exterioare ale
fațadei în treimea inferioară, asigurând, astfel, un
aport de aer proaspăt printr-un circuit de aer în interi-
orul structurii.

Componentele sistemului pot fi împărțite în mai multe
grupe. Prima, vitală pentru declanșarea sistemului, este
partea de detecție a incendiului. Aceasta poate conține
variate componente, cum ar fi senzori de fum sau tem-
peratură sau butoane de alarmă cu acționare manuală.

„Creierul” întregului sistem de desfumare îl repre -
zintă centrala de incendiu, spre exemplu MBZ 300 de
la GEZE, care are rolul de a prelua semnalele primite
de la diverși senzori sau de la centrala de management
a clădirii, de a procesa informația și de a declanșa
măsurile necesare limitării efectelor incendiului. Pentru
a reacționa cât mai eficient, centralele GEZE au

capa citatea de a gestiona mai multe grupuri de
motoare de acționare a ferestrelor și ușilor, în funcție
de zonele în care este necesară acționarea acestora.

Motoarele de acționare a ferestrelor și ușilor asigură
deschiderea acestora în cazul unui incendiu. Ele sunt
controlate de către centrala de incendiu iar modul de
funcționare al fiecăruia poate fi reglat individual. GEZE
a dezvoltat o gamă largă de motoare, cu lanț sau pis-
ton, care pot îndeplini și cele mai dificile solicitări.
Motoarele sunt adaptate pentru variate tipuri de
deschidere, de dimensiuni sau greutăți ale ferestrelor.

În plus, pentru a obține o performanță maximă a
evacuării fumului și gazelor fierbinți este necesară
includerea în sistem a senzorilor de ploaie și vânt. În
acest fel, se evită deschiderea ferestrelor de pe fațada
clădirii orientată pe direcția din care bate vântul, efec-
tul unei asemenea deschideri fiind opus celui dorit.

Prin versatilitatea lor, sistemele GEZE oferă o serie
de funcții complementare care pot fi obținute cu
costuri minime, prin adăugarea unei serii reduse de
accesorii.

O funcție indispensabilă, în cazul nefericit al apa -
riției unui incendiu, este aceea de evacuare a per-
soanelor aflate în incintă prin căile de evacuare
prevăzute de legislația în vigoare. Prin intermediul
acționărilor menționate mai devreme, ce asigură apor-
tul de aer în treimea inferioară a clădirii, la care se fac
modificări minore, GEZE poate asigura, măcar parțial,
fluxul de evacuare.

În ultimele două decenii, protejarea resurselor și
ecologia au câștigat teren, eficiența energetică și
folosirea cu preponderență a resurselor regenerabile
devenind prioritare pentru cercetarea și dezvoltarea
tehnologică. Cazul ideal apare atunci când aceste dezi-
derate sunt atinse cu costuri minime, situație care
avantajează, în egală măsură, toate părțile implicate.
În spiritul acesta, GEZE a integrat în sistemele de
evacuare a fumului și gazelor fierbinți, funcțiile de ven-
tilare naturală. Odată implementată soluția de desfu-
mare, ventilarea naturală a apărut ca un beneficiu ușor
de obținut. Astfel, prin intermediul centralelor de incendiu
GEZE și a configurării suplimentare a modulelor deja



prezente, automatizările ferestrelor și ușilor pot
îndeplini rolul de ventilare naturală. Fie că este vorba
despre integrarea și controlul lor, prin intermediul sis-
temului de management al clădirii, sau prin comandă
locală cu butoane fixe sau telecomenzi, automatizările
pot fi folosite la ventilarea naturală zilnică, evitându-se
consumul ridicat de energie necesar ventiloconvec-
toarelor sau altor sisteme de aer condiționat. 

Cu ajutorul specialiștilor GEZE, zonele de ventilare
pot fi configurate independent de cele de desfumare,
adaptându-se nevoilor fiecărui ocupant al clădirii. Modi -
ficarea acestora (care poate apărea în cazul modificării
configurației spațiului) se poate face, în cele mai multe
cazuri, din software, cu intervenții minime asupra com-
ponentelor fizice. Senzorii de ploaie și vânt, menționați
anterior, își dovedesc, încă o dată, utilitatea în cazul
unui asemenea tip de utilizare, sistemul putând fi

programat să închidă automat ferestrele clădirii
atunci când condițiile meteorologice devin nefavora-
bile. Această operațiune se desfășoară simultan la
toate ferstrele, performanță aproape imposibil de obți-
nut în cazul unor ferestre cu acționare manuală.

Regula de programare a acestor sisteme impune
prioritizarea funcțiilor. Întotdeauna, indiferent de
comenzile primite din partea butoanelor sau tele-
comenzilor de ventilare, funcția de deschidere în caz
de incendiu va avea prioritate.

Sistemele și centralele de incendiu produse de
GEZE pot fi adaptate oricăror necesități. Fie că ne
referim la clădiri de birouri cu dimensiuni mari sau la
un spațiu rezidențial, soluția poate fi adaptată pentru a
menține costurile la nivelul complexității sistemului și a
oferi accesibilitatea financiară la nivelul fiecărui tip de
utilizator. q

GEZE Romania SRL
IRIDE Business Park, B-dul Dimitrie Pompei, 9-9A, Cladirea 10, Etajul 2, RO 020335 - Bucuresti

Tel.: +40 212 507 750 | Email: office-romania@geze.com | Web: www.geze.com
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La trei luni de la data în care un
incendiu a înghițit blocul din Kens-
ington, Sir Martin Moore-Bick a
promis, în cadrul alocuțiunii sale de
deschidere, care a durat peste 45
de minute, supraviețuitorilor și
familiilor celor 80 de persoane care
au pierit în incendiu, că va „oferi
răspunsuri la întrebările puse,
privind modul cum s-a putut pro-
duce  un dezastru de acest fel în
Londra secolului XXI”. Acesta a mai
promis că va da publicității date
clare în legătură cu dezastrul din 14
iunie 2017 și că nu se va sfii să
recomande punerea sub acuzare a
eventualilor vinovați. 

După declarația oficială de des-
chidere a lucrărilor, Sir Martin
Moore-Bick a făcut publică o listă
de probleme, care a scos în evi-
dență faptul că dorea să afle de la
guvern de ce nu au fost puse în
aplicare reglementările de sigu-
ranță propuse după alte incendii
similare din trecut, afirmând, de
asemenea, că există o „nevoie
urgentă” de a identifica defectele
din proiectul clădirii, pentru a preveni
izbucnirea unor incendii asemă nă -
toare în viitor.

Primul Ministru Thereza May a
declarat, la rândul ei, că Sir Martin
Moore-Bick va da, în mod sigur,
publicității și un raport intermediar
în legătură cu ceea ce va scoate la
iveală ancheta comisiei, anchetă ce
„nu va lăsa nicio piatră neîntoarsă
pe dos”.

Acestea sunt veștile oficiale.
Dar, în spatele rapoartelor comisiei
vor sta, în mod sigur,  specialiștii și
chiar experții criminaliști, care au
misiunea de a analiza dovezile și de
a face cercetarea la fața locului,
pentru a trage o concluzie în legă-
tură cu întrebarea care este pe
buzele tuturor: modul în care s-a
efectuat renovarea și materialele
folosite la aceasta sunt factorii-
cheie care au determinat pro -
pagarea necontrolată, rapidă și

creșterea în intensitate a incendiu-
lui? Și, dacă da, care sunt persoa-
nele responsabile, fie ele persoane
fizice ori companii și autorități
locale? Au fost ei conștienți că pano -
urile folosite la placare sunt inadec-
vate? Au fost încălcate regulile de
construcție, cu bună știință? 

De asemenea, situația căilor de
evacuare/intervenție, instalațiile de
sprinklere, detecția și alarmarea
sau alte măsuri organizatorice de
siguranță, care ar fi putut atenua
amploarea tragediei, vor fi un
subiect de interes pentru anchetă.
Sir Martin Moore-Bick va examina și
„adecvarea” reglementărilor în con-
strucții. 

Prima ședință a comisiei de
anchetă a avut loc pe 14 septem-
brie, iar un raport inițial va fi emis
de Paște (2018).

CUM RĂMÂNE CU PLACAREA?
Placarea montată pe fațadele

Grenfell Tower, într-o renovare
recentă, a intrat de la început în
atenția experților, care susțin acum
că ar fi trebuit folosit un alt tip de
plăci cu o rezistență la foc mai mare
și o altă modalitate de combinare a

acestora cu bariere împotriva
propagării. Atât placarea, cât și
lucrările de izolație termică din
exteriorul clădirii, nu au reușit  să-și
dovedească nivelul cerut de rezis-
tență la foc, la toate încercările
ulterioare incendiului efectuate de
poliție, la peste 80 de clădiri în care
s-a folosit același tip de materiale.
Probele de spumă izolatoare supuse
încercărilor au ars mai repede decât
folia de placare a panourilor. 

Documentele obținute până acum
de presa engleză sugerează că
placarea propusă în proiect a fost
înlo cuită „din mers”, pe timpul rea-
menajării, cu o versiune mai ieftină.
Acestea arată că învelișul de zinc,
propus inițial, a fost înlocuit cu unul
din aluminiu, care s-a dovedit a fi
mai puțin rezistent la foc, econo mi -
sindu-se, astfel, aproape 300.000
de lire sterline dintr-un buget total
de 8,2 milioane.

Modul de aplicare a placării a
fost și el defectuos, fără un substrat
corect de izolare, existând, în mod
sigur, în masa de înveliș și cavități,
datorate greșelilor de montaj care,
în unele cazuri, au putut favoriza
apariția efectului de coș, cel ce a

Autoritățile britanice au deschis, în 14 septembrie a.c., în mod oficial, o anchetă publică ce
vizează elucidarea condițiilor izbucnirii și mai ales, propagării rapide a incendiului de la blocul de
locuințe Grenfell Tower, Londra. Ancheta este condusă, în calitate de președinte al comisiei, de Sir
Martin Moore-Bick, fost lord judecător la Commercial Court și Court of Appeal. 

Lecții neînvățate
Anchetă publică în cazul Grenfell Tower
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dus la propagarea flăcărilor pe
fațadă, neexistând bariere împo -
triva formării acestui fenomen. 

Departamentul pentru Comuni-
tăți și Administrație Locală (DCLG)
a declarat că panourile din aluminiu
compozit, cu miez de spumă Celo-
tex RS5000, nu ar trebui să fie folo-
site la placări pentru clădiri cu
înălțimea de peste 18 m. Compania
producătoare, Arconic Manufactur-
ing Ltd., un gigant american ce se
numea până anul trecut Alcoa, a
declarat că unul dintre produsele
sale, Reynobond PE (cu polieti-
lenă), un material compozit din alu-
miniu, a fost folosit la sistemul de
placare al Grenfell Tower.

Universitatea din Leeds a făcut,
folosind datele din proiectul de re -
novare, o estimare potrivit căreia
circa 18 tone de spumă de izolație
și opt tone de panouri de placare au
fost atașate la turn atunci când a
fost gata. Energia eliberată de
arderea acestor materiale com-
bustibile ar fi fost echivalentă cu
cea a arderii a aproximativ 51 de
tone de lemn de pin, care ar fi fost
plasate pe laturile clădirii, în două
straturi cu grosimea de 12 mm fie-
care, separate de un spațiu de 50 mm,
cu găuri decupate pentru ferestre și
uși. Dr. Roth Phylaktou, senior lec-
tor specializat în ingineria incen -
diilor și exploziilor, consideră că
polietilena din placare ar fi ars la fel
de repede ca benzina.

Spuma de tip Celotex RS5000 și
placa Reynobond PE au fost
interzise pentru utilizare la clădiri
cu înălțimea de peste 18 m. Chiar
dacă învelișul sau izolația nu

îndeplinesc, individual, cerințele A2
pentru combustibilitate, ele pot fi
totuși admise, teoretic, în exteriorul
unei clădiri înalte, numai dacă sunt
combinate cu alte componente,
alcătuind astfel împreună un întreg
sistem, care la rândul lui trece
printr-un alt tip de încercare,
cunoscut de britanici sub denu-
mirea BR 135. 

O companie independentă,
Building Research Establishment
(BRE), efectuează acum teste pen-
tru guvern, pentru a vedea cum se
comportă diferitele combinații de
izolații și placări în cazul unui
incendiu major. BRE face, de
asemenea, teste la incendiu pentru
sectorul privat, considerate a fi
confidențiale din punct de vedere
comercial.

În marketingul său, Arconic
Manufacturing Ltd. nu a pretins
niciodată că produsul îndeplinește
standardul de combustibilitate.
Acesta a spus doar că panoul era
„o componentă” în sistemul general
de placări. Saint-Gobain, care produce
Celotex RS5000 PIR, a declarat că
nu poate comenta, în timp ce există
o investigație în derulare, asupra
circumstanțelor din jurul incendiului
din Grenfell Tower.

CE SPUN (ACUM) POMPIERII?
Pe fondul știrilor conform cărora

serviciul ar fi fost consultat în legă-
tură cu lucrările de renovare înainte
de incendiul devastator, Brigada de
pompieri din Londra a negat, până
acum, că ar fi văzut și că ar fi avizat
documentele privind renovarea clă-
dirii Grenfell Tower.

În timpul derulării proiectului ar
fi existat, conform unor informații
de presă, o „legătură strânsă” între
pompieri și Kensington și Chelsea
Tenant Management (KCTMO)!
Pompierilor li s-au arătat „caracte -
risticile de siguranță la incendiu ale
clădirii”, imediat după ce lucrările
au fost finalizate, vara trecută. Dar
Brigada de Pompieri din Londra a
declarat că nu are puterea legală de
a aviza sau aproba materialele folo-
site la fațade sau modificările struc-
turale ale clădirilor. Un purtător de
cuvânt a spus: „Nu putem interzice
lucrările de reabilitare sau reno-
vare, avem doar puteri legale pen-
tru a acționa acolo unde vedem
probleme de siguranță la incendiu,
cum ar fi defecțiuni la ușile de
incendiu sau depozitarea de mate-
riale combustibile pe scări și pe
căile de evacuare. Pompierii inspec -
tează, în mod regulat, clădi rile pen-
tru a se familiariza cu starea și
existența echipamentelor de stin-
gere a incendiilor, cum ar fi
hidranții; acest lucru nu este ace-
lași cu efectuarea unei inspecții
tehnice detaliate a clădirilor supuse
reabilitării, mai ales atunci când
multe dintre schimbări ar sta în
afara puterilor noastre.”

Pe de altă parte, tragedia de la
Grenfell Tower trebuie să fie un
„punct de cotitură”, a spus șefa
pompierilor de la Londra, care a
cerut ca toate blocurile înalte să fie
echipate cu sisteme de sprinklere.
„Eu susțin retrofitting-ul; pentru
mine, acolo unde se poate salva o
viață, merită să se facă toate efor-
turile pentru aceasta”, a declarat
Dany Cotton la BBC. Șefa Brigăzii
de Pompieri din Londra a mai spus:
„Cred că Grenfell ar trebui să fie un
punct de cotitură. Acest lucru nu
poate fi opțional, nu poate fi frumos
să existe, trebuie să se și întâm-
ple”. Ea a adăugat că va fi „deza-
măgită” dacă ancheta privind
infernul nu ar recomanda sisteme
obligatorii de sprinklere.

În 2007, sprinklerele au devenit
obligatorii în toate blocurile nou
construite care au peste 30 de
metri înălțime, însă nu a fost stabi-
lită nicio cerință pentru blocurile
mai vechi. Grenfell Tower a fost
construit în 1974.

continuare în pagina 46È
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CUM RĂMÂNE CU SITUAȚIA
ALTOR BLOCURI-TURN SIMILARE?

Guvernul englez a anunțat că
are în intenție efectuarea de teste
în 600 de clădiri din întreaga țară
și, până în prezent, dintre cele tes-
tate, se pare că cel puțin 259 nu
îndeplinesc cerințele de siguranță.
Testele se concentrează pe compor-
tarea la foc a nucleului panoului de
placare, pentru a verifica cât de
combustibil este. 

Între timp, din patru blocuri
amplasate în complexul Chalcots
din Swiss Cottage, din nordul Lon-
drei, au fost evacuați toți locuitorii.
Consiliul local a declarat că a fost
forțat să ceară locuitorilor să plece,
deoarece clădirile nu au reușit să
treacă testele de securitate împo -
triva incendiilor. Seamănă cu un
fel de haos din care am mai
văzut în ultimul timp și la noi,
nu? 

Recent, în special de teama con-
troalelor și a comentariilor de
presă, aceleași panouri com-
bustibile folosite la Grenfell Tower
au fost curățate „în mod sălbatic”
de pe fațadele mai multor clădiri de
către administratorii disperați ai
proprietăților consiliului municipal.
Lucrările au lăsat pe fațade
expuneri de izolație fenolică și de
adeziv. Arnold Tarling, inspector
autorizat și expert în domeniul
securității în caz de incendiu, a
declarat: „Este cu siguranță un risc
de incendiu… Izolația rămasă pe
exteriorul unei clădiri prezintă riscul
de răspândire a focului pe fațade…
Nu se respectă reglementările
privind construcțiile… Există, cu
siguranță, un risc de incendiu.”

Secretariatul serviciilor comu-
nitare britanice, prin vocea șefului
său Sajid Javid, a declarat că în spi-
tale, birouri și clădiri private sunt
necesare urgent acțiuni de verifi-
care. Secretariatul este în contact
cu aproximativ 200 de unități din
sistemul de sănătate, pentru a veri -
fica lucrările de placare din tot
atâtea clădiri.

CUM SE COMENTEAZĂ?
„Derogările de la norme, practi-

cile moderne de achiziții publice și
politica recentă a locuințelor guver-
namentale au contribuit la produ -
cerea acestui eveniment”, a spus
Neil Deely (arhitect și director al
Metropolitan Workshop, Londra).

Ne sună oarecum familiar?
Se spune că dezastrele sunt cau-
zate de o înșiruire de eșecuri.
Tragedia de la Turnul Grenfell nu a
făcut excepție. Defecțiunea princi-
pală nu a fost eșecul plăcii com-
pozite din aluminiu în sine,
detalierea procedurilor de evacuare
în caz de incendiu sau răspunsul
serviciilor de pompieri. Industria
construcțiilor și guvernul au eșuat
în a asigura securitatea locatarilor
defavorizați din Grenfell și implicit
din clădirile rezidențiale asemănă-
toare. Și asta nu de ieri sau de azi.
Discuțiile cu chiriașii, cu antre-
prenorii din industrie și inginerii în
domeniul siguranței în caz de
incendiu indică un eșec evident al
autorității de supraveghere, dublat
de refuzul de a ține seama de aver-
tismentele interne și din întreaga
lume în legătură cu normele de
siguranță. Rezidenții au avut încre -
dere în sistem pentru a-i proteja,
iar acesta, care ar fi trebuit să aibă
controale și pârghii de presiune și
ar fi trebuit să fie unul dintre cele
mai stricte din lume, a eșuat. 

Părerile exprimate în presa bri-
tanică sugerează că practicile
moderne în materie de achiziții
publice și politica recentă privind
locuințele de tip social și-au dat aici
mâna, contribuind la apariția situ-
ației finalizată cu incendiul din
iunie. Puzderia managerilor de
proiect, a căror sarcină este de
a gestiona riscurile (care, de
obicei, în accepțiunea lor,
înseamnă mai degrabă riscuri
financiare și de program, decât
cele de sănătate și siguranță)
caută orbește reduceri de cos-
turi și diminuări calitative pen-
tru a satisface așteptările și
cifrele de profit asumate de
bugetele nerealiste. Proiectanții
caută și exploatează orice amă-
nunt, orice ambiguitate a
normelor, pentru a satisface
pretențiile celor care mânuiesc
bugetele în loc să aibă o poziție
fermă, de adevărați specialiști
ce cunosc și aplică numai
metode de înalt profesionalism
și fără dubii sau compromisuri
în ceea ce privește cerințele de
siguranță. Industria producă-
toare de materiale de con-
strucții, trecută deja prin două
crize severe și incapabilă să

țină pasul cu boom-ul asiatic,
este preocupată constant să-și
reducă costurile și să maximi-
zeze marjele de profit cu orice
preț.

Autoritățile locale și inspec-
torii de specialitate care făceau
controlul clădirilor, recepția la
terminarea lucrărilor ori, după
caz, recepția finală, au fost per-
cepuți ca fiind prea meticuloși
și greu de „convins”. Astfel s-a
ajuns la implicarea unor inspec-
tori autorizați privați, care sunt
mult mai „prietenoși și înțe -
lepți” din punct de vedere
comer cial. Multitudinea de sub -
antrepenori și furnizori, impli-
cați pe criterii de eficiență
economică a favorizat lipsa de
supraveghere a modului de
efectuare a lucrărilor și a dus la
disiparea responsabilităților între
o puzderie de actori, care au
pasat riscurile de la unul la
altul, pe măsură ce se perindau
pe șantiere.

Promițând să reducă birocrația,
politicienii atașați de mediul de
afaceri au apreciat că preocupările
legate de costuri le-au depășit, în
importanță, pe cele legate de riscu-
rile de a permite ca materialele
nesigure (inflamabile) sau necon-
forme să fie folosite la fațade și au
permis să „înfășoare” turnuri de
apartamente rezidențiale (poate
câteva sute dintre ele), de sus și
până jos, în materiale extrem de
periculoase, practică interzisă în
Statele Unite și în multe țări
europene.

Unul dintre motivele producerii
acestei tragedii este și acela că
politica guvernului britanic a permis
transformarea clădirilor comerciale
în locuințe sociale. Specialiștii con-
sideră că ar putea fi necesară o
revizuire a normelor actuale, deoa-
rece vechile blocuri de birouri din
întreaga țară au fost transformate
în case ieftine, fără expertize și
controale. 

Sinteză realizată de
col (r) Petre Liviu NEGOESCU
pe baza documentelor oficiale

publicate in UK

Æ urmare din pagina 45
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Profesioniști în soluții antiincendiu

Incendiile pre zintă un poten țial de distrugere a pro-
prietății private, mai ales în spațiul de interferență
semina tural/urban și, cu siguranță, constituie un risc
pe care nimeni nu își dorește să și-l asume, în eventu-
alitatea unei situații neplăcute.

Master Engineering oferă servicii de consultanță
tehnică gratuită pentru analiza proiectelor și scenariilor
de incendiu. Mai mult, furnizează echipamente de
pom pare incendiu, pompe și gru puri de pompare, con-
figurate conform proiectelor în cadrul cărora lucrează. 

Avem avantajul de a optimiza și configura oferta de
echipamente conform cerințelor și bugetului be ne -
ficiarului. Oferim, deci, cele mai bune produse, adap-
tate la nevoile clientului, astfel că, la finalul fiecărui
proiect, știm că am furnizat, odată cu serviciile noas-
tre, calitate și mulțumire. În plus, vechimea în dome-
niu ne asigură accesul la o gamă largă de mărci de
echipamente de pompare, înde plinind, deci, cu ușurință
solicitările colaboratorilor noștri. 

Credem în calitatea serviciilor oferite, comerciali -
zând echipamente de pompare furnizate de firme cu
renume pe piață (Grundfos, Wilo, Saer, Lowara), astfel
încât reducem consi derabil riscul complicațiilor gene -
rate de performanțele tehnice slabe.

Serviciile noastre sunt complete și includ suport
tehnic gratuit pentru analiza tehnică a ofertei de
echipamente, pentru desfășurarea achiziției și a
proiectului de montaj al instalațiilor contra incendiu,
asistență la punere în funcțiune, dar și service pentru
toate echipamentele comandate.

Compania Master Engineering este specializată
în furnizarea echipamentelor de pompare și solu -
ționarea diverselor aplicații de vehiculare a fluidelor, în
domenii precum cel industrial, rezidențial, al stingerii
incendiilor, al repompării apei uzate și nu în ultimul
rând, al irigațiilor. Cu peste 7 ani de experiență, anga-
jații noștri sunt mereu gata să asigure consultanța și
soluțiile tehnice de care aveți nevoie. 

Pentru informații suplimentare sau prețuri ne
puteți contacta la numărul de telefon 031 425 2495
sau la adresa de mail: office@master-eng.ro

Website: www.solutiipomparefluide.ro
www.solutiipomparefluide.eu
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A. SITUAȚIA ACTUALĂ DIN
ROMÂNIA (CE AR TREBUI
FĂCUT ACUM LA NOI?) 

Unde sesizați disfuncționali-
tățile majore actuale ale
domeniului securității la
incendiu în România?
Șerban Sfarlos: Pentru sesiza-

rea disfuncționalităților este prefe-
rat IGSU. Problema este că aceste
corespondențe între părți nu sunt
făcute publice de IGSU (puse pe un
site sub forma întrebarea și răspun-
sul sau p.d.v. IGSU) și astfel majo-
ritatea inspectoratelor dar și
pro  iectanților, verificatorilor etc.
interesați, nu cunosc punctele de
vedere ale IGSU în cazuri specifice.

În alte cazuri IGSU emite inter-
pretări ale reglementărilor națio-
nale dar le difuzează restrictiv
petentului și în situații fericite și
unităților teritoriale.

Aceste interpretări nu sunt, în
cele mai multe cazuri, și corecte din
punct de vedere tehnic sau juridic
dar devin „literă de lege” pentru cei
de la ISU teritoriale. Lipsa de trans-
parență în comunicarea experienței
în domeniu blochează multe pro-
iecte și produce pierderi importante
investitorilor (inclusiv pierderi de
fonduri europene).

Ce ar trebui făcut acum pen-
tru remedierea situației și
alinierea României la trendul
mondial?
Șerban Sfarlos: Urgent un site

al IGSU cu interpretările date unor
articole de lege și flexibilitate a
celor de la IGSU în acceptarea
punctelor de vedere ale proiectanți-
lor, producătorilor, altor specialiști
din domeniu.

Asociații profesionale care să
concentreze specialiști pe domeniile
din arhitectură, construcții și insta-
lații și care să aibă posibilitatea de
a propune modificări ale unor arti-
cole din reglementările în vigoare.
IGSU trebuie să-și asume promova-
rea modificărilor de reglementări
într-un ritm care să elimine marile
disfuncționalități și blocaje din

domeniul investițiilor (de tipul celor
de la Vaslui unde s-a procedat la
schimbarea din funcție a inspecto-
rului de la avizări).

B. PERSPECTIVA GLOBALĂ
DE VIITOR

Va mai exista aceeași struc -
tură a cerinței de securitate
la incendiu în următorii 10 ani?
Dar în 25?
Șerban Sfarlos: Cerințele de

securitate la incendiu vor avea ten-
dința de a se globaliza pe domenii.
Cel puțin la nivel european vor apă-
rea reglementări de tip norme
cadru de securitate la incendiu așa
cum sunt în domeniul nuclear sau
în domeniul tunelurilor de circulație
sau hotelier. 

Cum va evolua cererea de
piață, având în vedere evo-
luția tehnologică a societății
în general?
Șerban Sfarlos: Tehnologii noi

vor implica noi abordări ale dome-
niului de securitate. Așa cum se
întâmplă și în prezent, măsurile de
securitate la atentate terorite vor
influența și măsurile de securitate
la incendiu, în special în domeniul
transporturilor de persoane teres-
tru, subteran, aero, naval.

Unde sesizați disfuncționali-
tățile majore actuale ale
domeniului securității la
incendiu în România?
Sorin Calotă: Disfuncționali-

tățile actuale din domeniul securi-
tății la incendiu există, sunt majore,
dar nu sunt neapărat specifice
domeniului; unele dintre ele sunt
disfuncționalități de sistem, gene-
rate de contextul intern și extern
(evident în sensul dat de terminolo-
gia evaluării riscului).

Ca principiu general, o lege tre-
buie să fie clară și precisă și trebuie
să se asigure aplicarea ei printr-un
control riguros.

O analiză a situației din dome-
niul securității la incendiu implică,
în principal, introducerea pe piață a

produselor specifice, proiectarea,
execuția, exploatarea.

Referitor la aspectul introducerii
pe piață a produselor, ca stat mem-
bru UE România asigură libera cir-
culație a produselor. Sunt preluate
în România standardele europene
armonizate din domeniul de apli-
care al Regulamentului 305/2011 de
stabilire a unor condiții armonizate
pentru comercializarea produselor
pentru construcții, cu modificările și
completările ulterioare, care preci-
zează cerințele pentru aplicarea
marcajului CE. Dar structura actu -
ală (personal, fonduri) a celor două
autorități de supraveghere a pieței
(ISC și IGSU), pe care o apreciez
mult subdimensionată, face ca un
important atribut al oricărui stat
membru – controlul produselor cu
marcaj CE introduse și distribuite
pe piață – să fie nesemnificativ, în
detrimentul securității cetățenilor.

Proiectarea, ca atribut specific al
fiecărui stat membru, trebuie să
asigure preluarea cerințelor aplica-
bile din standardele europene, în
condițiile naționale specifice. Pentru
domeniul instalațiilor de stingere și
cel al instalațiilor de detectare
această preluare s-a realizat
prompt: au fost publicate nor -
ma tivele P118/2-2013, respectiv
P 118/3-2015. Elaborarea normati-
velor a fost efectuată de către spe-
cialiști ai Asociației Române a
Inginerilor de Securitate la Incendiu
- ARISI (în mare majoritate profe-
sori la UTCB) și specialiști ai Aso-
ciației Române pentru Tehnica de
Securitate – ARTS, firește în cola-
borare cu specialiștii IGSU. Concen-
trarea competențelor a permis o
elaborare unitară, coerentă, eficace
și eficientă. Însă normativul de
bază P 118/1 – pentru domeniul
construcții - nu a fost încă publicat
(în momentul redactării acestui
articol). 

De-a lungul (prea) multor ani,
numirea succesivă a unor echipe de
elaborare diferite, cu concepții, pre-
gătire și competență diferite, nu a
dus la rezultatele așteptate. Uneori,

Securitatea la incendiu - încotro? (II)

Masa rotundă inițiată de noi începe să prindă consistență. Dacă în numărul anterior am primit un
singur răspuns, astăzi vă prezentăm două răspunsuri la ancheta noastră – răspunsuri cu dezvoltări
foarte diferite – primite de la persoane cu multă experiență în domeniu. 

De data aceasta au binevoit să răspundă domnii: Șerban SFARLOS – specialist în securitatea la
incendiu și Sorin CALOTĂ – vicepreședinte ARISI.
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abordări subiective, alteori încercări
de promovare a unor soluții parti-
culare în dauna unor soluții gene-
rale sau specifice, armonizate cu
prevederi similare din normativele
altor state membre, au generat
întârzieri grave, cu consecințe
firește negative. 

Pe lângă lipsa de coerență, nor-
mativul P 118/1 (proiectul actual)
nu  are ca referențiale documentele
CE actuale. Un singur exemplu:
referirile la clasele de comportare la
foc fac trimitere la reglementări
depășite de peste 10 ani de zile,
fără să țină seamă de regulamen-
tele delegate ale CE publicate în
ultimii ani. Rigiditatea concepției de
elaborare face să nu fie incluse
referiri la modalități de proiectare
actuale și din ce în ce mai des utili-
zate pe plan european și mondial:
proiectarea bazată pe ingineria
securității la incendiu, proiectarea
bazată pe risc ș.a. Neadaptarea la
tendințele actuale constituie un fac-
tor negativ.

Un alt aspect care trebuie men -
ționat este lipsa monitorizării verifi-
catorilor și experților (care să
implice, eventual, similar cu cerin -
țele pentru autorizarea verificatori-
lor din alte domenii: obligația de a
menține un registru cu lucrările
efectuate, valabilitatea limitată în
timp a autorizării, posibilitatea de
retragere a autorizării în caz de
malpraxis etc.).

Dacă evaluarea riscului de
incen diu constituie un element
foarte important în alte țări, elimi-
narea conceptului din unele acte
normative recente are consecințe
negative. 

În alte țări, accentul se pune pe
evaluarea riscului încă din faza de
proiectare, bazată pe obiectivele
stabilite (securitatea vieții, protec -
ția proprietății, continuitatea activi-
tății, conservarea patrimoniului
cultural ș.a.), pe baza unor date
statistice serioase și credibile. Ana-
liza riscului de incendiu și a măsuri-
lor optime de protecție și prevenire
a incendiilor este individualizată în
funcție de particularitățile construc -
ției. Analiza este bazată pe modela-
rea fenomenelor și mai puțin pe
aplicarea unor reguli de protecție
rigide. Evaluarea riscului nu
înseamnă un control al aplicării
reglementărilor, ci un management
proactiv al riscului, o cointeresare a
managementului pentru a adopta
măsuri eficiente și eficace de scă-
dere a riscului de incendiu pentru
minimizarea eventualelor pierderi.

În prezent, în România, în lipsa
unui cadru normativ clar, beneficia-
rii nu sunt interesați de riscul la
care se expun, ci doar aplică preve-
derile normative (mai mult sau mai
puțin formal), alegând soluții gene-
rale care, deseori, nu au cum să
minimizeze riscul real al construc -
ției respective.

Metodologia de evaluare a riscu-
lui de incendiu trebuie actualizată
pentru a oferi cadrul legal și instru-
mentele moderne de lucru unei
evaluări proactive, cu adevărat utile
pentru orice manager interesat în
succesul firmei proprii. Și nu dis-
trusă!

Lipsa unei culturi de securitate
(inclusiv securitatea la incendiu),
lipsa interesului factorilor responsa-
bili de a o promova (cu excepția
unor asociații profesionale), lipsa
unei organizări adecvate (inclusiv
alocarea fondurilor necesare) care
să permită elaborarea competentă
a normativelor și revizuirea lor
periodică și când e cazul promptă,
are urmări directe în scăderea
masivă a interesului pentru compe-
tență și profesionalism.

Informarea corectă a cetățenilor,
(inclusiv informarea conform art. 10
din Regulamentul (UE) nr. 305/2011)
nu are un caracter proactiv. Nu se
cunosc (sau se cunosc prea puțin),
de către toți factorii interesați,
standardele europene de conformi-
tate pentru produse, standardele
de proiectare, standardele de
exploatare.

În ceea ce privește un alt aspect
important, cel al exploatării, există
desigur și cauze importante de
natură economică, generate de
situația de criză și de contextul
legislativ.

Este bine cunoscut și larg discu-
tat aspectul legat de situația licita -
țiilor publice – licitațiile se câștigă
uneori la un preț sub bugetul esti-
mat. Ca urmare antreprenorii gene-
rali pun presiune pe subcontractori
pentru reducerea prețurilor. Această
reducere se face - de obicei - prin
folosirea unor echipamente, mate-
riale, soluții mai ieftine, a unor
lucrători mai „ieftini” (deci fără
aportul unor specialiști cu califica-
rea necesară - evident mai „scumpi”),
firește cu consecințe negative asu-
pra calității lucrărilor efectuate.

În marea majoritate a metodelor
de evaluare a riscului de incendiu,
un aspect important este legat de
evaluarea modului în care se reali-
zează mentenanța instalațiilor de
detectare și a celor de stingere

montate în obiectivul respectiv.
Managementul oricărei organizații
trebuie să acționeze proactiv pen-
tru asigurarea funcționării instala -
țiilor de protecție la parametrii
proiectați.

Un aspect extrem de negativ, cu
urmări posibil dezastroase, este
modul foarte superficial în care
această problemă importantă este
tratată de beneficiari. Nu se alocă
fonduri pentru mentenanță, deseori
se apelează, contrar legii, la impro-
vizații, la firme sau personal fără
autorizările necesare sau la firme
care efectuează verificări formale
pentru prețuri minimale, mult sub
prețul corect care ar acoperi o veri-
ficare tehnică, conform normelor.
Prețurile oferite pentru lucrările de
mentenanță sunt, deseori, sub
valoarea costului efectiv al lucrări-
lor necesare.

În prea multe cazuri, nu există
astfel certititudinea că instalațiile
de protecție vor funcționa la para-
metrii proiectați, atunci când va fi
nevoie.

Și în acest caz, autoritățile nu
pot asigura un control eficient al
modului în care își desfășoară acti-
vitatea centrele de formare profe-
sională sau firmele autorizate în
domeniu. Existența unor centre de
formare profesională, care certifică
specialiști în mod formal, de pe o zi
pe alta, constituie o importantă
amenințare la adresa securității.
Legislația în vigoare nu prevede
măsuri sancționatorii pentru astfel
de situații.

Probleme sunt multe și se acu-
mulează, intențiile de rezolvare
fiind încă firave. Este necesară o
abordare constructivă și coerentă a
tuturor factorilor implicați, în inte-
resul asigurării securității construc -
țiilor și utilizatorilor. În acest moment,
o asemenea abordare pare destul
de îndepărtată.

Ar fi de dorit creșterea rolului
asociațiilor profesionale, în măsura
în care acestea sunt cu adevărat
reprezentative prin competența
membrilor lor.

Ar fi de dorit întărirea autorități-
lor de supraveghere a pieței (personal
competent, inclusiv cu certificările
necesare, fonduri suficiente etc.)
pentru a asigura un control riguros
și eficient al respectării cerințelor
normative europene și naționale în
toate etapele realizării construcții-
lor și pentru toți factorii implicați. q
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În acest număr al revistei vă prezentăm detalii
tehnice ale sistemelor MB-78EI și MB-78EI DPA, sis-
teme cu rezistența la foc de până la 90 min, dar și
fotografii ale unor obiective realizate atât în țară cât și
în Europa, care cuprind și aceste sisteme.

MB-78EI
Este un sistem din aluminiu, rezistent la foc, pentru

construirea ușilor și așa-zisului „perete fereastră” fix
de compartimentare. Este destul de ușor în greutate
pentru execuție, transport și montaj dar destul de
robust și rezistent datorită profilului tricameral, având
dimensiunea de 78 mm. Răspunde tuturor cerințelor
de rezistență la foc din clasele EI15, EI30, EI45, EI60, EI90. 

Sistemul este clasificat ca nepropagator de foc
(NFP). A fost testat conform normelor europene EN
13501-2, EN 1363-1, EN 1634-1, EN 1364-1. Cu sis-
temul MB-78EI, un sistem modern, având elemente de
protecție împotriva focului și a fumului, firma ALUPROF
SYSTEM ROMÂNIA a executat numeroase lucrări în
București, dintre care enumerăm: Twin Towers Pipera -
Barba Center, Cubic Center etc.

MB-78EI  DPA
Sistemul MB-78EI DPA este proiectat în vederea

realizării partițiilor ignifuge certificate, cu uși glisante
automate. Clasele lor de rezistență ignifugă EI15 și
EI30 sunt menținute chiar și în timpul expunerii la foc
a ambelor părți, exterioară dar și interioară.

ALUPROF SA este primul furnizor de sisteme din
aluminiu rezistente la foc din Europa care a primit cer-
tificatul CERTIFIRE de la Institutul EXOVA.  

Colaboratorii noștri vor constata că, prin utilizarea
sistemelor din aluminiu ALUPROF, obțin lucrări cu o
estetică deosebită, în conformitate cu cerințele arhitec-
turale moderne, beneficiind de un raport optim preț -
cali tate, având, în același timp, asigurat și suport
tehnic, care include, la rândul lui și softul specializat. q

Sisteme rezistente la foc
• MB-78EI pentru compartimentări interioare 
• MB-78EI DPA pentru uși glisante automate

Compania ALUPROF SA Polonia, prin subsidiara ALUPROF SYSTEM ROMÂNIA, pune la dispoziția
clienților săi atât sisteme standard pentru uși și ferestre, sisteme pentru pereți cortină, sisteme
pentru compartimentări interioare, sisteme cu izolare termică îmbunătățită, cât și sisteme pentru
uși, compartimentări interioare și exterioare rezistente la foc MB-78EI, MB 60E EI, MB 118EI și
pereți cortină rezistenți la foc MB-SR50 El și MB-SR50N EI. 

Sistemele sunt rezistente la foc până la 15, 30, 45, 60, 90 min. și chiar până la 120 min.

Cubic Center, București

MB 78 EI: ICE KRAKÓW ‐  International Conferences and Entertainment, Polonia

MB SR50 EI:  Pulawski Park Naukowo ‐ Technologiczny, Polonia
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1 - ACȚIUNI ECEUFIRE 
Începând din 2010, ASI este membru cu drepturi

depline în ECEUFIRE – protocolul Central – Est Euro-
pean al asociațiilor pentru securitate la incendiu, care
organizează – prin rotație – întâlniri între asociațiile
membre. Limbile oficiale sunt engleza și rusa.

Cele mai recente reuniuni au avut loc în Ungaria la
Balaton (2016) și în Ucraina la Odessa (2017).

• În organizarea TSZUSZ - Hungarian Fire Protec-
tion Association – a avut loc între 24-26 iunie 2016, la
Balaton – Ungaria, Forumul internațional ECEUFIRE în
vederea stabilirii viitoarei strategii de cooperare în
Europa centrală în domeniul securității la incendiu.
ASI a participat la această manifestare și a prezentat
materialul intitulat „ASI’s brief report about România
fire protection status and it’s activity în the past
two years”.

• În organizarea UFTSU - Ukrainian Fire and Tech -
nological Safety Union (Președinte Boris PLATKEVICI)
– a avut loc în Ucraina (Odessa), pe 29 septembrie, a
13-a conferință națională intitulată:

„The current questions of the fire safety and
the protection against the technological and
industrial emergency situation în Ukraine”

Au prezentat materiale delegațiile Ucraina și
Ungaria. ASI nu a participat la manifestare. 

2 - CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ANGLIA DUPĂ INCENDIUL
DE LA GRENFELL TOWER?

Cele două note de mai jos le-am primit din partea
dlui dr. Octavian LALU – fost angajat INCERC Stația de
foc – care lucrează acum în UK la un reputat laborator
de încercări la foc. Întrebându-l ce se mai întâmplă în
Anglia după Grenfell Tower, domnia sa ne-a răspuns
următoarele:

A - Departamentul pentru Comunități și Guvernare
Locală (DCGL) a comandat o serie de rapoarte, cu
intenția de a stabili cum se comportă, în condiții de
expunere la foc, diferite tipuri de panouri din Material
Compozit din Aluminiu (MCA) în combinație cu două
tipuri diferite de material izolator.

În urma incendiului de la Grenfell Tower din Londra,
de pe 14 iunie 2017, guvernul a înființat un Comitet
Consultativ de Experți Independenți pentru a propune
măsuri imediate care ar trebui implementate pentru a
ajuta la creșterea securității clădirilor.

Pe data de 6 iulie Comitetul Consultativ de Experți
Independenți a recomandat efectuarea, pe scară largă,
a unor teste BS 8414 care să ajute proprietarii de clă-
diri să ia decizii asupra oricăror măsuri suplimentare ce
ar putea fi implementate.

Această serie de teste include 6 combinații de sis-
teme de anvelopare. Designul detaliat al fiecărui spe -
cimen supus testării a fost revizuit de către Comitetul
de Experți și alte organizații din domeniu, pentru a se
asigura ca acesta este mai eficient în comparație cu
sistemele folosite în mod uzual, inclusiv în ceea ce
privește modul de montare.

Cele șase teste cuprind fiecare dintre cele 3 tipuri
obișnuite de panou din MCA, care conțin miez din
material de umplutură din polietilenă nemodificată
(PE), polietilenă ignifugată și un material mineral cu o
combustibilitate limitată.

Cele două materiale izolatoare folosite la testare
sunt: spuma rigidă de poli-isocianurat și vata minerală
necombustibilă.

Testul nr. 1 se referă la un sistem de anvelopare
alcătuit din panouri de MCA cu un miez din polietilenă
nemodificată și o spumă rigidă de poli-isocianurat.

Rezultatul testului evidențiază că acest sistem nu a
îndeplinit criteriile cerute de normativul BR 135, care
cuprinde reglementări în sectorul construcțiilor.

Testele in-extenso le puteți urmări pe site-ul DCGL,
la link-ul cu rapoartele sistemelor de fațade testate
pentru minister: https://www.gov.uk/government/col-
lections/grenfell-tower#fire-test-reports .

B - Vă atașez și câteva fotografii de la prepararea
testului de omologare a unei uși rulante (foto 1),
incluzând și compartimentul de testare. Aici se va efec-
tua un test la scară naturală, încărcarea termică fiind
echivalentul unui foc ISO de 60 minute.

3 - REMEMBER: INCENDIUL DE LA COLECTIV
S-au împlinit recent doi ani de la drama, soldată

cu 65 de morți, de la clubul Colectiv. Cred că nimeni nu
l-a uitat și, de asemenea, nici cauzele acesteia care
s-au cantonat integral în domeniul erorii umane, sub
diversele ei aspecte. 

Credem că doi ani reprezintă o perioadă suficientă
de timp pentru luarea unor măsuri care să schimbe din
temelii premisele unor eventuale repetări ale acestui
eveniment. Cum nu avem acest sentiment (iar incen -
diile care au mai avut loc de atunci ne confirmă
această impresie): 

Rubrica în care vă prezentăm, ca de obicei, noutăți din domeniul
Securității la Incendiu

noiembrie 2017

Foto 1: Test pentru omologarea unei uși rulante (Anglia)



• vă prezentăm astăzi niște fotografii inedite (foto
2, 3, 4), luate „la cald” la fața locului, de către colegul
nostru col (r) Florin Eugen Dincă. Sperăm ca ele să tre-
zească atenția tuturor posesorilor de asemenea locații,
ca și vigilența organelor de control!

• ASI, împreună cu Școala PROMETEU, vor organiza
o sesiune specială dedicată acestui eveniment, cu cele
mai noi informații și concluzii asupra regretabilului
incident. Detaliile le veți putea afla pe site-urile
www.scoalaprometeu.ro sau www.asociatia-asi.ro .

4 – ALTE INFORMAȚII
• COMUNICATUL DE PRESĂ Nr. 96 din 28 septem-

brie 2017 al IGSU anunță că termenul prorogat pen-
tru obținerea autorizației de securitate la
incendiu expiră la data de 30 septembrie 2017.

În consecință, începând cu data de 01 octombrie 2017,
beneficiarii sau proprietarii construcțiilor, care au obli -
gația obținerii acestui act administrativ, sunt pasibili de
sancționare contravențională, pentru nedeținerea lui.
Detalii pe site-ul IGSU: www.igsu.ro .

• Informații despre INFOPROTECTION - L’HEBDO
DES RISQUES PROFESSIONNELS, NATURELS &
INDUSTRIELS - o manifestare profesională din Franța
și un link la site-ul aferent, a cărui urmărire regulată vă
poate ține la curent cu noutățile domeniului din Hexagon:
www.expoprotection.com (www.infoprotection.fr/). 

• Puteți găsi diverse puncte de vedere ale specia -
liștilor internaționali privind incendiul de la Greenfel
Tower în numărul din septembrie al revistei IFP -
International Fire Protection Magazine – la care
abonarea este gratuită (v-o recomandăm cu căldură
pentru o informare generală asupra evoluțiilor recente
apărute în piața internațională de specialitate) – prin
link-ul aferent revistei: www.ifpmag.com . q

Foto 2: Club Colectiv. Ferestre blocate prin zidărie

Foto 3: Club Colectiv. Accesul
restrâns pe poarta principală 

Foto 4: Club Colectiv. Accesul
blocat pe poarta secundară
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CONECO ROMÂNIA - protecție pasivă la foc
Continuăm să prezentăm, în acest număr al revistei, tendințele pieței de protecție la foc și problemele cu

care se confruntă o companie existentă în această nișă a construcțiilor de mai bine de 15 ani.
Discutăm cu Ștefan Popa, Director Executiv al Coneco România, despre evoluția protecției la foc a

clădirilor în România și a companiei odată cu aceasta, dar și despre impactul evenimentelor nefericite petrecute
în ultimii ani în țara noastră (dezastrul de la Colectiv). 

De asemenea, Dragoș Pană, Șef Serviciu Tehnic-Ofertare și al Departamentului de Marketing –
Coneco România, ne vorbește despre tendințele pieței de protecție la foc și despre implicarea companiei în
informarea sau prevenirea clienților cu privire la relevanța protecției la foc.

Revista Construcțiilor: Cum
vedeți evoluția protecției la foc
în România și cum v-a afectat
sau îmbunătățit poziția compa niei
în această piață?

Ștefan Popa: Orice piață sau
industrie este influențată de eveni-
mentele majore care au loc în lume.
Din păcate, în piața construcțiilor,
aceste evenimente care ne ridică
semne de întrebare și care ne arată
unde greșim în proiectare, execuție
sau mentenanță sunt tragice și
implică pierderea de vieți.

În cazul protecției la foc, din
punctul meu de vedere, problema

este mai simplă: protecția la foc
trebuie executată, și mai ales, exe-
cutată CORECT! Aici putem afirma
că am observat o evoluție în timp.
Odată cu apariția noilor normative,
cerințele și pretențiile clienților
cresc, iar calitatea execuției pri -
mează în alegerea firmei auto rizate
pentru protecție la foc. Acest
lucru nu face decat să mă bucure,
deoa rece noi mizăm pe calitate,
de la primul telefon al clientului și
până la terminarea lucrărilor.

RC: Când a intrat Coneco România
pe piața de protecții pasive la
foc și ce vă recomandă? 
Ș.P.: Noi ne-am orientat activi-

tatea spre piața asigurării securi -
tății la incendiu la clădiri undeva în
anul 2003, atunci când acest dome-
niu avea o perspectivă bună. În anul
2008, datorită volumului mare de
cereri, am luat hotarârea să intrăm
și pe piața producătorilor de materi-
ale pentru termoprotecție, deve nind,
astfel, primul și unicul producător
de mortar rezistent la foc din
România. Acest lucru ne-a propulsat

în topul firmelor de protecție
pasivă la foc, deoarece cunoaștem
calitatea produselor pe care le
punem în operă, avem echipe pre -
gătite pentru execuția lucrărilor de
orice anvergură și, în același timp,
am avut și vom avea întotdeauna o
influență în schimbarea mentalității
clienților, în ceea ce privește alege -
rea soluțiilor convenabile pentru pro -
tecție pasivă la foc.

RC: Din perspectiva unei
companii care are ca obiect de
activitate proiectarea și execuția
protecției pasive la foc a clă -
dirilor în România, care a fost
impactul dezastrului de la clubul
Colectiv?
Ș.P.: Indiferent de activitatea

pe care o întreprindem, întâm-
plările de la clubul Colectiv ne-au
aratat tuturor că orice acțiune a
noastră poate conduce la un eveni-
ment fericit sau, în aceeași masură,
la un dezastru. 

Ca ingineri și ca firmă autorizată
să execute lucrări de termoprotec -
ție a cladirilor, responsabilitatea este
cu atât mai mare. După Colectiv, nu

Ștefan Popa



am simțit o schimbare dramatică în
ceea ce privește majo rarea numă -
rului de autorizări ISU, ci mai ales
că oamenii au început să ia în con-
siderare acest subiect, cu mai
multă seriozitate și responsabi -
litate. Și aici putem interveni noi
(și o facem) prin cunoștințele noas-
tre privind securitatea la incendiu,
prin transparența în relația cu
clienții și prin cercetarea și găsirea
de noi soluții care să fie fiabile și
versatile pe piață.

RC: Care este, până la urmă,
importanța protecției la foc și
care sunt tendințele pieței de
protecție la foc?

Dragoș Pană: Un răspuns edifi-
cator la această întrebare ar putea
fi dat numai uitându-ne la incendiile
care au avut loc în ultimii ani în
România. Un sistem de protecție
pasivă și activă la foc, foarte bine
implementat în cadrul unei clădiri,
poate garanta, prin protejarea ele-
mentelor structurale și prin răspân -
direa controlată a fumului și a
gazelor fierbinți, evacuarea în sigu-
ranță a utilizatorilor acesteia, a
pompierilor care intervin în stin-
gerea incendiului, precum și sigu-
ranța bunurilor existente în clădire.
Practic, protecția la foc este, pentru
un incendiu, echivalentul rezis-
tenței si stabilității structurii în
cazul unui cutremur.

Noi credem că protecția pasivă
la foc se află, momentan, pe un
drum ascendent, având în vedere
procentul mare de cereri din ultimii
ani și volumul de lucrări executate,
și până la urmă, necesitatea oame-
nilor de a construi și de a investi,
care implică nevoia de siguranță.

RC: Pe final, cum credeți că ați
influențat, până în momentul de
față, piața de protecție la foc în
România și ce strategii de viitor
luați în calcul?
D.P.: Cu siguranță, am încercat

de fiecare dată și cu fiecare client
(fie el antreprenor, beneficiar direct
sau constructor), indiferent de
anvergura lucrării pe care ne-a
încredințat-o, să fim deschiși și să
prezentăm avantajele protejării
împotriva incendiului și, în același
timp, riscurile la care se supune și îi
supune pe ceilalți, prin deciziile pe
care le va lua.

Avantajul nostru este că avem o
echipă extrem de pasionată de
acest subiect, competitivă și care
caută, în continuu, metode de dez-
voltare. În prezent, reușim să
susținem lucrări în București (City
Parking, Global Worth Campus, The
Bridge, Extindere Sun Plaza), în
provincie (ISHO – Timișoara, lucrări
în Oradea, Iași, Caraș Severin), să
colaborăm cu companii din Bulgaria,
Qatar, Belgia, Serbia, urmând ca, în
scurtă vreme, să ne deschidem și
mai mult porțile către Europa și UE.

Pentru mai multe informații despre soluțiile de protecție la foc,
vă invităm să vizitați site-ul nostru web: wwww.coneco.ro sau pagina noastră de facebook: Coneco Romania. 

Vă garantăm răspunsuri și soluții profesioniste, totul în timp util!

Dragoș Pană
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Să nu ne mai ascundem gunoiul sub preș!

arh. Horia Mihai NICOLESCU - vice-președinte ASI 

Până acum câțiva ani, protecția
la foc a unui element structural din
lemn se considera suficientă dacă
se putea demonstra/asigura o clasă
de combustibilitate conformă nor-
melor în vigoare (C0 – C5). Treaba
era clară; era nevoie doar de un
test de laborator autorizat  - de
regulă al Centrului de Studii (finali-
zat cu un buletin de analiză) - care
să certifice clasa de combustibili-
tate la foc pe care o are eșantionul
prezentat, prezumat a fi identic cu
lemnul din structura ce trebuia pro-
tejată. În această situație, inginerii
își calculau structura doar static și
dinamic (la eforturile evaluate din
proiect) iar siguranța la foc nu era
problema lor; ea se rezolva de alții,
prin alte metode specifice (ignifu-
gare, carcasare etc.). Iar toată
lumea era mulțumită în colțul nos-
tru periferic de Europă, deși P-118
impunea, demult, și durate de timp
- dar acestea erau solicitate numai
la metal, nu și la lemn!

Iată însă că România intră în CE
și regulile se schimbă; trebuie să ne
aliniem la legislația și filozofia euro-
peană, mult mai complexă, precisă,
drastică și științifică. Și aici încep să
apară problemele, pentru ca toată
lumea știe lentoarea bizantină cu
care administrația din România
adoptă legislația europeană armo-
nizată, ba chiar „piedicile” discrete
care se pun pe drumul acesta.

Într-o atare situație, pompierii
sunt „mai vioi” și încep să ceară
durate de rezistență la foc și la
lemn, conform P-118/99!! Și acum
începe „paranghelia”: 

Certificarea duratei de rezis tență
la foc se poate face prin două
metode:

• Ori printr-un test de laborator
„full scale” – adică la „scară natu-
rală”;

• Ori prin calcul matematic, con-
form Eurocode 5. 

Întrucât prima soluție nu este
posibilă, din cauza incompatibilității
dintre dimensiunile structurii reale
de lemn care trebuie testată și
mărimea standard a unui cuptor de
încercări (3 m x 3 m x 3 m.), tre-
buie recurs la metoda a 2-a. Dar
cum? Cine știe să facă calcule con-
form Eurocode 5? Și dacă ar ști, ce
înseamnă aceasta și la ce rezultate
conduce?

În principiu, pe durata unui
incendiu, lemnul trece succesiv prin
3 faze (fig. 1):

Faza I – lemn normal, sănătos –
secțiunea utilă A2;

Faza II - de piroliză, în care lem-
nul începe să piardă din perfor -
manțe. Lemnul aflat în acest stadiu
nu mai respectă condițiile de rezis-
tență luate în calcul;

Faza III – de carbonificare, în
care lemnul își pierde complet per-
formanțele de rezistență. Lemnul
aflat în acest stadiu nu mai
respectă condițiile de rezistență
luate în calcul.

Tratarea superficială a lemnului
cu substanțe de protecție se poate
face:

1. cu substanțe ignifuge care se
impregnează în lemn (dar care se
pirolizează și carbonatează totuși în
caz de incendiu, reducând secți-
unea de rezistență a acestuia de la
A2 la A1);

2. cu substanțe termospumante,
care nu se impregnează în lemn și
care expandează în exterior, for-
mând un strat carbonatos de pro-
tecție, păstrând intactă secțiunea
de rezistență  A2 a acestuia).

Din figura 2 rezultă și că soluția
de protecție cu sisteme termo-
spumante este cea mai perfor-
mantă și avantajoasă iar avantajele
ei (în cazul utilizării produsului
transparent Unitherm – SIKA pen-
tru interior) rezultă cu evidență din
cele de mai jos:

• Păstrează aspectul natural al
lemnului;

• Durata de timp egală cu cea a
suportului, dacă nu variază condi -
țiile de mediu inițiale;

• Secțiunea portantă a lem-
nului rămâne nealterată, nefiind
necesară înlocuirea structurii
după incen diul de proiect;

• Aduce lemnul în clasa C1 de
reacție la foc, conform P-118 (clase
posibile C0 – C5) - practic incom-
bustibil;

O vorbă veche și înțeleaptă spune că: 
Pentru a putea rezolva o problemă trebuie, mai întâi, să recunoști că ea există!

Ei bine, se pare că tocmai această vorbă nu este cunoscută autorităților MLPAT (sau cum s-o mai numi el
acum?!?) și ISU de la noi, pentru că – nu-i așa? – dacă nu recunosc că există acea problemă atunci mă pot
preface că ea nu există, dorm liniștit și mă pot ocupa de alte chestiuni mai plăcute și, de obicei, mai profitabile!!!

Exact aceasta este situația într-unul dintre numeroasele cazuri în care siguranța la foc din România este
legată la ochi și, în schimb, i se susură la ureche să stea liniștită și să tacă pentru că totul este bine și în
regulă. Despre ce situație este vorba? Despre protecția la foc a elementelor structurale din lemn.
Să detaliez puțin.

Fig. 1
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• Asigură o suprafață care nu
permite dezvoltarea ciupercilor,
fungilor etc., fiind un mediu steril
(utilizabil în „zone curate”);

• Este un produs verificat și pro-
dus în Germania de peste 60 de ani
(primul produs din lume de acest tip);

• Un portofoliu impresionant de
lucrări în toată lumea.

Pe scurt și fără multă matema-
tică, ideea este că – pe durata unui
incendiu -, secțiunea de lemn por-
tantă (sănătoasă) se reduce (prin
piroliză și carbonatare). Problema
siguranței la foc în acest caz este
ca, după incendiu, partea rămasă
sănătoasă și portantă a secțiu-
nii elementului de lemn să nu
scadă sub secțiunea minimă de
rezistență, rezultată din calcul.
În caz contrar, structura se pră bu -
șește.

Soluția este evidentă: după cal-
culul static și dinamic (care defi -
nește dimensiunile secțiunilor
elementelor din lemn) trebuie
stabilit prin calcul (cu ajutorul
Eurocode 5) cu cât se reduce sec -
țiunea în cazul unui incendiu de
X minute iar această valoare/grosime
să se adauge secțiunii inițiale de
calcul. 

Problema pare simplă numai că:
• nimeni (sau aproape nimeni)

nu știe să facă acest calcul și, pe
cale de consecință;

• nicio structură existentă (sau
care se proiectează chiar în acest
moment) nu beneficiază de acest
surplus dimensional, adăugat la
secțiunea inițială calculată doar
static și dinamic.

Și acum apare întrebarea cru-
cială: dacă structurile din lemn
existente în acest moment în
România nu au fost calculate
până acum și la foc (la pierderile
de secțiune produse prin ardere),
câte dintre ele vor rezista unui
incendiu? Răspuns: cu excepția
celor supradimensionate accidental,
NICIUNA! Ceea ce se și întâmplă,
în mod regulat, în prezent.

În acest moment, autoritățile
noastre se află în fața următoarei
dileme:

A. Să recunoască și să accepte
deschis acest lucru, ceea ce ar
însemna obligația lor de a începe
urgent un program masiv de for-
mare a inginerilor structuriști de
lemn în folosirea Eurocode 5.
Aceasta presupune acceptarea fap-
tului că tot ce s-a făcut până acum
este greșit și nicio structură din
lemn nu va rezista la un incendiu
(ceea ce se întâmplă, de fapt, în
mod curent în prezent) și să defi-
nească un „punct zero”, de la care
va începe un moratoriu (de câțiva
ani) până la alinierea la noile ceri-
nțe (vezi istoria similară cu „calcu-
lul temperaturii critice la structurile
metalice”, care nu este nici acum
clară până nu va apare noul P-118/1)
sau

B. Să „ascundă gunoiul sub preș”
(vezi, de aici și titlul articolului), să
se prefacă că nu au habar de
această problemă și să lase piața să
se descurce cum știe, perpetuând
situația actuală, în care:

• Inginerii structuriști de lemn
nu știu (în covârșitoarea lor majori-
tate) să calculeze, conform Euro-
code 5, dar dau rezistențe la foc
fanteziste și nefundamentate în
proiectele lor, ca să nu le fie res-
pinse și să poată obține avizul /
autorizația ISU; 

• ISU cunoaște situația (mai
puțin la bază și mai mult la vârful
ierarhiei) dar  „se face că plouă”
atâta timp cât documentațiile ajung
acolo cu o durată marcată de
rezistență la foc și care satisface
cerințele lor. În definitiv, este
reponsabilitatea proiectanților și, în
caz de necaz, să se descurce ei cum
știu, pompierii fiind neimplicați și
„acoperiți” legal (au cerut ceva care
li s-a dat, ei neavând responsabili-
tatea de a verifica informația
respectivă!).

Este situația cea mai comodă
pentru ele și în care își pot continua
starea de „dolce far niente”… ceea
ce și fac de ani buni încoace!

Această situație a fost sem-
nalată de mai multe ori de ASI dar
fără nici un rezultat. Concret, toți
recunosc verbal existența proble-
mei dar recunoașterea ei oficială ar
conduce la implicarea autorităților
de resort într-un program național,
cu responsabilități, muncă și efort –
ceea ce, trebuie să recunoaștem,
nu le prea stă în obicei!

Până atunci, structurile din lemn
existente (și care se vor mai con-
strui încă după actualul sistem) vor
continua să ardă „în mod legal”,
pompierii vor căuta și analiza
„cauzele tehnice ale incendiului”,
nimeni nu va fi găsit vinovat iar
proprietarii vor pierde banii investiți
(dacă nu sunt asigurați!). 

Supun această problemă tuturor
colegilor de breaslă și sper că pute-
rea vocilor noastre reunite să poată
trezi din amorțire factorii de
decizie.

P.S. Până când se vor „trezi
din amorțire” factorii de deci-
zie, ASI oferă - pentru inginerii
structuristi de lemn din țara
noastră - un ciclu de cursuri de
formare de 3 zile, cu eliberarea de
diplome, în utilizarea Eurocode 5.
Persoanele interesate sunt
rugate să ne contacteze
(horia.nicolescu@sigura.ro)
pentru organizarea seriilor. q

Fig. 2
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Elastocoat C 6335/101
la Biblioteca de Materiale din București

Pornind de la principala temă a
evenimentului – accesul în pre-
mieră la o bibliotecă de materiale
- Alex Horisberger, Senior Spe-
cialist Product Design în cadrul
BASF (Germania) a împărtășit
publicului principalele tendințe în
domeniul designului de produs, și
a prezentat publicului o suită de
materiale inovatoare, cu aplicații
în domenii foarte variate (de la
construcții la automotive), apli-
cații pe care publicul le-a putut
testa la fața locului.

Între aceste materiale s-a aflat
și Elastocoat C 6335/101,
vârf de gamă în segmentul pro-
duselor pe bază de poliuree,
folosit în lucrări de hidroizolație
în construcții, transport de măr-
furi sau industria minieră. 

Produs de BASF, Elastocoat C
6335/101 este o poliuree pură
– un elastomer bicomponent cu
raport de amestecare 100:100.
Materialul poate fi consultat în
cadrul Bibliotecii de Materiale,
atât la raft - ca mostră, cât și în
catalogul online, care include,
pe lângă fișa tehnică, și o suită
de alte informații și lucrări de
referință.

PRINCIPALELE AVANTAJE
ALE ELASTOCOAT C 6335/101

• Reactivitate ridicată (întărirea
produsului după sprayere
este de ordinul secundelor)
ceea ce permite folosirea
acestui produs atât în plan
orizontal, cât și în plan vertical;

• Aplicatorul are, astfel, posi-
bilitatea să aplice produsul
pe o suprafață mare în uni-
tatea de timp;

• Reacția este completă într-un
timp foarte scurt, ceea ce îi

conferă beneficiarului posibi-
litatea de a-și relua rapid
activitatea; 

• Procesare relativ insensibilă
la factorii ambientali, precum
temperatura (produsul reac -
ționează chiar și la tempera-
turi sub 0 0C sau umiditate
(nu spumează chiar și la umi -
dități extreme, precum 99%);

• Produsul îi conferă aplicato -
rului posibilitatea să folosească,
după caz, grosimea optimă
pentru proiectul respectiv.

Alex Horisberger ‐ Senior Specialist Product Design, BASF Germania
Foto: Cristian Vasile (IGU)

Pe 13 octombrie s-a lansat la București MATER, prima bibliotecă de materiale din România și Europa
de Sud-Est, care găzduiește peste 2.000 de exponate necesare proiectării în construcții, arhitecților și
designerilor de interior sau de produs. MATER este un proiect dezvoltat de asociația Nod makerspace
cu sprijinul unei suite de parteneri, între care și BASF, ceea ce va permite ca numărul exponatelor să
crească până la aproximativ 10.000 la finalul lui 2018.



PROPRIETĂȚILE ELASTOCOAT
C 6335/101 ȘI DOMENII
DE APLICARE

Elastocoat C 6335/101 nu
conține nici solvenți nici VOC
(com puși organici volatili). Dato -
rită rezistenței mecanice, chimice
și termice ridicate, precum și
elasticității foarte mari (425%)
și rezistenței la tracțiune, pro-
dusul face față cu brio într-o
gamă largă de industrii:

• Construcții - hidroizolație
pentru diverse obiective, aco -
perișuri, parcări, poduri;

• Industria grea - protecție
la uzură;

• Industria transportului de
mărfuri - reducerea zgomo-
tului (acest produs are certi-
ficarea PIEK);

• Industria petrochimică –
protecție la coroziune și pro-
tecție la atac chimic;

• Industria minieră – protec -
ție la uzură, protecție la
coroziune, protecție la atac
chimic;

• Industria energetică – pro -
tecție la atac chimic, pro-
tecție la coroziune (în medii
cu temperaturi ridicate);

• Industria de divertisment
– protecție boxe audio, protec -
ție elemente parcuri tematice.

În plus, deoarece se aplică prin
sprayere, de către aplicatori cu
experiență, folosind un echipa-
ment corespunzător, produsul
se mulează pe forma substratu-
lui, asigurând astfel o peliculă
flexibilă, fără îmbinări și foarte
rez i s tentă .  E lastocoat  C
6335/101 aderă bine la
majoritatea tipurilor de substrat
– metal, beton, lemn etc. –
putând fi necesară, uneori, o pre -
gătire în prealabil a substratului.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

BASF Divizia Performance Materials
Șos. Pipera nr. 43, Clădirea A, Etaj 1,
București, RO-014254
T + 40 21 5299 024
T + 40 725 151 681
daniel.ramba@basf.com
www.performance-materials.basf.com/

Stadionul Astana (Kazahstan)
Înainte După

Parcare Aeroportul Schiphol (Olanda)

Siloz de metal de 1.100 m2 (Ungaria)

Acoperiș de 500 m2 (Spania)

Înainte După

Înainte După

Înainte După

Proiecte relevante din Euro-Asia
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Bauder PIR FA TE

Soluții termoizolante individuale
Sisteme termoizolante pentru terasă și balcon
O termoizolație sigură și corectă a casei
câștigă tot mai mult în importanță. Protecția
termică optimă aparține prin urmare și ter-
moizolației teraselor și al balcoanelor.
Bauder oferă soluția ideală de termoizolare
pentru orice cerință. Termoizolația de înaltă
performanță Bauder PIR FA TE este potrivită
pentru diferite înălțimi constructive și
posedă proprietăți de izolare termică unice. 

În sistemul complet Bauder, acoperișul dum-
neavoastră este perfect termoizolat și cuprinde
hidroizolații de calitate superioară pe bază de
bitum polimer sau material plastic FPO, ceea ce
constituie un plus la capitolul siguranță.

În condițiile în care cerințele Normativelor
Europene privind protecția termică a
clădirilor în scopul economisirii energiei
devin tot mai stricte, soluțiile oferite de
Bauder își dovedesc pe deplin eficiența.
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Important:

• Termoizolațiile cu capacitate ridicată de
izolare obțin valoarea necesară deja de la
grosimi reduse. Acestea joacă un rol impor-
tant în cazul teraselor unde există limi tări
constructive ale grosimii stratului ter-
moizolant.

• Termoizolația cu pantă Bauder PIR T poate
fi montată pe stratul de bază din Bauder PIR
FA TE, de exemplu: cu pantă standard de
2%. Datorită greutății reduse și formatului
practic al plăcilor, montarea este ușoară și
rapidă.

• Plăcile termoizolante Bauder
PIR au confirmat de-a lungul
deceniilor de practică. Acestea
sunt disponibile în variante cu
falț sau fără falț.
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Conacul a fost construit de familia Marghiloman,
între anii 1869 și 1874, cu meşteri italieni, înglobând
porțiuni din zidăria unui ansamblu rezidențial boieresc
de la sfârșitul secolului XVII. Conacul are trei niveluri:
pivniță, parter cu 7 camere și un etaj cu 10 încăperi,
un hol central și două terase laterale și este tipic pen-
tru arhitectura caselor boierești din secolul XIX.

La sfârșitul secolului XIX, această clădire, care oferă
o panoramă excepțională asupra câmpurilor și bălților
cu pește din împrejurimi, era vestită pentru petrecerile
la care lua parte protipendada Capitalei. 

Conacul a fost proprietatea lui Alexandru Marghilo-
man (1854 – 1925), om politic român, deputat în Par-
lamentul României și Ministru al Justiției, Internelor
Lucrărilor Publice, Agriculturii, Industriei și Prim Ministru.
În funcția de Prim Ministru (martie - octombrie 1918)
a semnat, la 5 martie 1918, Pacea separată cu
Germania.

În perioada comunistă clădirea a fost folosită – pen-
tru ce altceva? - decât ca sediu al CAP-ului din comună.

După 1990, conacul a fost introdus într-un program
comun al Consiliului Europei și Comisiei Europene, pro-
gram menit să contribuie la salvarea și punerea în va -
loare a monumentelor istorice și siturilor arheologice
din Europa și din Europa de Sud Est.

În această situație, a primit fonduri pentru reabi -
litarea și restaurarea lui. Din păcate, niciodată sufi-
ciente, aşa că lucrările au început și s-au întrerupt de
mai multe ori, nefiind finalizate, mai ales că societatea
care le executa a intrat în faliment.

Şi uite așa, ce s-a restaurat s-a distrus ulterior, o
situaţie pe care - parcă suntem blestemați – o întâlnim
în multe locuri din România.

Acum, acest monument istoric aparține Institutului
Național al Patrimoniului.

În 2016, Institutul a parcurs prima etapă a unui nou
proiect de restaurare, proiect avizat de Comisia
Națională a Monumentelor Istorice iar acum se
așteaptă aprobarea forului tutelar, Ministerul Culturii,
pentru a putea apoi să se identifice sursele de
finanțare.

Văzând câți sunt la noi cu pixul, cu ştampila și cu
aprobarea, nici nu ne mai mirăm în ce hal sunt multe
dintre monumentele noastre istorice. Ca să nu mai
vorbim de nepăsarea autorităților locale pe raza cărora
se află asemenea monumente, care nu fac nimic nu
atât pentru restaurare, dar măcar pentru conservarea
lor, ca să nu se mai degradeze în continuare. q

MONUMENTE CARE PLÂNG… (V)

Conacul MARGHILOMAN - Hagiești, Ialomița
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Conacul - care a aparținut fami-
liei de moșieri Gigurtu, politicieni cu
greutate în perioada interbelică - a
fost construit la începutul secolului 19.

Ca toate bunurile aparținând
persoanelor înstărite, el a fost
naționalizat în iunie 1948, intrând
în posesia Statului Român. 

Fără îndoială, regimul comunist
ar fi fost bucuros ca aceste „relicve
burghezo-moșierești” să dispară
cât mai repede. Așa se explică și
utilizările care s-au dat unor
asemenea clădiri după nați ona -
lizare. În cazul Conacului Gigurtu:
școală primară, apoi casă pentru
nașteri și, în sfârșit, saivan pentru
oi și capre.

Ce a făcut, însă, pentru aceste
monumente istorice regimul demo-
crat instaurat după 1989? Pentru
cele mai multe dintre ele (e și cazul
la care ne referim în articolul de
față), nimic, lăsându-le să se de -
gradeze în continuare. Iar Conacul
Gigurtu se află acum în această
stare, fiind gata să se prăbușească.

Ceea ce ne miră mai mult este
indiferența autorităților locale
(Primăria Ciorogârla și Consiliul
Județean Ilfov), ai căror reprezen-
tanți trec în fiecare zi cu nepăsare
pe lângă această clădire aflată în
paragină, clădire care, odată reno-
vată, cu fonduri euro pene sau de la
buget, ar putea deveni un punct de
atracție turistică în zonă. q

Conacul GIGURTU - Ciorogârla, Ilfov
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Problema structurii portante la construcții istorice

prof. dr. ing. Ludovic KOPENETZ, prof. dr. ing. Alexandru CĂTĂRIG -
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

La construcțiile istorice, respectiv monumentele
istorice, actul de cultură, ce reprezintă conștiința tre-
cutului, apare concret prin tipologia și morfologia reali-
zată. Pentru păstrarea acestora este necesară o
activitate susținută, interdisciplinară, de studii și cer -
cetări pentru cunoaș terea caracteristicilor intrinseci de
formă, substanță și structură.

Construcțiile istorice, caracterizate de mari dimen-
siuni și masivitate (Foto 1), în multe cazuri cu
deschideri și înălțimi mari, necesită o atenție deosebită
din partea experților, în vederea analizei con dițiilor de
rezistență și stabilitate la acțiuni statice și în special
dinamice. Astfel, pentru existența unei construcții
istorice, componenta de bază este structura portantă
(de rezistență).

În general, în cazul construcțiilor istorice, noțiunea
de structură diferă mult de ceea ce se înțelege azi prin
structură. De exemplu, structura unei piramide se
confun dă cu forma și se reduce la un singur element
structural, adică la un bloc masiv piramidal.

Relația structură - formă apare într-o condiționare
reciprocă la foarte multe construcții istorice, deci struc-
tura nu se poate considera separat, ci înglobată în
ansamblu. În acest sens, prezenta lucrare încearcă să
surprindă aspectele complexe legate de structura por-
tantă a construcțiilor istorice, la interfața dintre istorie,
artă, arhitectură și inginerie structurală.

NOȚIUNEA DE „STRUCTURĂ”
LA CONSTRUCȚII ISTORICE

Noțiunea de structură (din cuvântul latin STRUCTUS
- având înțelesul de construcție) înseamnă obținerea
rea lității prin ansamblar ea închegată a unor segmente,
părți, obiecte într-un tot unitar logic întreg [1], [2].

Structura portantă (de rezistență) sau, altfel spus,
structura reprezintă scheletul care susține toate com-
ponentele unei construcții istorice și permite preluarea
acțiunilor cu caracter permanent (G), variabil (Q) și
alte acțiuni /accidentale (A) , seismice (A_E).

Structura unei construcții istorice este privită diferit
de către arhitect și inginer.

Arhitectul consideră structura ca o umplere cu
material a unei forme, în timp ce inginerul o consideră
ca o sumă de elemente cu rezistențe de același tip sau
de tipuri diferite, cu legături bine precizate, care să
permită scurgerea solicitărilor, din punctele în care
apar, până la teren.

În funcție de acțiunile mediului, pentru ca o struc-
tură importantă istorică să fie durabilă trebuie să
posede următoarele calități: rezistență, rigiditate, sta-
bilitate și ductilitate. Structurile istorice trebuie să
combine, în mod logic, aceste aspecte.

În cazul clădirilor istorice de mari dimensiuni, con-
cepția structurii portante este strâns legată de soluția
constructivă adoptată. Soluțiile constructive pentru
structura portantă sunt din: zidărie din piatră și
cărămidă, lemn, fier (oțel) și combinația acestor mate-
riale structurale (așa numitele soluții mixte). Struc-
turile portante ale construcțiilor de mari dimensiuni
sunt, în general, astfel concepute încât să asigure pre-
luarea și transmiterea încărcărilor aplicate spre terenul
de fundare, pe drumul cel mai scurt.

În cazul țării noastre, pe lângă fenomene de îmbă -
trânire, amplasament (cca 70% din teritoriul național
are grad de seismicitate ridicat), climă, apare și
perioada de istorie (cca 50 de ani) în care statul nu a
fost interesat de moștenirea trecutului. Din păcate, după
anul 1989, situația s-a îmbunătățit doar parțial din
cauza lipsei fondurilor. 

Clădirile istorice, în categoria cărora se includ și monumentele istorice, reprezentând creativita-
tea unei societăți la o anumită treaptă a dezvoltării, constituie izvoare de mare valoare pentru
generațiile viitoare. Aceste construcții, care au reușit să străbată veacurile, cu perioade istorice
diverse, cu pierderi structurale mai mari sau mai mici, necesită o atenție specială din partea autori-
tăților, în vederea păstrării memoriei trecutului.

În lucrare sunt prezentate, pe lângă aspectele de identificare și investigare structurală,
probleme de analiză structurală riguroasă și practică a acestor structuri, necesare activităților de
reabilitare, conservare și restaurare.

Foto 1: Cetatea ALBA Carolina din Alba Iulia
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Ca urmare, un număr însemnat de structuri istorice
sunt într-o stare precară (chiar la pragul colapsului;
exemplu recent îl reprezintă colapsul parțial la biserica
din Rotbav, județul Brașov) (Foto 2).

În ceea ce privește marea majoritate a monu-
mentelor istorice, chiar din categoria „A”, părerea spe-
cialiștilor este că dacă nu se intervine acum, mâine va
fi prea târziu.

Criteriile de siguranță și durabi litate, în cazul con-
strucțiilor istorice, sunt mai severe dacât cele de la
construcțiile obișnuite. Aici, noțiunile de siguranță
structurală ridică probleme deosebite din cauza dimen-
siunilor mari în plan și elevație, precum și datorită
stării actuale (uzura materialelor structurale, degradări
vizibile și ascunse din umezeală, condiții de fundare,
efecte seismice și unde de șoc ale avioanelor).

Aplicarea fără discernământ a codurilor de pro -
iectare, pentru corectarea siguranței și alcătuirii aces-
tor structuri, reprezintă un mare pericol.

PROBLEME DE ANALIZĂ
STRUCTURALĂ [3], [4] 

Corectitudinea rezultatelor unei analize structurale
depinde de modelele matematice adoptate pentru
întreaga structură și de ipo tezele de încărcare stabilite.

Alegerea modelului matematic aproximant și inter-
pre tarea rezultatelor, constituie fazele cele mai grele
ale unei analize structurale. 

Analiza structurală la expertizare va urmări, pe
lângă preluarea cu siguranța corespunzătoare a acțiu-
nilor permanente, variabile și în mod special a acțiu-
nilor care provoacă solicitări dinamice (vânt, seism),
dacă este stabilă comportarea la acțiuni excepționale.

Acțiunile excepționale cuprind acțiuni provenite din
explozie, foc și de tip șoc, având la origine lovirea
clădirii de către avioane, din gre șală umană sau din
atac terorist.

În acest sens, se va cerceta dacă tipul de structură
existent permite evitarea prăbușirii în lanț a clădirii,
din distrugerea unor elemente de mare importanță [5].

Alcătuirea corectă a structurii portante presupune o
fixare corectă față de o bază (mediu de fundare sau o
altă construcție stabilă) a ansamblului de elemente
componente, astfel interconectate încât să formeze un
SISTEM GEOMETRIC FIX, nedeplasabil (invariabil geo -
me tric în ipoteza modelului EUCLID). 

Evitarea caracterului de meca nism (sistem sau lanț
cinematic) a structurii se realizează prin dispunerea
corectă a numărului necesar de legături (egal sau mai
mare decât numărul gradelor de libertate ale ansam-
blului de elemente componente) atât între elemente
(legături interioare), cât și între struc tură și baza de
fixare (legături exterioare; rezemări).

Problema fundamentală a analizei structurilor mari
o reprezintă determinarea stărilor de eforturi și
deplasări, aspect care necesită efectuarea unui volum
foarte mare de calcule.

Elementele principale, care inter vin în aceste calcule,
pot fi siste matizate în următoarele categorii de date:

• date care descriu structura, ca:
- elemente geometrice (topo logia);
- proprietăți mecanice;
- condiții de rezemare;
- discontinuități interioare etc.;
• date referitoare la încărcări, ca:
- natura încărcărilor;
- ipoteze de încărcare;
- posibilitatea ciocnirii cu clă di rile vecine;
- combinații de ipoteze posibile;
• rezultatele urmărite (de interpretat):
- punctele (secțiunile) în care se cer rezultatele;
- forțe de legătură (reacțiuni) și eforturi. 
Un neajuns important al aplicării metodelor de cal-

cul în formulări matriceale constă în faptul că aspectele
fizice ale procesului de rezolvare sunt mai puțin evi-
dente (în contrast cu formulările clasice sau iterative)
și exterioare proiectantului, care introduce date și
primește rezultate, de multe ori algoritmul de calcul,
sofisticat prin artificii de programare, reprezentând
pentru el o veritabilă „cutie neagră”.

Schematizarea, modelarea struc tu rală, realizează
transpunerea construcției virtuale, obținută prin con-
cepția structurală, într-un model de calcul menit să
aproximeze cât mai corect realitatea materială. Analiza
structurală se bazează, în mare măsură, pe aceste
modele calculabile, adică matematice. 

Se adoptă, astfel, modele pentru: materiale, acți-
uni, structuri (elemente, legături), interacțiuni etc. 

Tipurile de modele matematice sunt:
• modele continue, pentru rezol vări analitice (exacte);
• modele discrete cu:
- diferențe finite;
- elemente finite;
- elemente de frontieră.
Stabilirea modelului matematic al structurilor și

acțiunilor, cunoaș terea limitelor de validitate ale algo-
ritmilor utilizați (derivând atât din ipotezele de calcul
acceptate, cât și din transmiterea erorilor), precum și
interpretarea corectă a rezultatelor, rămân în continuare
probleme de judecată și competență inginerească.

Foto 2: Biserica Rotbav, Brașov

continuare în pagina 70È
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În ultimele decenii, o bogată li te ratură de speciali-
tate a fost consacrată aplicării eficiente a concep tului
de element finit în teoria generală a structurilor. Este
vorba de acceptarea unui model aproximant discret al
structurii portante continue, considerată a fi formată
aidoma unui mozaic, dintr-un număr finit de elemente
interconectate între ele numai în anumite puncte,
numite noduri.

Aproximația modelului constă în considerarea
respectării condițiilor de compatibilitate (continuitate
geometrică și echilibru static) numai în aceste puncte
de pe secțiunile de discretizare.

În cazul structurilor alcătuite din bare este natural a
considera chiar barele ca elemente finite, respectiv
nodurile ca puncte nodale. În acest caz particular,
modelul reprezintă o foarte bună aproximare a struc-
turii (în măsura în care elementele structurii sunt
reductibile la bare, soluția este exactă), legăturile fizi -
ce dintre elemente identificându-se cu legăturile din
model. Evident, dacă se întâmpină dificultăți în
tratarea unei bare (cu secțiune variabială sau curbă)
aceasta poate fi înțeleasă ca fiind formată, la rândul ei,
dintr-un număr finit de elemente conectate în serie în
noduri fictive intermediare sau, din contră, pot juca rol
de element finit porțiuni din structură (substructuri),
dacă acestea se rezolvă ușor la acțiuni aplicate în
punctele de conexiune cu restul structurii. 

Din cele prezentate se poate deduce caracterul
destul de larg al conceptului de element finit, cât și
faptul ca rețeaua de discretizare poate fi îndesită sau
rarefiată în funcție de cerințele calculului.

O mare importanță pentru exactitatea rezultatelor o
are modul de considerare a tipurilor de legături exis-
tente la reazeme, îmbinări, noduri. 

Putem avea legături: 
• punctuale (ideale)
- articulații

> perfecte,
> cu frecări,
> elastice,

- încastrări
> perfecte,
> elastice,

- simplă rezemare
> perfectă,
> elastică,

• cu dimensiuni finite
- rigide (perfecte)
- elastice

> cu legături elastice (îmbinare interfața bară),
> cu legături visco-elastice, 
> cu legături plastice,
> cu legături imperfecte (din analiza experimentală).

Pentru analize dinamice, parametrii comportării
sunt, de obicei: deplasările, vitezele, accelerațiile și
deformațiile specifice.

Măsurile speciale, din acțiuni dinamice, prevăzute
prin proiect, se iau cu scopul stopării fenomenelor de
degradare a structurii, pentru menținerea echilibrului
ansamblului structural.

Alegerea modelului matematic cu un număr finit de
grade de libertate trebuie făcută în așa fel încât să nu
modifice comportarea fizică a structurii. O problemă
deosebit de dificilă este aceea a modelării discontinu-
ităților structurale. Aceste discontinuități, goluri, ros-
turi des chise sau parțial deschise, chiar și rosturile
constructive, pot conduce, în anumite condiții, la
cedare, la colapsul structurii. Efectul mecanic al dis-
continuităților structurale depin de de legătura dintre
starea de eforturi și apariția, răspândirea acestor dis-
continuități. 

Structurile istorice de mari dimensiuni se comportă
mai mult sau mai puțin neliniar din următoarele
motive:

• în primul rând din cauza comportării neliniare a
materialului din care este alcătuită structura (acest
aspect afectează comportamentul structurilor la
depășirea încărcărilor de exploatare, deci va trebui luat
în considerație în teoriile care își propun evaluarea
încărcării de cedare limită);

• în al doilea rând, din cauza deformațiilor „mari”,
specifice acestor tipuri de structuri flexibile, în care
situații nu mai este acceptabilă exprimarea echilibrului
pe starea „nedeformată” a structurii,

• în sfârșit, ca urmare a influenței efortului axial
asupra rigidității la încovoiere a barelor, știut fiind fap-
tul că efortul axial de întindere mărește această rigidi-
tate, pe când cel de compresiune o diminuează. Deși
fenomenul poate fi interpretat ca un subcaz al punctu-
lui precedent, el merită, totuși, o atenție deosebită,
întrucât în anumite cazuri (la bifurcarea echibrului) ne
poate furniza informații cu privire la încărcarea critică,
a cărei depășire poate cauza pierderea stabilității unei
structuri, care continuă să se comporte elastic. 

O discuție specială apare la analiza seismică.
Se recomandă folosirea unei accelerograme, din care
rezultă o excitare sub forma mișcării reazemelor.

Mișcarea din cutremur a reazemelor se exprimă uti-
lizând cele trei componente ale accelerației trans -
laționale. Pentru răspunsul structurilor de mari
dimensiuni, cu neliniarite ușoară, se admite procedeul
suprapunerii răspunsurilor calculate separat pentru
fiecare componentă, acțio nând simultan toate părțile fun-
dației structurii.

În aceste cazuri (pentru structuri cu peste 6000 de
grade de li bertate), se recomandă aplicarea metodei
de reducere a lui RITZ sub forma metodei de iterare în
subspațiu. Se menționează, pentru această ipo teză
următoarele:

a. În realitate, reazemele vor fi supuse, în plus față
de mișcările de translație ale terenului, la mișcări de
rotire. Având în vedere că nu există date despre
măsurători cu privire la magnitudinea și caracterul
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componentelor de rotire ale terenului, de acest efect se
ține seama doar prin considerarea ca ordin de mărime
(magnitudine), în care miș cările de rotație au fost
deduse ipotetic din componente de translație.

b. Un factor de care, în general, nu se ține seama la
definirea forțelor efective dezvoltate, într-o structură
de mari dimensiuni, de un cutremur, este acela că
mișcările de teren de la baza unei structuri pot fi influ-
ențate de mișcările proprii ale structurii. Cu alte
cuvinte, mișcările introduse la baza unei structuri pot fi
diferite de mișcările de câmp liber, care s-ar observa în
absența structurii. Această interacțiune teren - struc-
tură, adică efectul ei, este de mică importanță dacă
terenul de fundare este tare și construcția este flexibilă
(acoperiș suspendat, clădiri înalte din oțel etc.). În acest
caz structura poate transmite în teren doar puțină
energie iar mișcarea de câmp liber este o măsură
adecvată a deplasărilor fundației. Dacă structura este
grea și rigidă (monumente istorice și clădiri obișnuite
din beton armat, zidărie, piatră etc.) și cu rezemare pe
un strat de fundare moale, o cantitate considerabilă de
energie va fi returnată de la structură la terenul de
fundare iar mișcările de la bază pot diferi sensibil de
condițiile de câmp liber.

c. Acționarea simultană din excitații seismice a
tuturor părților fundației structurii presupune negli-
jarea mișcărilor de rotire, respectiv considerarea
terenului sau a rocii de fundare ca fiind rigide.

Ipoteza, la structurile de mari dimensiuni cu
reazeme depărtate (peste 50-100 m), poate introduce
erori semnificative.

Programele de calcul de firmă (profesionale), în
vederea reducerii volumului de calcul numeric deosebit
de mare necesar pentru determinarea valorilor și vec-
torilor proprii, adoptă diferite procedee numerice.
Astfel, de obicei, pentru iterarea în subspațiu consideră
o singură ipoteză de încărcare determinantă din care
se determină va loarea proprie cea mai joasă. Operați-
unea se repetă folosind diverse tehnici de evaluare și
eliminare. Pentru inginerul structurist o preocupare de
bază, în cadrul analizei dinamice, trebuie să fie aceea
de a vedea dacă au fost determinate toate frecvențele,
pentru a nu se fi pierdut unele importante. În acest
sens, se recomandă observarea secvenței STURM.

Activitatea practică de analiză structurală necesită
frecvent folosirea modelărilor grafice, atât pentru
introducerea datelor, cât și pentru interpretarea rezul-
tatelor obținute prin calcul.

Selectarea și reprezentarea infor mațiilor pentru mode -
lări grafice are o importanță hotărâtoare în ana liza
structurală asistată de calculator.

Relevarea coordonatelor primare, la construcții
exis tente, se poate face prin metode geodezice, foto -
grametrice și scanare 3D. În ca zul suprafețelor întinse
este utilă foto grametria aeriană.

CONCLUZII
Complexitatea structurii portante la cladirile istorice

apare ca o consecință atât a dimensiunilor, cât și a
comportării neliniare a acestor sisteme mecanice,
având, în principiu, trei surse clasice: neliniaritate geo-
metrică, neliniaritate fizică și neliniaritate geometrico-
fizică.

Corectitudinea analizei structurale depinde, în mare
măsură, de modelările matematice folosite. Schema
structurală de analiză trebuie să fie cea mai simplifi-
cată posibil, dar, prin toate aceste simplificări, să nu se
obțină rezultate care se abat, în afara unor limite
admise, de cele reale.

Problemele supuse discuției în lucrare ajută la fun-
damentarea codurilor de proiectare, în curs de elabo-
rare, pentru structuri de mari dimensiuni.

Și în cazul structurilor de mari dimensiuni este bine
să nu se piardă din vedere definiția proiectării struc-
turilor dată de EDUARDO TORROJA: „Proiectarea struc-
turilor este mai mult ca știința și tehnica. Ea are foarte
multe tangențe cu arta, cu o gândire realistă, cu simțul
și intuiția, cu dotația, cu bucuria creării in linii mari,
creare la care calculul ștințific contribuie la o finisare
ultimă, certificând sănătatea structurii și că ea cores -
punde funcționabilității”.
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Din 2008 promovăm și distribuim,
cu profesionalism, în strânsă colabo-
rare cu liderul mondial Graco, echipa-
mente pentru finisare prin pulverizare,
pentru aplicarea straturilor de protecție
și circularea vopselei, precum și echi-
pamente electrice pentru aplicarea
unei game largi de materiale utilizate
în construcții.

Ne străduim să atingem excelența
și îmbunătățirea continuă în tot ceea ce
facem. 

Deținem, în domeniu, o echipă teh-
nică PROPRIE, eficientă și rapidă, care
asigură buna funcționare a echipamen-
telor și instalațiilor comercializate.

Peste 100 de ingineri și tehnicieni
dedicați, de la Graco, dezvoltă produse
noi, tehnologii inovatoare care stabi-
lesc standardul de calitate într-o piață
în plină dezvoltare.

Pentru a veni în ajutorul clienților,
Graco a dezvoltat un echipament
inovativ pentru sablare: echipamen -
tele de sablare abrazivă umedă
EcoQuip 2.

Aceste echipamente oferă o
metodă de sablare abrazivă umedă.
O tehnologie curată, eficientă și
economică.

SABLAREA ABRAZIVĂ UMEDĂ
Sablarea abrazivă umedă este simi-

lară cu sablarea uscată cu diferența că
media de sablare este umezită în prea-
labil, pentru a se asigura un impact
mai mare asupra suprafeței. Testele
arată că sablarea abrazivă umedă pro-
duce cu 92% mai puțin praf.

Mai puțin praf înseamnă mai
puțină murdărie, prin urmare nu
mai este necesară izolarea locului
unde se desfășoară sablarea și
ulterior, curățarea acestuia.

Din moment ce EcoQuip 2 folosește
mai puțină apă decât orice alt echipa-
ment similar, nu există apă lăsată în
urmă și nu trebuie să vă faceți griji cu
privire la toxicitate.

Caracteristici:
• Versatilitatea echipamentului

EcoQuip 2 este una dintre caracteristi-
cile care fac acest echipament atât de
apreciat. 

• Trece cu ușurință de la o aplicație
la alta. 

• Rapid. Pornirea și încărcarea cu
medie de sablare se face cu aproxima-
tiv 50% mai repede comparativ cu
modelele anterioare sau cu echipa-
mente similare, prin urmare și rata de
producție crește semnificativ.

• Ușor. Setările se fac rapid, în doar
5 pași simpli, setarea presiunii vasului
în raport cu presiunea de suflare
nemaifiind necesară.

• Sigur. Fiecare unitate este testată
și verificată cu strictețe înainte de a fi
livrată; de asemenea, vă oferim suport
tehnic, asistență și training.

• Performanță ridicată.
• Fără praf.
• Acces ușor de pe toate părțile.
• Calitate industrială.
• Concepute pentru orice tip de lucrare

de sablare.
• Transport facil.
• Acces și vizibilitate facilă la toate

componentele, pentru o mentenanță
mai ușoară. 

EcoQuip 2 poate fi folosit pentru
curățarea betonului, îndepărtarea vop-
selei, pregătirea suprafețelor din metal,
îndepărtare grafitti etc. 

Este conceput să funcționeze cu
medie de sablare mai grea decât apa
și are presiunea maximă de suflare de
12 bari (175 psi).

Echipamentele sunt disponibile în modele fixe, portabile sau mobile,
concepute pentru curățarea și pregătirea diverselor suprafețe.

Avem modelul potrivit indiferent de tipul de aplicație.

Echipamente de sablare abrazivă umedă EcoQuip 2

ROMCRETE ECHIPAMENTE 
B-dul Eroilor de la Tisa nr 79, Timișoara

Pentru mai multe informații sau pentru ofertele speciale va rugăm să ne contactați la: 
Tel.: 0374.830.094, 0736.010.296 | E-mail: office@romcrete.ro,vanzari@romcrete.ro. 

Web: www.romcrete.ro

EcoQuip 2 ‐ Varianta fixă
• Capacitate de umplere: 184 litri
• Presiune de sablare: 1,8‐12 bar

EcoQuip 2 ‐  Varianta mobilă
• Capacitate de umplere:  100 litri
• Presiune de sablare: 1,8‐12 bar

EcoQuip 2 ‐ Varianta portabilă
• Capacitate de umplere: 57 litri
• Presiune de sablare: 1,8‐12 bar
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Construcția Depozitului de la Ciocănești, județul Călărași
(Partea 1 - prima celulă și instalații auxiliare)

și proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a Stației de Sortare și Compostare
și a Stației de Tratare a Levigatului în județul Călărași

DESCRIEREA LUCRĂRILOR
Contractul „Construcția depozitului de la

Ciocănești, județul Călărași (partea 1 – prima
celulă și instalații auxiliare) și proiectarea, con-
strucția și punerea în funcțiune a stației de
sortare și compostare și a stației de tratare a
levigatului în județul Călărași” a cuprins:

1. Construcția unui depozit ecologic, celula 1, cu o
capacitate de 1.040.000 tone, a zonei de dotări și
instalații, drumuri, iluminat și împrejmuire;

2. Proiectarea și construcția stației de tratare a levi-
gatului, cu o capacitate de 55 m3/zi;

3. Proiectarea și construcția stației de sortare
deșeuri reciclabile, cu o capacitate de 15.000 tone/an;

4. Proiectarea și construcția stației de compostare,
cu o capacitate de 10.000 tone/an.

Amplasamentul obiectivelor este situat în partea
central-sudică a județului Călărași, la 27 km nord-vest
de municipiul Călărași. 

Terenul pe care s-a construit depozitul este situat în
intravilanul comunei Ciocănești, localizat pe un platou
cu o altitudine medie de circa 35 m, într-o zonă agri-
colă, lângă comuna Vlad Țepeș, sat Mihai Viteazu, la o
distanță de aproximativ 2,2 km de drumul național DN3. 

Accesul pe amplasament se realizează din drumul
național DN3 care face legătura între localitățile
Călărași și București. 

Parametrii caracteristici ai depozitului de deșeuri
Ciocănești, județul Călărași:

• Suprafața depozitului: 160.240 mp;
• Capacitatea proiectată a depozitului: 3.575.000 t;
• Capacitatea primei celule: 1.040.000 t; 
• Durata de viață a primei celule: 12 ani.

DETALIEREA OBIECTIVULUI REALIZAT
1. CONSTRUCȚIA DEPOZITULUI ECOLOGIC

Celula 1 de depozitare a deșeurilor
Pentru configurarea celulei de depozitare s-au

executat următoarele lucrări de terasamente:
• decopertare mecanică a terenului la adâncimea de

70 cm, pe suprafața de 141.100 m2;
• săpătură: 235.859,42 m3;
• umpluturi compactate (diguri etc.): 112.560 m3.
Sistemul de impermeabilizare al celulei de

depozitare a fost executat astfel:
• barieră minerală din argilă cu grosimea de 0,50 m

(două straturi cu grosimea de 25 cm fiecare, kf ≤ 10-9 m/s),
36.000 m3;

• geomembrană HDPE (2 mm) rugoasă și netedă:
71.500 mp;

• geotextil de protecție (1.200 g/m2): 78.400 mp.
Sistemul de colectare a levigatului cuprinde: 
• strat drenant pentru levigat (0,50 m grosime, sort

16-32): 38.992,50 m3;
• conducte levigat PEHD, De 355 mm și De 560 mm;
• alte conducte levigat și apă uzată, PEHD Dn 63-

280 mm, 275 m;
• cămine din PEHD, 11 buc., cu diametru 2.000 mm

și înălțimea de 8 m, prevăzute cu vane Dn 200 mm, cu
ajutorul cărora se controlează evacuarea levigatului,
respectiv a apei curate;

• stație de pompare levigat SP2, PEHD Dn 2.500 mm;
• stație de pompare condensat, PEHD Dn 2.500 mm;
• geotextil de separare (G ≥ 400 g/m2), suprafață

72.000 m2.

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
Antreprenor: Asocierea - lider IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII SRL, EGIS ROMÂNIA SA,

EGIS STRUCTURES AND ENVIRONMENT SA FRANȚA 



w Revista Construcțiilor w noiembrie 2017 75

Sistemul de evacuare a apelor pluviale:
• conducta colectoare PEHD De 630 mm;
• cămine din PEHD, 5 bucăți, cu diametru 1.500 mm

și înălțimea de 5 m;
• stația de pompare SP1, beton armat Dn 2.500 mm;
• bazin de ape pluviale, cu un volum de retenție de

15.000 mc, etanșat cu geomembrană PEHD cu grosime
de 2,00 mm și suprafața de 11.000 m2;

• apele colectate prin rigole sunt evacuate către
bazinul de retenție ape pluviale, prin intermediul unei
conducte din beton cu diametrul 1.500 mm, în lungime
de 135 m.

Sistemul de colectare și ardere a gazului de
depozit:

• conductă PEHD, De 280, inclusiv coturi și îmbinări,
îmbinările sudate necesare, piese de racord, fitinguri,
adaptoare, ranforsări beton în lungime de 781 m;

• racorduri flexibile oțel DN 250, 3 buc.
REȚEAUA DE STINGERE A INCENDIILOR ȘI APĂ

TEHNOLOGICĂ
• conducta de transport a apei din PEHD De 225 mm;
• hidranți supraterani Dn 80 mm pe rețea;
• bazinul de stocare a rezervei de incendiu, cu o

capacitate de 300 m3;
• cămin de inspecție;
• stația de pompare SPI din beton armat.
ZONA ADMINISTRATIVĂ
Cuprinde: poarta de acces, echipamentul de cân-

tărire, laboratorul de verificări, echipamentul pentru
curățarea roților, clădirea administrativă, zona de utili-
tate publică și spațiul de întreținere a vehiculelor și
parcarea. 

PLATFORMA DE CÂNTĂRIRE 
Cântarul rutier: structură supraterană mixtă din

beton și metal, cu capacitatea maximă de 60 tone. 
STAȚIA DE SPĂLARE A AUTOVEHICULELOR
Stația de spălare a autovehiculelor are o capacitate

de 20 vehicule/oră. Sistemul permite reutilizarea apei,
datorită unui separator de hidrocarburi. Este ampla -
sată pe o platformă  betonată, prevăzută cu racord la
sistemul de pompare și rețeaua de distribuție. 

CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ
Clădire cu un singur nivel (parter), având structura

din beton armat și zidărie din cărămidă. 
Cuprinde: birouri, laborator pentru testarea mos -

trelor și păstrarea analizelor efectuate pentru apele
uzate, grupuri sanitare, dușuri, vestiar, precum și
bucătărie cu sală de mese pentru personal. Suprafața
construită este de 415,12 m2.

REȚEAUA DE CANALIZARE APĂ MENAJERĂ,
APĂ UZATĂ TEHNOLOGICĂ ȘI APĂ PLUVIALĂ

Apele uzate provenite de la stația de spălare, din
zona de securitate și apa uzată menajeră de la clădirea
administrativă sunt transportate de rețeaua de cana -
lizare și evacuate către stația de epurare prin inter-
mediul stației de pompare SP1. 

ALIMENTAREA CU APĂ
Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului este

asigurată de la rețeaua de apă a comunei Vlad Țepeș,
prin intermediul unei conducte PEHD De 75 mm în
lungime de 2.407,5 m și căminul de branșament. Pe
rețea sunt montați 7 hidranți, Dn 100 mm.

REȚEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Distribuția electrică pe teritoriul obiectivului s-a

făcut din TGD, la aceasta racordându-se tablourile de
distribuție aferente fiecărei zone. Instalația electrică de
iluminat exterior este alimentată din tabloul electric
general TGD, prin cablu electric armat pozat subteran.
Pentru asigurarea rezervei de alimentare a stației de
pompare aferente bazinului de stingere a incendiilor,
s-a montat, în apropierea SPI, un grupul electrogen
trifazat Diesel de 390 kVA. 

În toate spațiile cu activitate permanentă și în
birouri, laborator, recepție, s-a montat rețea struc-
turată de telefonie și date.  

ÎMPREJMUIREA COMPLEXULUI ȘI SPAȚIILE VERZI
În vederea delimitării suprafețelor unde se des-

fășoară procesele tehnologice, s-a executat împrej-
muirea depozitului, în lungime de 2.118 m. 

Spațiile verzi ocupă o suprafață de 14.000 mp.
DRUMURI, PLATFORME, PAVAJE ȘI BORDURI
Drumul de acces asigură legatura între drumul

național DN3 și obiectiv. Structura drumului: strat de
bază compactat, 30 cm balast optimal, 30 cm piatră
spartă, 8 cm mixtură asfaltică și 6 cm beton asfaltic.
Lungimea drumului de acces este de 2.875 ml. 

Drumul perimetral, împreună cu zona de trafic și
zona de depozitare, au o lungime de 1.575 ml.

Drumul pentru compactor s-a executat pe o
lungime de 912 m.

Pavaj din piatră s-a executat în zona platformei de
lângă stația de sortare, pe o suprafață de 3.666 mp.

S-au montat borduri din beton în lungime 1.237 m.
S-au executat rigole din dale de beton, podețe,

marcaje rutiere și indicatoare.
MONITORIZAREA DEPOZITULUI
Pentru monitorizarea depozitului, s-au executat 3

puțuri de monitorizare a calității apei freatice, situate
astfel: două în avalul direcției de curgere a apelor și
unul în amonte. Din aceste puțuri se vor prelua peri-
odic probe de apă pentru analiză. De asemenea, echi-
pamentele de laborator și monitorizare a mediului mai
cuprind: puncte pentru prelevarea mostrelor de levi-
gat, unitate de monitorizare a calității gazului și echi-
pamente de monitorizare a tasărilor.

STAȚIA DE MĂSURĂTORI ȘI MONITORIZARE
METEOROLOGICĂ (unitate de monitorizare a condiții-
lor climatice): monitorizarea precipitațiilor, a tempera-
turii, a vântului și măsurarea evaporării apei. 

continuare în pagina 76È
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2. STAȚIA DE EPURARE
(PROIECTARE ȘI EXECUȚIE)

Stația de epurare are o capacitate de epurare de
maximum 55 m3/zi. Instalația este proiectată pentru o
operare complet automată, care previne infiltrațiile în
pământ. Stația este capabilă să trateze levigat cu
concentrații variate, conform cu specificațiile analizelor.
Apele epurate respectă NTPA 001/2005 și sunt dever-
sate în bazinul de retenție ape pluviale.

REZERVOR STOCARE LEVIGAT
Tot levigatul evacuat din depozit, precum și apele

uzate menajere, sunt depozitate temporar în bazinul
colector pentru levigat, realizat din beton armat, imper -
mebilizat cu geomembrană lisă de grosime 2 mm, cu
capacitatea de 1.500 m3. 

BAZIN CONCENTRAT
Bazinul de stocare a concentratului din PAFSIN are

un volum de 10 mc și este amplasat pe o platformă
betonată de 14,5 mp lângă stația de epurare.

3. STAȚIA DE SORTARE
(PROIECTARE ȘI EXECUȚIE)

Clădirea stației de sortare are o suprafață  de 1.720 m2

construiți, înălțimea liberă de 10 m și cuprinde:
• compartiment primire și depozitare – unde se

desfășoară primirea deșeurilor pre-sortate, descărcare
în două cutii de depozitare și încărcarea materialelor
pe transportorul de sub podea;

• compartiment  sortare și balotare - se folosește
pentru găzduirea tuturor echipamentelor necesare
pentru sortarea directă a materialelor reciclabile, în
special a cabinei de sortare pentru personal;

• compartiment depozitare materiale rezultate – se
folosește pentru depozitarea materialelor până la încăr-
carea acestora în camion și transportarea lor către
următoarea destinație. Hala va asigura depozitarea
materialelor rezultate din sortare  pentru cel puțin 4 zile.

Accesul în clădire se face prin 3 porți secționale și 3
uși de dimensiunea  90 cm x 210 cm.

Clădirea este executată pe structură metalică, cu
închideri din panouri metalice ondulate.

4. STAȚIE DE COMPOSTARE
(PROIECTARE ȘI EXECUȚIE)

Stația de compostare este compusă din:
• Zona de depozitare pentru deșeurile verzi,

platformă betonată BcR4
Această zonă este destinată recepției deșeurilor,

colectării, presortării, descărcării deșeurilor verzi, selec-
tării materialelor necompostabile, mărunțirii crengilor,
amestecării diferitelor materiale compostabile.

• Zona de compostare, platformă betonată BcR4
În această zonă se realizează grămezile de com-

postare, de formă trapezoidală, 8 celule separate prin
rigole.

• Zona de depozitare a compostului, platformă
betonată BcR4

Această zonă este destinată pentru depozitarea
compostului, după cernerea finală.

• Drumul de acces – 134 m cu lățime de 10 m,
betonat BcR4

Acesta asigură accesul către toate zonele plat-
formei.

• Bazin colectare ape uzate și pluviale – beton
armat cu o capacitate de 350 m3, având dimensi-
unile 45,3 m x 2,6 m x 2,95 m

Bazinul are destinația de colectare a apei uzate și
pluviale din zona de compostare, folosită pentru
stropirea grămezilor în timpul procesului de com-
postare. q

Æ urmare din pagina 75
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EURO QUALITY TEST  
EXPERTIZE - CONSULTANȚĂ - TESTE LABORATOR CONSTRUCȚII

Domeniul de activitate al SC EURO QUALITY
TEST este cel care se referă la agremente și
expertize, activități de inginerie și consultanță
tehnică legate de acestea, necesare în domeniul
construcțiilor.

Serviciile furnizate de societatea noastră cuprind
următoarele prestații de care poate beneficia orice
firmă din construcții pentru eficientizarea activității
sale:

1. Expertizare, Consultanță (Inginerie, Proiectare,
Dirigenție de șantier, Monitorizări) și Testări in situ con-
strucții și căi de comunicații – Drumuri, Căi Ferate,
Poduri, Lucrări de artă, Construcții civile și industriale.

2. Consultanță tehnică în vederea Certificării con-
formității produselor și materialelor de construcții.

3. Laborator încercări construcții grad II autorizat ISC
pe domeniile: 

• GTF (Geotehnică și teren de fundare);
• MBM (Materiale pentru Betoane și Mortare); 
• BBABP (Beton, Beton Armat, Beton Precomprimat);
• AR (Armături de Rezistență din oțel beton, sârmă

sau plase sudate);
• ANCFD (Agregate naturale pentru lucrări de CF și

Drumuri);
• MD (Materiale pentru drumuri);
• D (Drumuri);
• HITIF (Hidroizolații, izolații termice și izolații fon-

ice);
• VNCEC (Verificări nedistructive și ale comportării

în exploatare a construcțiilor).
4. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice

și Impact de mediu, Foraje pentru apă, foraje de
observație nivel hidrostatic și epuismente pentru con-
strucții și căi de comunicații.

5. Cadastru și Topografie – Cadastru, Intabulare,
Planuri Topografice de detaliu, GPS, Consultanță, Asis-
tență, Execuție, Monitorizare topografică.

6. Arhitectură și Proiectare – Documentații tehnice
în vederea realizării de Planuri urbanistice - PUG
(General), PUZ (Zonal), PUD (Detaliu), Certificat
Urbanism (CU), Autorizare de Construire (DTAC),
Proiectare (PTh+DDE).

7. Subtraversări prin foraj dirijat de căi de comuni-
cații - drumuri și căi ferate.

Eficiența prestației noastre este garantată de

faptul că firma are în componența ei un personal

competent / recunoscut / atestat / autorizat de:

• ISC – Șef laborator și Șefi Profile;

• MLPAT (MLPTL): - Diriginți/Inspectori de Șantier,

AQ, CQ, Verificatori de proiecte și Experți Tehnici pe

domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D;

• ANCPI - Experți clasa I Cadastru / Cartografie /

Geodezie;

• MTI-AFER – Responsabili SC.

În acest sens, este bine de știut că EURO

QUALITY TEST SRL are documentat, implementat

și certificat un Sistem de management integrat,

conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 -

Calitate, 14001:2005 - Mediu și OHSAS

18001:2008 - Sănătate și Securitate Ocupațio -

nală, iar pentru Laboratorul de încercări conform SR

EN ISO/CEI 17025:2005.

Prestigiul societății noastre este strâns legat

și de faptul că EURO QUALITY TEST SRL este

membră a asociațiilor profesionale:

• CNCisC - Comisia Națională Comportarea in Situ

a Construcțiilor;

• APDP - Asociația Profesională de Drumuri și

Poduri din România;

• SRGF – Societatea Română de Geotehnică și Fun-

dații;

• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica

Solului și Inginerie Geotehnică;

• AICPS – Asociația Inginerilor Constructori

Proiectanți de Structuri;

• RNLC - Rețeaua Națională a Laboratoarelor din

Construcții;

• EuroGeoSurvey - Societatea Europeană a

Inginerilor Geologi. q

Echipa EURO QUALITY TEST
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Nicolai ȚOPA (1929 - 2017)

Vestea trecerii în neființă a
prof. univ. em. dr. ing. DHC
Nicolai ȚOPA - membru titular
al Academiei de Științe Tehnice
din România a întristat și îndu -
rerat întreaga comunitate a
constructorilor. 

Fiind de datoria mea să fac
cunoscut tristul eveniment, în
calitatea de  Secretar științific al
secției 6 ASTR „Construcții și
Urbanism”, al cărei membru ti -
tular era și ilustrul profesor, am
avut ocazia să cunosc reacțiile
de regret și compasiune ale
multor colegi. Chiar dl prof. dr.
Eur-Ing. Mihai Mihăiță - președinte
AGIR și ASTR m-a sunat imediat
după primirea anunțului, pentru
a-și mărturisi îndurerarea și
regretul în urma acestei neaș -
teptate știri. „Ne-ai dat o veste
rea” mi-a spus. „Țineam foarte
mult la acest om, pentru că era
o persoană specială - un ade-
vărat profesionist, înzestrat cu o
deosebită delicatețe și omenie.
Mi-a spus că dorește să se
retragă din ASTR, pentru că
simte că, la vârsta pe care o
are, nu mai poate fi atât de
activ pe cât și-ar dori. I-am
explicat că Academia noastră nu
se îndepărtează de acei membri
care, din motive obiective, nu
mai pot avea aceeași contribuție
ca în trecut, uitând trecutul lor
valoros și tot ceea ce au făcut
pentru societate. Mi-a acceptat
tacit explicația, dar am simțit în
privire o anumită neliniște. Am
simțit, din nou, cât de special
este acest om. Sunt foarte
îndurerat.” a conchis președin-
tele Mihai Mihăiță.

Am mai scris despre persona -
lități remarcabile care ne-au
părăsit, lăsând fiecare un gol
imens în domeniul pe care l-au
slujit. Le-am numit „stele” prin
asimilare cu acei artiști care,
prin munca lor neostoită, prin
pasiunea, harul și talentul lor au
strălucit de-a lungul întregii lor
cariere și și-au servit țara cu
dăruire și credință. În același
fel, aceste mari personalități din
domeniul științei și tehnicii au
strălucit de-alungul întregii lor
activități, fiind deopotrivă folo -
sitori societății.

Printre aceste mari persona -
lități  se poate considera  și pro-
fesorul Nicolai ȚOPA - cadru
didactic universitar de înaltă ți -
nută profesională și morală, for-
mator a zeci de generații de
ingineri constructori și a peste
20 de doctori în domeniul
tehnico-științific al ingineriei
construcțiilor. 

Nicolai ȚOPA s-a născut la
8 februarie 1929 în satul Lipnic,
județul Soroca din zona Moldo -
vei de peste Prut a României
Mari (azi raionul Ocnița din
Republica Moldova) într-o fami-
lie modestă, dar harnică și
onestă (tatăl - fochist de loco-
motivă, iar mama - casnică).
Împreună și cu celelalte surori
mai mari formau o familie lin-
iștită, muncitoare și iubitoare de
neam și țară.

Declanșarea celui de-Al Doilea
Război Mondial le-a stricat toată
liniștea și le-a produs necazuri
și dificultăți greu de imaginat.
Tânărul de doar 11 ani a fost
nevoit să devină un al doilea
stâlp al familiei în lupta pentru

subzistență, situație pe care a
continuat-o și după vârsta de 15
ani, când familia Țopa, reunită
după ce fusese destrămată din
cauza evenimentelor, a ajuns pe
teritoriul românesc, din cauza
urmăririi de către autoritățile
sovietice pentru a fi „repatriați”.

Întreaga familie a trecut prin
mari peripeții, fiind în pericol de
a ajunge în Siberia ca cetățeni
sovietici „trădători”, până când
și-au găsit liniștea și siguranța
cu ajutorul statului român și al
oamenilor de bine din țara
noastră. Greutățile au continuat
însă și aici o bună bucată de
timp, familia fiind nevoită să se
mute dintr-un loc în altul pentru
a scăpa de urmăritori și pentru
a-și găsi o locație mai potrivită,
necesară unui trai normal.

Au trecut, astfel, de la Tg. Jiu
la Stupărei lângă Govora, apoi
la periferia orașului Rm. Vâlcea
și la depoul din Buzău, iar într-un
final la București.

Probleme deosebite de asi -
gurare a subzistenței a avut
familia Țopa în timpul secetei
din anii 1946 - 1947, atunci
când tânărul de 17-18 ani
străbătea țara în lung și-n lat
pentru procurarea vreunui sac
cu grâne, călătorind cu trenuri
de marfă în condiții improprii,
adesea pe acoperișul vagoanelor.

Școala primară a absolvit-o
în satul natal Lipnic, dar studiile
liceale le-a continuat în patru
instituții de învățământ diferite:
gimnaziul CFR din Lipnic; liceul
„Alexandru Lahovary” din Rm.
Vâlcea; liceul „Bogdan Petri -
ceicu Hașdeu” din Buzău și liceul
„Sfântu Sava” din București.
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Greutățile prin care a trecut
familia Țopa, anii de refugiu și
bejenie, nu l-au descurajat pe
tânărul Nicolai, ci dimpotrivă
l-au călit pentru viață și pentru
ceea ce avea să urmeze.

În anul 1949 a dat examen
de admitere la Facultatea de
Poduri și Construcții Masive a
Institutului de Construcții Bucu -
rești, reușind pe primul loc.

După absolvirea cu brio a
facultății în anul 1953, datorită
rezultatelor bune obținute a fost
repartizat să lucreze cu funcția
de bază în cercetare și cu jumă-
tate de normă didactică în
funcția de asistent universitar
iar apoi, șef de lucrări la Institu-
tul de Construcții București. 

Odată cu terminarea facul -
tății și începerea activității pro-
fesionale a luat sfârșit și
perioada grea din viața tânăru-
lui și proaspătului inginer Nico-
lai Țopa, acesta dedicându-se
întru totul activității profesionale.

S-a căsătorit cu distinsa dom -
nișoară Varvara și împreună au
conceput unica fiică Olguța
(cum îi plăcea să o alinte),
aceasta devenind, în timp, ingi -
ner hidrotehnician valoros.

În anul 1965 și-a susținut
teza de doctorat la Institutul de
Construcții București, obținând
titlul de doctor inginer și funcția
de conferențiar la catedra de
Rezistența materialelor la ace-
lași institut, până în anul 1971.

În perioada 1971-1979 a fost
profesor universitar, șef de ca -
tedră, la Facultatea de Îmbu -
nătățiri Funciare din cadrul
Institutului de Agronomie „Nico-
lae Bălcescu” din București.

În anul 1979 a revenit la
Institutul de Construcții Bucu -
rești, devenind, în perioada
1985 - 1990, șeful catedrei lăr-
gite de Mecanică, Statică și
Rezistența materialelor, iar între
1990 și 1996, Șef al catedrei de
Rezistența materialelor din
Universitatea Tehnică de Con-
strucții București (UTCB).

Cursurile predate în perioada
carierei sale didactice au fost
variate și de mare importanță

pentru pregătirea viitorilor ingi -
neri constructori și anume: Sta-
tica construcțiilor; Dinamica și
Stabilitatea construcțiilor; Teo-
ria elasticității; Teoria plăcilor
plane și curbe; Elemente de
teoria plasicității, precum și
studii aprofundate sub formă de
cursuri de Calcul postelastic;
Bare cu pereți subtiri; Plăci
curbe subțiri.

Cursurile profesorului Nicolai
Țopa s-au remarcat prin clari-
tate, logică și un anumit farmec
al prezentării, care i-au atras
simpatia și aprecierea unanimă
a studenților. Așa se explică de
ce profesorul Nicolai Țopa a fost
atât de îndrăgit și respectat de
toate generațiile de ingineri
constructori, inlusiv de cei căro -
ra nu le-a fost profesor.

Profesorul Nicolai Țopa nu a
fost numai un eminent dascăl,
ci și un excelent practician,
îmbinând, cu succes, cunoștin -
țele teoretice profunde cu apli-
carea lor concretă în producție.
În această calitate a proiectat și
executat poduri (printre care un
pod în arc cu tirant având cea
mai mare deschidere din țară la
acea dată), a proiectat con-
strucții metalice unicat pentru
cupole ale unor clădiri din piețe
agroalimentare, a elaborat stu -
dii seismice pentru edificii
impor tante, precum hotelul
Internațional București. 

Timp de peste două decenii a
colaborat, în calitate de expert
tehnic si verificator proiecte
pentru po duri și lucrări hidro -
tehnice, cu firme de prestigiu
precum SEARCH CORPORA-
TION și CONSITRANS, precum
și pentru construcții civile și
edilitare cu firma ALFA CON-
SULTING.

Timp de 5 ani a fost chiar
membru al comisiei de atestare
a experților tehnici și verificato-
rilor de proiecte din cadrul Mi -
nisterului Lucrărilor Publice și
Amenajării Teritoriului (MLPAT),
dar și membru în comisii de
licitații.

În ultimele două decenii de
activitate a fost președinte al

Comisiei de licență la Facultatea
de Căi Ferate, Drumuri și Poduri
din Institutul de Construcții
București. De asemenea, a fost
conducător științific la peste 20
de doctoranzi, majoritatea fina -
lizând cu brio această etapă
superioară de pregătire profe-
sională.

Activitatea sa științifică s-a
concretizat în peste 70 de arti-
cole și comunicări prezentate la
evenimente de prestigiu interne
și internaționale, peste 40 de
contracte de cercetare, coautor
la 4 tratate și monografii, dintre
care una a primit premiul „Aurel
Vlaicu” din partea Academiei
Române (P. Mazilu, N. Țopa și
M. Ieremia - „Teoria și calculul
plăcilor ortotrope”) și coautor la
elaborarea „Manualului pentru
calculul construcțiilor” coordo-
nat de reputatul profesor univer -
sitar Andrei Caracostea (P. Mazilu,
N. Țopa - Secțiunea a VIII-a, de
100 de pagini).

În anul 1999 a fost ales
membru titular al Academiei de
Științe Tehnice din România, iar
în 10 aprilie 2008 i s-a decernat
titlul academic de Doctor Hono -
ris Cauza (DHC) al Universității
Tehnice de Construcții din
București.

O viață începută cu necazuri,
greutăți și peripeții, dar încu-
nunată cu succese, prețuire și
repect.

A trăit decent, într-o atmos-
feră de dragoste familială și
sentimente adânci de înțelegere
și omenie.

S-a stins, în mod neașteptat,
în ziua de 11 septembrie 2017,
în jurul orei 13:00, în deplina
capacitate intelectuală, lăsând
în urmă un mare gol în lumea
constructorilor, făcând ca încă o
„stea” să dispară de pe cerul
României.

DUMNEZEU
SĂ-L ODIHNEASCĂ!

Cu respect și pioșenie,
dr. ing. Victor Popa
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