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 l Mai e oare vreo speranță să avem

și în România investiții, în domeniul
lucrărilor inginerești și al clădirilor
nere zidențiale, desfășurate ca în țările
normale?

Greu de crezut dacă avem în vedere
cum se desfășoară în prezent aceste
investiții în țara noastră.

Iată, de pildă, ce s-a întâmplat
anul trecut - în 2017 - în sectorul
construcțiilor. Ne spun cifrele date
publicității recent de Institutul
Național de Statistică.

Așadar, dacă produsul intern
brut a crescut față de 2016 cu 7%,
cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, altfel spus,
„economia a duduit”, lucrările de construcții au scăzut față de
aceeași perioadă cu 5,4%. Cu 5,4% mai puțin decât perioada
Guvernului Tehnocrat, supranumit, de mulți „Guvernul Zero”,
tocmai din cauza rezultatelor slabe din acest domeniu.

Dar,  dacă acela a fost „Guvernul Zero”, cum putem numi
cele două guvernări din 2017?

Care sunt, însă, rezultatele pe subdomeniile din sectorul
construcțiilor?

Iată-le: construcțiile inginerești, care cuprind investiții în
infrastructură (autostrăzi, căi ferate, metrou etc.) au scăzut
față de 2016 cu 21,3% iar construcțiile de clădiri nerezi-
dențiale, la care intră: școli, spitale, grădinițe, au scăzut, la
rândul lor, cu 12,6%, Au crescut, însă, față de 2016, cu nu
mai puțin de 69,9%, investițiile în clădirile rezidențiale.

Ce concluzie putem trage din aceste cifre?
Probabil că nu trebuie să fii mare specialist pentru a

înțelege că diferența între cele două sectoare – investiții din
fonduri publice și investiții private – provine, în principal, de
la modul cum se aleg antreprenorii generali.

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 contează, în
primul rând, prețul cel mai mic și nu experiența constructorului,
seriozitatea lui, dotările sale materiale și umane. Iar contes-
tațiile la CNSC (Consiliul Național al Soluționării Contes -
tațiilor) și la tot felul de instanțe judecătorești întârzie cu anii
înce perea lucrărilor, astfel încât, nu de puține ori, durează
mai mult perioada de alegere a constructorului decât lucrarea
propriu-zisă.

Iată și un exemplu concret care demonstrează cât de
penibil funcționează lucrurile în acest domeniu.

Zilele trecute, CNAIR a anunțat că la licitația pentru Cen-
tura Ocolitoare a Bacăului (30,8 km, din care 16,8 la profil de
autostradă) au depus oferte patru consorții, formate din soci-
etăți din Turcia, Italia, Bulgaria și România.

Unii poate își amintesc, însă, că o asemenea licitație a
mai avut loc în urmă cu 5 ani, în august 2013.

Atunci cele mai bune oferte le-au avut societățile
românești PA&CO International și UMB. Și totuși, câștigătoa -
rea a fost declarată, chiar și după numeroase contestații și
procese, firma de pe locul 3: turcii de la EKO Insat Ve Tic As.

Nici nu s-au apucat însă bine aceștia de treabă, că au
intrat în faliment. Așa că, la începutul lui 2017, contractul a
fost reziliat. Acum, avem, deci, o nouă licitație. Noul contract
prevede 6 luni proiectare și 30 de luni execuție. Deci, 3 ani.

Dacă totul va merge bine – fără multe contestații – peste
câteva luni s-ar putea semna contractul de începere a
lucrărilor. Iar prin 2021 am putea - am putea, precizăm -
avea gata Centura Bacăului. Deci 8 ani de la prima licitație. 8
ani pentru 30,8 km de șosea din care 16,8 km cu profil de
autostradă. Record mondial!

În aceste condiții mai putem avea vreo speranță? Dacă nu
schimbăm ceva în acest domeniu, nicio șansă ca lucrurile să
meargă mai bine în domeniul investițiilor din fonduri publice,
de la buget sau europene.

Un licăr de speranță apăruse recent când coaliția de la
guvernare părea că înțelesese că așa nu mai merge și se
anunțase înființarea unei comisii care să îmbunătățească
Legea Achizițiilor Publice. Apoi, nu s-a mai auzit nimic despre
acea comisie. Au apărut alte priorități: DNA, Legile Justiției,
Codul Penal ș.a. Așa că, investițiile, mai încolo! 

Ionel Cristea

Mai e oare vreo speranță?
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Dna Corina Crețu, comisar european pentru Politici Regionale:

ROMÂNIA ȘI FONDURILE EUROPENE

Ciprian Enache: Cum apreciați
2017 din punct de vedere al
accesării fondurilor europene
de care ar fi putut să benefi-
cieze România?
Corina Crețu: Anul 2017 a fost

un an bun pentru România în ceea ce
privește fondurile europene. În luna
august am reușit acreditarea sis-
temelor de gestionare și control,
necesare pentru a asigura bunul
management al finanțării, ceea ce a
permis Comisiei Europene transfe -
rarea de fonduri pentru proiectele
implementate în cadrul diferitelor
programe operaționale. Din luna
august până în prezent, Comisia a
plătit facturi în valoare de 1 miliard de
euro pentru lucrări efectuate pe
teren, 2,8 miliarde fiind deja alocate
pentru proiectele fazate din perioada
2007-2013. După cum știți, pentru a
nu se pierde banii, am acceptat
eșalonarea acestor proiecte și astfel,
vestea bună este că ele vor putea fi
terminate în actuala perioadă de pro-
gramare 2014-2020.

Ciprian Enache: Care sunt
domeniile unde am pierdut
bani europeni din cauza dezin-
teresului, a legis lației, a lipsei
de proiecte și a unor „șicane”,
fie ele și politice?
Corina Crețu: Eu cred că trebuie

să ne uităm la imaginea de ansamblu
și să vedem și aspectele pozitive.
Spun asta deoarece, în anul 2014,
atunci când am preluat funcția de
comisar european pentru politica
regională, România avea o rată de
absorbție de 58%. Una dintre prio -
ritățile mandatului meu a fost aceea
de a ajuta statele membre care se
confruntau, la momentul respectiv, cu

dificultăți în accesarea fondurilor
europene. Astfel, am luat decizia de a
crea în cadrul Comisiei un Grup de
lucru pentru o mai bună implemen-
tare și împreună cu serviciile DG
REGIO și autoritățile naționale am
reușit ca, la finalul perioadei de pro-
gramare 2007-2013, să avem, în
România, o rată de absorbție de 90%.
Deci, se poate!

Transportul reprezintă domeniul în
care România a avut cea mai mică
absorbție dintre toate statele mem-
bre. Însă și aici am făcut tot ceea ce a
fost posibil pentru a ajuta autoritățile
naționale. Astfel, am identificat pro -
iectele retrospective, am preluat
toate creditele pe care statul român le
plătea Băncii Europene de Investiții și
Băncii Europene de Dezvoltare, și am
preluat, totodată, salariile celor care
lucrează în acest domeniu. Numai
anul trecut au avut loc peste 132 de
întâlniri tehnice între experții noștri
de la DG Regio și cei ai administra -
țiilor locale, regionale și naționale. În
plus, multe proiecte care nu au putut
fi terminate în perioada 2007-2013,
cum ar fi autostrada Lugoj - Deva și
linia de cale ferată Sighișoara - Sime-
ria, vor putea fi finalizate în cadrul
actualei perioade de programare.

România are necesități imense în
domeniul infrastructurii de transport
și vă asigur că există un interes conti-
nuu față de acest subiect, atât la nivel
național, cât și la nivelul Comisiei.
Printre cauzele care au dus la
întârzieri în acest domeniu aș men -
ționa capacitatea administrativă limi-
tată a beneficiarilor dar și întârzierile

cauzate de sistemul de achiziții publice.
Pentru a aborda aceste probleme,
Comisia Europeană și Banca Euro-
peană de Investiții au colaborat cu
autoritățile române în vederea îmbu -
nătățirii pregătirii proiectelor și imple-
mentării măsurilor de consolidare a
capacității administrative. În ceea ce
mă privește, susțin ideea de a pro-
mova proiecte de calitate, în baza unui
indicator foarte clar și anume acela al
performanței, respectiv proiecte care
să genereze locuri de muncă și să
aibă un impact real în viața oamenilor.

Așa cum spuneam, s-au făcut mari
progrese în ultimul an, însă cu toate
acestea, riscul dezangajărilor de fon-
duri încă există, mai ales în ceea
ce privește Programul Operațional
Regional (POR), pentru că aici nu
avem proiecte fazate. Urmare a dis-
cuțiilor avute cu Prim Ministrul
României, doamna Viorica Dancilă,
am încredere că noul Guvern va face
tot ceea ce este necesar pentru a
evita pierderi de fonduri.

După ce și-a „măcinat” sistematic, aproape integral, potențialul economic făurit în „anii socialis-
mului”, România a ajuns, în prezent, la „startul” unei noi perioade de făurire a unei economii bazate,
în cea mai mare parte, pe proprietatea privată.

Un lucru deloc ușor, ca posibilități organizatorice, dar mai ales în ceea ce privește resursele materiale,
financiare și umane. Pentru finalizarea unui asemenea vast proiect „o mână” esențială de ajutor ne-o
acordă UE, care, prin fondurile gratuite puse la dispoziție, are intenția salutară de a sprijini consistent o
asemenea operă. Acesta este și motivul pentru care i-am solicitat detalii dnei Corina Crețu, comisar euro-
pean pentru Politici Regionale, prin întrebările pe care i le-am adresat recent.  

În exclusivitate!

Corina Crețu ‐ comisar european
pentru Politici Regionale



w Revista Construcțiilor wmartie 2018 5

Și nu în ultimul rând aș dori să mă
refer la domeniul sănătății, unde tre-
buie să accelerăm toate demersurile
necesare în privința celor 3 spitalele
regionale, de la Cluj, Iași și Craiova,
astfel încât să putem începe con-
strucția lor cât mai curând posibil.
Aceste trei investiții fac parte dintr-o
planificare strategică pe termen mai
lung, care vizează creșterea eficienței
și accesibilității serviciilor de sănătate
și consolidarea asistenței primare și
ambulatorii. Din perspectiva politicii
de coeziune, este important să avem
o abordare integrată pentru investi -
țiile în spitale, ambulatorii, unități de
urgență și îngrijirea primară, precum
și investițiile în oameni și calificare. 

Ciprian Enache: Ați vizitat de
mai multe ori România în
ultima perioadă și ați tras un
serios semnal de alarmă pri-
vind ineficiența dobândirii de
către România a fondurilor
europene. Cu toate acestea,
lucrurile încă nu par a ieși din
inerția de până acum. Aveți de
gând, și cum anume, să faceți
ceva, prin mijloacele de care
dispuneți, pentru a-i trage la
răspundere pe cei care ignoră
accesarea fondurilor europene
sau folosirea lor doar în situații
de conjunctură?
Corina Crețu: Rolul meu, în cali-

tate de comisar european, este acela
de a ajuta fiecare stat membru în
parte și implicit și România. Scopul
meu nu este să critic sau să trag la
răspundere pe cineva, ci din contră,
să vin în sprijinul statelor membre. 

Este un gest simbolic faptul că, în
prima zi a instalării noului guvern, am
fost în România pentru a discuta
despre necesitatea accelerării absorb -
ției fondurilor europene. Eu sunt opti-
mistă, pentru că cei ce se ocupă de
fonduri europene sunt oameni care
au mai lucrat în domeniu, cunosc re -
gulamentele și știu foarte bine faptul
că fiecare zi contează. 

Anul 2018 este absolut special
pentru atragerea de fonduri deoarece
este anul în care se elaborează buge-
tul pentru următorul exercițiu finan-
ciar, 2020-2027. Singura armă pe
care o are la dispoziție un stat pentru
a obține o alocare mai bună după
anul 2020 este aceea de a demonstra
că pot folosi cât mai mult din banii
alocați pentru actuala perioadă de
programare, 2014-2020.

Ciprian Enache: Care sunt
domeniile investiționale unde
trebuie să urgentăm achizi -
țiile de fonduri europene în
2018 și în continuare?
Corina Crețu: România trebuie să

accelereze achizițiile pe proiectele de
infrastructură pe întreg spectrul de
transport.

În curând vom începe negocierile
pentru următoarea perioadă de pro-
gramare, post 2020. Cred că este
extrem de important să învățăm din
greșelile făcute în trecut și să înce-
pem pregătirea proiectelor din timp.
Procesul de achiziții în sine are
nevoie, de asemenea, de moder -
nizare, și împreună cu serviciile Comi-
siei, autoritățile române lucrează
intens pentru a reforma sistemul de
achiziții publice, așa că sunt optimistă
în acest sens.

Ciprian Enache: Ce-i lipsește
României pentru a accesa
mai operativ și eficient fon-
durile europene, în raport cu
situația din alte țări membre
ale UE?
Corina Crețu: Fiecare stat mem-

bru se confruntă cu probleme în acce-
sarea fondurilor europene, în funcție
de condițiile specifice de la nivel
național.

România își poate îmbunătăți per-
formanța prin: reducerea birocrației,
pregătirea din timp a proiectelor,
asigurarea unui proces de achiziții
mai transparent și mai eficient și o
coordonare mai bună a activităților
necesare pentru implementarea pro -
iectelor pe teren. 

S-au înregistrat progrese impor-
tante în ultimele luni, mai ales după
ce au fost acreditate unitățile de
management și de control al fon-
durilor europene. Majoritatea condi -
ționa lităților ex-ante sunt îndeplinite,
iar selecția proiectelor a fost accelerată.
Eforturile trebuie continuate și chiar
intensificate pentru a se putea evita
dezangajarea unei părți din fondurile
europene. Din punctul nostru de
vedere, procesul de implementare a
proiectelor pe teren trebuie accelerat.

România este pe drumul cel bun:
peste 60% din investițiile publice sunt
realizate din fonduri europene, s-au
creat peste 55.000 de locuri de
muncă, au fost sprijinite peste 5.000
de întreprinderi mici și mijlocii. De
altfel, Programul Operațional Com-
petitivitate a fost îndeplinit sută la
sută. Și pentru perioada 2014 - 2020
avem de șapte ori mai multe cereri
pentru sprijinirea IMM-urilor decât

sumele alocate. Au fost create în jur
de 900 de noi laboratoare de cerce -
tare și dezvoltare. 40.000 de gospo -
dării au beneficiat de măsuri de
eficiență energetică. 

Toate aceste rezultate concrete
arată faptul că proiectele susținute
prin politica de coeziune fac, cu ade-
vărat, diferența în viața de zi cu zi a
oamenilor. 

Ciprian Enache: În România,
după cum știți, s-a învestit un
nou Executiv. Spe rați, în sfârșit,
într-o nouă abordare a absorb -
ției de fonduri europene?
Corina Crețu: Sunt foarte încre -

zătoare din acest punct de vedere.
După cum știți, mi-am dorit să merg
în România chiar în prima zi de activi-
tate a actualului guvern. Am avut
întâlniri cu doamna Prim Ministru
Viorica Dăncilă și cu miniștrii de
resort, tocmai pentru că am conside-
rat extrem de important să avem dis-
cuții pe tema fondurilor europene încă
din prima săptămână de activitate.
Astfel, am discutat punctual stadiul
actual al absorbției fondurilor euro -
pene și, în mod special, despre acele
domenii care prezintă un potențial
risc de pierderi de fonduri pe termen
scurt, mediu sau lung. Am avut
întrevederi foarte bune și m-am
bucurat să constat că există continui-
tate în acest domeniu. Ministrul Fon-
durilor Europene, doamna Rovana
Plumb, a mai ocupat această funcție
chiar anul trecut, când s-a reușit
acreditarea autorităților de manage-
ment, cunoaște, deci, regulamentele
și provocările acestui an, așa încât
sunt optimistă că vom avea un an cel
puțin la fel de bun din perspectiva
absorbției fondurilor europene.

Anul 2018 va fi unul special. Este
anul în care se elaborează proiectul
de buget al UE, post 2020. Împreună
cu colegul meu, Günther Oettinger,
comisarul pentru buget, suntem
responsabili în cadrul Comisiei Euro -
pene pentru realizarea acestui draft
de buget, care urmează a fi prezentat
la sfârșitul lunii mai. Statele membre
sunt diferite, nevoile sunt diferite,
deci este clar că trebuie să găsim un
echilibru și din acest punct de vedere.
Eu cred cu tărie că Europa are nevoie
de mai multă coeziune, nu de mai
puțină și de aceea vă asigur că voi
acționa ca viitoarea politică de
coeziune să îndeplinească așteptările
cetățenilor noștri. q
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Contribuția HIDROCONSTRUCȚIA SA
la edificarea Sistemului Hidroenergetic Național (XVI)

AMENAJAREA RÂULUI RĂSTOLIȚA

ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

În continuarea celor începute și neterminate, des -
crise în numerele anterioare ale revistei ce ne găzdu -
iește, vom face, astăzi, o trecere în revistă a unei
lucrări ce a debutat în anul 1989.

Călimanii, tezaur de tradiție, iar Valea Mureșului
Superior – loc de popas în tărâmuri binecuvântate:
cei 12 Apostoli și Scaunul lui Dumnezeu sunt monu-
mente naturale de o măreție deosebită, iar bisericuța
de lemn din Răstolița este un îndemn la reflecție încă
de la anii 1750, fiind construită pe mai vechile urme
ale credinței locului.

Râurile Ilva, Răstolița și Bistra sunt afluenți de
dreapta ai râului Mureș, în zona defileului pe sectorul
Lunca Bradului - Deda din jud. Mureș. 

Amenajarea are caracter complex, folosirea poten -
țialului hidroenergetic al acestor râuri, prin concen-
trarea debitelor în acumularea Răstolița și apoi
devi erea lor în râul Mureș, asi gurând apa pentru alimen -
tarea localităților de pe valea Mureșului (6,6 mc/s).
Folosința energetică este subordonată celei de ali-
mentare cu apă.

Întreaga amenajare a fost concepută înainte de
1989 cu anumiți parametri. În anul 1994 s-a realizat
un studiu de optimizare într-o nouă perspectivă, care a
dus la reducerea debitului instalat de la 25 mc/s la
17 mc/s și modificarea traseului aducțiunilor secun-
dare, corelat cu un nou acord, mai restrictiv, de mediu. 

Este important de remarcat că acumularea Răstolița
contribuie și la asigurarea tranzitării viiturilor și redu -
cerea lor cu 30%, regularizarea debitelor și asigurarea
protecției împotriva inundațiilor. 

Acumularea este amplasată pe valea râului Răstolița,
în aval de confluența pâraielor Seaca, Mijlociu și Tinu și
la cca 4,5 km în amonte de satul Răstolița. Centrala
este amplasată pe malul Mureșului, în dreptul satului
Borzia. 

Pentru a satisface debitele necesare acumulării a
fost necesară derivarea debitelor mai multor pâraie
afluente de dreapta ale Mureșului, colectate în două
aducțiuni secundare: ramura de est (L = 4.965 m,

Biserica de lemn din Răstolița, județul Mureș. Foto: Bogdan Sălaj
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5172864



Q = 1,55 mc/s), care se descarcă în lac, pentru Ilva
Mare și Valea Bradului și ramura vest (L = 11.712 m,
Q = 0,218 mc/s), care se descarcă în aducțiunea prin-
cipală, pentru Donca, Bistra, Gălăoaia Mică, Gălăoaia
Mare și Vișa. Suprafața acumulării este de 115 ha. 

Barajul este de tip omogen din anrocamente, cu
mască de beton la paramentul amonte, cu pantă de
1:1,5, atât în amonte cât și în aval. De notat că un
drum de acces provizoriu, pentru depuneri în corpul
barajului, este amenajat chiar pe paramentul aval
până la coronament. 

Pentru realizarea lucrărilor s-a creat o incintă la uscat,
apele trecând printr-o galerie de deviere de 535 m, cu
diametrul de 4,7 m, amplasată în versantul drept și
care poate transporta un debit de 125 mc/s. În final,
galeria va fi închisă la capătul amonte cu un dop din
beton, iar pe ultimii 211 m din aval va fi folosită ca
golire de fund. 

Golirea de fund are un tronson amonte sub presiune,
compus dintr-o secțiune betonată (L = 228,50 m,
d = 4,30 m), și un tronson blindat (L = 45 m, d = 2,40 m)
până la casa vanelor. Aval de casa vanelor, golirea de
fund are o lungime de 273 m și d = 4,7 m, din care
ultimii 211 m preluați din galeria de deviere. 

Casa vanelor golirii de fund este o cavernă subte -
rană, în care sunt montate două vane plane în car-
casă de 1,7 m x 2,4 m. Accesul în casa vanelor golirii
de fund se face printr-o galerie executată în aval (L =
248 m, d = 2,80 m), Din casa vanelor, o conductă de
by-pass preia debitul de servitute, pe care îl transmite
la o MHC de la piciorul barajului, echipată cu o turbină
de tip Francis cu ax orizontal - FO (Q = 0,2 mc/s,
Pi = 0,1 MW, Em=1 GWh/an). 

Debitul de dimensionare a descărcătorului de ape
mari este de 400 mc/s, iar debitul de verificare de
804 mc/s. Lacul de acumulare atenuează viitura de la
804 mc/s la 660 mc/s. 

Descărcătorul de ape mari are o galerie subterană
amplasată în versantul stâng (L = 240 m, d = 6,75 m),
care se continuă cu un tronson din beton armat execu-
tat la zi (L = 110). Puțul de racord (H = 30 m, d = 6,75 m)
din subteran se continuă cu un tronson aerian de cca
40 m. Descărcătorul a fost proiectat pentru un debit de
600 mc/s și verificat pentru un debit de 650 mc/s. 
Etanșarea barajului este de tip mască din beton, cu o
suprafață de cca 84.000 mc și un volum de 42.000 mc. 

Soluția constructivă aleasă permite execuția
etapizată, care să conducă la punerea în funcțiune la
un nivel minim energetic având cota 720 mdM. 

Aducțiunea este o galerie subterană de 8.535 m
având casa vanelor și priza deasupra unui puț umed
(H = 61 m, d = 6,00 m), și, pe traseu, un puț de racord
(H = 96 m, d = 1,40 m) prin care primește apele cap-
tate de ramificația vest a aducțiunilor secundare. 

Nodul de presiune este compus din Castelul de
echilibru (H = 76 m, d = 6,20 m), camera superioară
(H = 14 m, d = 6,20 ), casa vanei fluture și conducta
forțată (L = 685 m, d = 2,25). 

Centrala Răstolița este de tip semiîngropat, partea
supraterană fiind hala de montaj și sala mașinilor. Este
dotată cu două turbine Francis în carcasă și cu aspira-
torii betonați. Bazinul de liniștire dintre clădirea cen-
tralei și malul râului Mureș joacă rol și de bazin
compensator pentru regularizarea debitelor descărcate
în râu. 

Lucrările au început în anul 1989, fiind temporizate
în raport cu fluxul financiar disponibil. În prezent se
execută umpluturi în corpul barajului și se apropie de
finalizare aducțiunea principală și centrala. Aducțiunile
secundare sunt momentan oprite.

Finanțarea clară a lucrărilor ar permite terminarea
lor în mai puțin de 2 ani. 

Și din nou ne întrebăm: unde vrem să ducem
România? q



Primul material de construcții pe care omenirea l-a avut la îndemână a fost pământul, cu ajutorul căruia a
realizat construcții îndrăznețe dar limitate ca dimensiuni și performanțe.
Odată cu trecerea timpului, structurile de sprijin au fost îmbunătățite constant, de la simple armări cu paie,
lemn, zidărie, cărămidă, beton simplu până la structuri complexe din beton armat sau pământuri armate cu
geosintetice.

Iridex Group Plastic, în colaborare strânsă cu partenerii săi Tensar® și Elis Pavaje, continuă să deschidă
calea pentru soluții competitive și avantajoase în structurile de sprijin cu pământ armat spre deosebire de
sistemele tradiționale, în cadrul proiectelor de construcții.

Sistemul Tensar® TW1 înfruntă orice provocare in
situ prin combinarea integrității structurale cu
funcționalitatea și estetica. Alcătuit din blocuri spe-
ciale modulare TW1 combinate cu geogrile uniaxi-
ale din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și
conectori speciali atașați în blocurile modulare, per-
mite extinderea pe orizontală a geogrilei uniaxiale
pentru armarea și consolidarea pământului, trans-
formând astfel întreaga structură într-o masă solidă
de tip monolit.

În prezent, la nivel local sistemele tradiționale pen-
tru proiectele civile majore sunt extrem de costisi-
toare prin necesitatea instalării macaralelor în cazul
panourilor sau folosirea unui material de umplutură
de înaltă calitate mult mai scump.

Prin contrast, sistemul TW1 (fig. 1) este ridicat
manual dar este mult mai rentabil decât sistemele
tradiționale. De asemenea, este suficient un material de umplere de calitate inferioară, care este mai ușor disponibil și
mai puțin costisitor. În general, costul sistemelor Tensar® TW1 este dictat de costul geogrilei uniaxiale, al blocului

modular, al transportului și al manoperei
necesare instalării. Așadar, pentru redu -
cerea costurilor lucrărilor este necesară
reducerea costurilor cu execuția.

Iridex Group Plastic, pornind de la
această situație, a dezvoltat noul bloc
modular TW1 cu fața lisă (fig. 2) care a
condus la reducerea greutății fără a-i
afecta performanțele, optimizarea cos-
turilor de transport, reducerea costului cu
manopera, durata execuției și, din grijă
pentru mediu, fiind într-un demers perma-
nent de minimizare a amprentei de carbon,
reducerea consumului de materie primă
necesară la fabricarea blocului modular.

Sistemul Tensar® TW1
STRUCTURI DE SPRIJIN DIN PĂMÂNT ARMAT CU GEOGRILE UNIAXIALE EXTRUDATE

Fig. 1: Sistemul TW1

Fig. 2: Bloc modular cu fața lisă



Prin optimizarea formei blocului modular TW1 putem obține reducerea costului întregului proiect cu până la 20% în
comparație cu blocurile modulare tradiționale existente pe piața locală.

Sistemul TW1 poate să fie construit cu înălțimi de până la 20 m la o pantă de 86°, ceea ce permite construirea struc-
turilor de sprijin pe autostrăzi, căi ferate sau terasament unde spațiul poate fi limitat. Conexiunea eficientă dintre
fațadă și geogrile prezintă o caracteristică specială care nu necesită costuri de întreținere. Blocurile modulare TW1 nu
necesită mortare pentru fixare, iar geometria acestora permite realizarea curbelor și a unghiurilor, inclusiv colțurile de
90° la structurile de sprijin; de asemenea, blocul modular TW1 fiind solid, scade pierderile accidentale prin manipulare,
lucru des întâlnit la alte blocuri modulare tradiționale sau panouri din beton.

Sistemul TW1 a fost dezvoltat pentru a oferi inginerilor, arhitecților și constructorilor un pachet atractiv și economic în
cadrul structurilor de sprijin din pământ armat.

ing. Gabriel Oprea - IRIDEX GROUP PLASTIC
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Fibre pentru armarea betoanelor
ec. Florin FLORIAN - director departament Fibre - Betoane, ROMFRACHT

Nu au trecut nici 100 de ani - din 1927 – atunci când, în California (SUA), s-a
înregistrat brevetul de invenție care atesta realizarea conductelor din beton armate
cu fibre din oțel. A fost o perioadă în care fibrele pentru armarea betonului și-au
îmbunătățit calitățile, s-au diversificat, alături de fibrele din beton apărând cele din
polipropilenă, dar mai ales și-au extins domeniile de utilizare.

Astăzi specialiștii din construcții știu că betonul armat cu fibre nu poate înlocui în
totalitate betonul armat obișnuit. În același timp, este un fapt demonstrat, deja, că
sunt domenii în care betonul armat cu fibre și-a câștigat deja locul său, oferind
importante avantaje economice și constructive.

La armarea pardoselilor, de pildă, fibrele sunt din ce în ce mai folosite deoarece
asigură controlul procesului de fisurare și creșterea rezistenței la impact, la șocuri și
la variațiile de temperatură.

De remarcat, totodată, că fibrele încep să fie folosite din ce în ce mai mult la
producerea prefabricatelor, iar una dintre societățile cunoscute, care folosește, în
mod curent, fibrele fabricate la ROMFRACHT pentru armarea prefabricatelor este
SW Umwelttechnik.

Ceea ce trebuie să cunoască cei ce folosesc sau ar putea să folosească, în viitor, fibrele la armarea
betoanelor este că noi, la ROMFRACHT, prin investiții importante în cercetare și în modernizarea pro-
cesului tehnologic, putem asigura, în prezent, atât pentru piața internă cât și pentru export, toată
gama de fibre pentru armarea betoanelor. 

În plus, ROMFRACHT fiind o societate specializată în domeniul fibrelor pentru armarea betoanelor, nu vindem
doar fibre, ci și întreaga tehnologie pentru utilizarea lor, oferind informații atât despre calculul de dozaj, cât și despre
modul de punere în operă, aspecte care sunt deosebit de importante pentru reușita unei asemenea operațiuni.

Iar la câteva elemente extrem de importante privind punerea în operă a fibrelor la armarea betoanelor mă voi
referi în continuare.

Astfel,

•  Fibrele structurale - RoFero: sunt fibre ce armează dispers, atât în aplicații gen pardoseli industriale, cât
și la prefabricate. Cheia reușitei este dozajul, precum și respectarea modului de punere în operă. Este important
de știut că lungimea fibrei se coroborează cu dimensiunea agregatelor.

Lungime fibră = minimum 2 x diametrul agregatelor (lungimea maximă de referință fiind 54 mm, pentru a
asigura o dispersie bună în beton. Exemplu: la diametrul agregatelor între 0-16 mm, lungimea fibrei trebuie să
fie de minimum 32 mm.

Florin Florian



w Revista Construcțiilor wmartie 2018 13

Pentru a ușura luarea unei decizii și a standardiza, oarecum, tipologia fibrei, noi venim în întâmpinarea con-
structorilor cu două lungimi standard pentru betoane, RoFero 38, pentru agregate până în 16 mm și RoFero 54,
pentru agregate peste 16 mm.

Ambalarea fibrelor facilitează respectarea dozajelor. Punga de 500 grame, de pildă, ajută să fie cât mai precis
dozajul pentru un metru cub de beton (de exemplu, dacă dozajul necesar este de 2,5 kg/m³ beton, atunci sunt
necesare 5 pungi RoFero).

•  Fibrele pentru șape și suprabetonări - RoNet: sunt fibre de clasă medie pentru armarea dispersă a
șapelor și betoanelor. Este o fibră ce are comportament excelent în cazul încălzirilor în pardoseală. Cel mai obiș-
nuit beton armat devine, cu fibrele RoNet, super pentru șapele folosite în cazul încălzirilor în pardoseală, fie ele
pentru uz industrial sau casnic. O suprabetonare are tendința de a prelua defectele din stratul suport. Cu ajutorul
fibrelor RoNet se elimină acest risc, iar costurile sunt nesemnificative în comparație cu alte tipuri de armare. 

•  Fibrele pentru microfisuri – RoWhite: sunt cele mai comune fibre. Ele pot fi folosite la orice tip de
beton. Au proprietatea de a hidrata betonul în perioada de contracție inițială a sa, și astfel reduc riscul apariției
microfisurilor, crescând, implicit, durata de viață a betonului. Acest tip de fibre este foarte cunoscut și utilizat la
pardoseli și tencuieli decorative, la betoane masive, la pardoseli industiale etc. Se folosesc, în general, comple-
mentar cu fibrele metalice sau cu armătura clasică din oțel beton.

Pentru suport tehnic contactați-ne la tel.: 0040.31.403.08.92 sau la email: tehnic@romfracht.com
Nu uitați să ne vizitați la World of Concrete Paris, 23-28 April 2018, stand 6H083!

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

www.hidroizolatiibeton.ro
Tel.: 021.256.12.08

Produsele ROMFRACHT,
acum și în rețeua de magazine DEDEMAN !
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Sisteme moderne de copertine suspendate pe cabluri
pentru stadioane și săli polivalente

Stadionul Beșiktaș, Turcia
Descriera proiectului:
Stadionul aparține echipei de fot-

bal Beșiktaș JK - Istanbul. Părți ale
vechiului stadion, tribunele și turnu-
rile exterioare sunt considerate
monu mente istorice și culturale,
motiv pentru care nu au fost demo-
late complet, fiind incluse în noua
construcție.

Noua arenă are o suprafață de joc
polivalentă de aproape 5.000 m2,
45.000 de locuri pe scaune, terase-
restaurant și parcări.

Misiunea Freyssinet:
• Concepția tehnică și proiectarea

acoperișului stadionului
• Metodele și procedurile de lucru

pentru ridicarea în poziție a structurii
(the Big Lift Method)

• Furnizarea cablurilor radiale „full
locked” și a inelelor de tensiune

• Asigurarea personalului și a
echipamentelor pentru ridicarea struc -
turii (prese hidraulice de ridicare „heavy
lifting”, suporți, mese turnante...)

• Supervizarea instalării cablurilor
și a ridicării structurii

Copertina peste Stadionul Gallo
Romain - Puy Du Fou, Franța
(2011)

Descrierea proiectului:
Copertina stadionului Puy du Fou a

fost instalată de către French Ven-
dean Park, astfel încât să reconstituie
o atmosferă tipic romană.  

Acoperișul este o roată cu spițe,
cu un inel de tensionare și un inel
perimetral de compresiune.

Acoperișul susține o copertină
retractabilă, care asigură protecția tri -
bunelor la intemperii.

Misiunea Freyssinet:
• Instalarea și ajustarea inelului

de tensionare: 4 cabluri FLC, 288 devi -
atori / cleme, 288 brațe de rigidizare

• Instalarea și tensionarea a  288
de cabluri radiale + 12 cabluri de
legătură

• Coborârea sistemului de susți-
nere temporară (eșafodajul)

• Instalarea a 36 de vinciuri pen-
tru acționarea copertinei retractabile

Inelul de tensiune a fost construit
deasupra nivelului său final, pe o
schelă, tensionarea acestuia obținân -
du-se prin coborârea schelei.

Astăzi, peste tot în lume, tendința în domeniul acoperișurilor retractabile este de a face posibilă orga-
nizarea de evenimente sportive, artistice sau de altă natură, fie în aer liber, fie în spațiu închis.

Compania FREYSSINET, prin intermediul filialelor sale din întreaga lume, se află printre constructorii
care au pus la punct o metodă inovatoare de utilizare a tehnologiei de tensionare a cablurilor de înaltă
rezistență pentru execuția copertinelor retractabile.

Freyssinet poate participa încă din faza de proiectare, realizând o optimizare a metodelor de execuție,
furnizând, apoi, materialele necesare, începând cu cablurile, ancorajele, cuploarele, confecțiile metalice,
dar nu mai puțin important, asigurând echipamentele și personalul specializat pentru operațiunile de ten-
sionare și de ridicare a structurilor grele de susținere.

În continuare, vă prezentăm, pe scurt, doar trei dintre proiectele la care Freyssinet a realizat sistemul
de susținere a copertinei.



Copertina stadionului
din Volvograd
Descrierea proiectului:
Construirea unei copertine pentru

stadionul de 45.000 de locuri, pentru
World Cup 2018.

Structură compozită (oțel, cabluri
de oțel Full Locked, membrană)

Misiunea Freyssinet:
CONCEPȚIE:
• Tehnologia construcției (fezabili-

tate, optimizare, ridicări sarcini mari)
• Definirea metodelor de lucru
FURNIZARE
• Furnizarea cablurilor Full Locked

(650 t)
ACTIVITĂȚI:
• Instalarea conectorilor pe cablu-

rile Full Locked
• Ridicarea întregii structuri, alcă-

tuite din piese de conectare și cabluri
din oțel, structură care aparține aco-
perișului, asamblată, în prealabil, la
sol (greutate totală aprox. 1.600 t),
cu ajutorul a 88 de prese hidraulice
(the Big Lift Method) q
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Arhitectură fără limite… (XIX)

DUO SINGAPORE RESIDENCES –
Singapore

După Marina Bay Sands, Singapore s-a mai
îmbogățit cu o construcție spectaculoasă. Este
vorba despre cele două blocuri-turn care compun
ansamblul DUO.

Proiectat de Biroul Ole Sheeren – proiectant
pentru design și de DPA Architects Singapore -
arhitect executant, complexul oferă o panoramă
spectaculoasă asupra orașului, a golfului Marina și
a plajei Duo Residence.

Originalitatea celor două turnuri este conferită de
formele concave ale pereților exteriori. În ceea ce
privește înălțimea, turnul cu destinația rezidențială
are 50 de etaje și 186 de metri iar cel mai mic, care
e hotel și clădire de birouri, are 39 de etaje și 170 de
metri.

HERON TOWER –
Londra, Marea Britanie

Este un zgârie-nori cu o înălțime de 202 m, la
care se adaugă o antenă de 28 de metri, ceea ce îl
face cea mai înaltă clădire din Cartierul financiar al
orașului Londra și al treilea cel mai înalt din Regatul
Unit, după Shard Soutwark și One Canada Squary.

Construirea acestei clădiri a început în 2007 și s-a finalizat
în 2011. Turnul, proiectat de arhitecții Paul Simovic, Gene
Kohn și Dennis Hill de la societatea Kohn Pedersen Fox Asocia-
tes, a provocat destule controverse, din cauza apropierii sale
de Catedrala St. Paul. În consecință, a avut loc o anchetă
publică al cărei rezultat a fost în favoarea dezvoltatorilor, care
au primit aprobarea finală pentru construire în 2002.

Turnul Heron are o zonă de recepție stil Concierge, care
încorporează un acvariu cu 70.000 de litri de apă și aproxima-
tiv 1.200 de pești, din peste 60 de specii selectate de biologi
experți și curatori de animale, pentru a asigura compatibilita-
tea și adaptabilitatea la mediu.

Ingineria structurală a fost asigurată de Arup iar antrepre-
norul general a fost societatea Skanska, cea care a început
lucrările în 2008. În aprilie 2010 s-a sărbătorit finalizarea
structurii clădirii, iar în iulie s-a adăugat antena pe clădire. În
ianuarie 2011 s-a livrat și s-a instalat acvariul.

Toate cele 46 de etaje ale clădirii au destinația de birouri și
spații de servicii. În final, turnul Heron va fi elementul central
al unei zone, Heron Plaza, care va încorpora și alte spații
publice, precum și o rețea de piețe și grădini.

În capitolul de astăzi, iată alte blocuri-turn cu forme originale, deosebite de cele întâl-
nite cel mai des: cilindrice sau paralelipipedice.

DUO SINGAPORE RESIDENCES – Singapore

HERON TOWER – Londra, Marea Britanie

continuare în pagina 20È
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TENCENT’S NEW HEADQUARTERS –
Shenzhen, China

Noul sediu central al gigantului Tencent - o compa-
nie tehnologică având 12.000 de angajați - amplasat
în Parcul Industrial Hi-Tech din Shenzhen este format
din două blocuri-turn legate între ele, prin intermediul
unor punți de forma unei funde care înconjoară clădirea.

Tencent este una dintre cele mai mari companii din
Asia, evaluată la Bursă la peste 250 de miliarde de
dolari, cunoscută pentru cea mai mare aplicație mes-
senger din China și, de asemenea, pentru Cash of
Clans, creatorul de jocuri Supercell.

Turnul din Nord, are 194 m și 39 de etaje iar cel din
Sud, 248 de metri și 50 de etaje.

Punțile de legătură între cele două blocuri se află la
etajele 1, 21 și 34.

Proiectul clădirilor a fost conceput de societatea
americană de arhitectură NBBJ Design, aceeași care a
proiectat sediile altor companii de tehnologie cum ar fi
Google, Samsung și Microsoft.

Beneficiarul a solicitat ca această clădire să fie nu
doar un spațiu de birouri pentru angajații săi, ci și „a
doua casă a acestora”. În acest sens, în clădirile care
au costat 600 de milioane de dolari, angajații au la
dispoziție o pistă de alergare, o piscină, centru SPA,
un perete pentru exerciții de alpinism, restaurante,
săli de meditație și alte facilități.

În plus, camerele clădirilor sunt inteligente, adap-
tându-și temperatura automat la numărul de persoane
din interior.

ABSOLUTE WORLD (TURNURILE RĂSUCITE) –
Mississauga, Canada

Sunt considerate unul dintre cele mai spectacu-
loase și moderne proiecte de arhitectură din lume.

Proiectul lor a fost conceput de societatea chineză
MAD, la care s-a adăugat firma locală Burka Architects
din Toronto.

Unul dintre cele două turnuri are 50 de etaje și
161 m înălțime, iar celălalt are 56 de etaje și 179 m.

Proiectanții au fost selectați în urma unui concurs
care a fost lansat de Primăria orașului Mississauga la
28 noiembrie 1994. La concurs au participat câteva
sute de societăți și proiectanți privați din 70 de țări.
S-au selectat 6 proiecte, ce au fost supuse inclusiv
părerii publicului care a putut să le vizioneze într-o
expoziție, precum și online. În final, pe 28 martie
2007, a fost stabilit câștigătorul, societatea chineză
MAD.

Cel mai înalt dintre cele două turnuri răsucite are o
rotire de 209 grade de la bază până la vârf, fiind ase-
mănător, din acest punct de vedere, cu Turning Torso
din Malmö, proiectat de Santiago Calatrava.

Designul structural a fost conceput de Sigmund
Soudack Associates Inc., o firmă din Toronto speciali-
zată în inginerie structurală.

TENCENT’S NEW HEADQUARTERS – Shenzen, China

ABSOLUTE WORLD (TURNURILE RĂSUCITE) – Mississauga, Canada

Æ urmare din pagina 18
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Estetică, durabilitate, economisirea energiei, rezistența la foc,
rezistența la efracție, nivel fonic ridicat - sunt numai anumite
cerințe necesar a fi îndeplinite la ferestrele și ușile folosite în
proiectul NOSPR.
Criterii atât de exigente au fost realizate de compania ALUPROF,
care de peste 50 de ani este producător de top  pentru tâm-
plărie din aluminiu în Polonia. 

Ferestrele și ușile din aluminiu propuse de compania ALUPROF,
spre deosebire de cele fabricate din PVC, disponibile pe piață,
sunt soluții cu aspect și durabilitate superioară. Produsele sunt
caracterizate de o tehnologie complexă, iar datorită perfecțio-
nării, îndeplinesc o serie de norme impuse în construcții.
Structurile din aluminiu (și anume ferestrele, ușile, sistemele
de rulouri, porți, precum și soluții anti-incendiu și anti-efracție)
care părăsesc fabricile din Bielsko-Biała, Opole, Goleszow și
Złotow reprezintă o protecție eficientă împotriva efrac țiilor; de
asemenea, salvează viața și sănătatea utilizatorilor clădirii în
timpul incendiului. În plus, aceste produse ajută la economisi-
rea energiei. Nu este, deci, de mirare că tocmai soluțiile aces-
tei firme au fost folosite la investiția din Katowice.

La construcția NOSPR a fost folosit sistemul de ferestre și uși
MB-60US, care ajută la execuția elementelor ce necesită izo-
lare termică și fonică a construcției arhitectonice exterioare, și
anume vestibuluri, vitrine sau diverse tipuri de ferestre. 
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Din exterior, după închidere, rezultă un efect unitar - în cazul
ferestrelor. Forma profilelor permite obținerea unor structuri
suple și rezistente. Pot fi curbate după dorință, pentru a
obține arcade. Sistemul reține foarte eficient căldura în clă-
dire. Pe baza lui se pot executa și structuri anti-efracție.

În clădire au fost folosiți și pereți despărțitori ignifugi de tip
MB-78EI. Sunt caracterizați de un nivel foarte bun de izolare
termică și fonică, fiind, în plus, rezistenți la foc. În cadrul
acestui sistem se pot obține și structurile etanșe la fum.
Rezistența structurii la temperatură ridicată este asigurată de
elemente speciale de izolare ignifugă GKF sau CI, introduse în
camerele interioare ale profilelor și în spațiile de etanșare din-
tre profile, accesoriile și îmbinările din oțel.

MB-SR50N HI este un sistem de fațadă montant - traversă.
Și acesta s-a dovedit necesar pentru proiectul NOSPR. Acest
sistem permite construirea fațadelor cu linii de separare
înguste vizibile, asigurând, totodată, durabilitatea și rezisten -
ța structurii. Datorită ofertei bogate de profile, arhitecții și
proiectanții pot realiza chiar și cele mai curajoase idei care
vizează domeniul structurilor de aluminiu și sticlă. Sistemul
este conceput pentru construirea pereților ușori de protecție
de tip suspendat și de umplere, precum și a acoperișurilor,
luminatoarelor și a altor structuri în spațiu. 

MB-59 slide, care poate fi observat și la clădirea NOSPR,
este un sistem destinat executării ușilor și ferestrelor glisante
cu izolare termică, ce pot fi construite în pereți zidiți, fațade
din aluminiu, grădini de iarnă sau vitrine închise. Ușile gli-
sante, în special cele cu gabarit mare, permit vizual obținerea
unui efect de spațiu și mai mare. Utilizatorii rămân cu impre-
sia că interiorul ar fi conectat la o terasă sau la o grădină
exterioară.

O soluție interesantă este, de asemenea, folosirea sistemului
MB-SR50N OW (fereastră cu deschidere în plan paralel spre
exterior). Structura se bazează pe profile din aluminiu cu
barieră termică și permite executarea ferestrelor cu gabarit
mare și parametri tehnici ridicați. Posibilitatea deschiderii
ferestrelor în clădire este necesară pentru asigurarea circula -
ției corespunzătoare a aerului. Adeseori tocmai aceste sis-
teme sunt folosite pe fațadele clădirilor, deoarece la acest tip
de ferestre nu se perturbă impresia estetică a persoanelor ce
privesc spre clădire din exterior. Privind la fațadă, se vede că
ferestrele deschise nu diferă de cele învecinate, care sunt
închise. Pentru aceasta, a fost folosită tehnologia lipirii struc-
turale a geamului exterior de rama din aluminiu, cu silicon
structural. În fereastra cu deschidere în plan paralel sunt folo-
site cele mai recente soluții tehnice referitoare la distanțierele
termice și garniturile de geam. Această structură a fost echi-
pată cu un sistem de ventilare și deshidratare, ce asigură o
exploatare de durată și fără avarii a ferestrei. Structurile cu
deschidere, echipate cu servomotoarele corespunzătoare, pot
îndeplini, de asemenea, rolul ferestrelor de evacuare a fumului.

„ALUPROF acordă în permanență o importanță uriașă dezvol-
tării continue și menținerii celui mai ridicat nivel al produselor
și serviciilor sale. Tehnologiile inovatoare și parcul modern de
utilaje garantează produse solide și durabile, precum și satis-
facția Clienților. Este, de asemenea, și meritul activității crea-
toare a departamentului de cercetare și dezvoltare. Acesta
elaborează structuri pentru produsele noi, are în vedere
observațiile și indicațiile utilizatorilor, desfășoară lucrări de cer-
cetare și supraveghează calitatea execuției în fiecare etapă a
apariției produsului. Adesea, proiectează și soluții individuale
dedicate unor investiții concrete.” - menționează Zbigniew
Poraj, director de vânzări la ALUPROF. 
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: rezistența unui zid
și flexibilitatea
unui spațiu modern

Interesul pentru construirea clădirilor cu compartimen-
tări funcționale și estetice capătă o importanță din ce
în ce mai mare în România. În aceste condiții, se
impune conceperea unor soluții performante care să
asigure utilizatorilor nu doar siguranță în exploatare și
confort, ci și un spațiu ergonomic, versatil, interactiv și
inspirațional. Alegerea soluțiilor performante, cu pro-
duse sustenabile, ușoare și sigure, încă din faza de
proiectare, poate avea un impact benefic atât pentru
clădirea în sine, cât și pentru cei care își petrec o mare
parte din zi lucrând în aceste spații.   
Indiferent că vorbim de placare sau compartimentare,
plăcile din gips-carton marca Habito®, cu performanțe
ridicate, de la Saint-Gobain Rigips, corespund oricărui
proiect de construire, amenajare sau reamenajare a
unei clădiri.  

De ce este Habito® atât de specială?
Habito® este o placă din gips-carton multifuncțio-
nală, tip DFRI: are densitate controlată pentru
izolare acustică, este rezistentă la foc şi umiditate
şi are nu doar o rezistență mecanică ridicată, ci şi
o duritate sporită a suprafeței. Habito® permite
fixarea cu ușurință a obiectelor şi personalizarea
spațiilor fără a fi nevoie de elemente de fixare
specializate de tipul ancorelor Molly. În plus,
aceasta este realizată din materiale naturale,
ecologice, cu posibilitate de reciclare, contribuind
și la schemele de evaluare a clădirilor verzi.

Habito® susține o greutate de până  la 15 kg pe punct
de prindere 
Plăcile Habito® permit fixarea direct de placă a diferite-
lor obiecte, fiecare punct de prindere putând prelua o
sarcină de 15 kg, astfel că, folosind patru puncte de
prindere, se pot ancora greutăți de până la 60 kg. Fixa-
rea elementelor de mobilier, de decor sau a echipa-
mentelor multimedia se poate face cu holţşuruburi cu
diametrul de 5 mm, înșurubate direct pe suprafața plăcii,
manual, cu o simplă șurubelniță cu cap cruce. Nu mai
sunt necesare diblurile, ancorele expandabile sau alte
piese complicate de fixare. Astfel, Habito® facilitează
fixarea corpurilor suspendate direct pe suprafața plăcii,
fără a le prinde de structura metalică, permițând un
design facil şi oferind, totodată, siguranță în exploatare.

Rezistență remarcabilă la uzură şi șocuri mecanice
Este un fapt obișnuit ca, într-o clădire, pereții să fie
loviți accidental, fie cu piesele de mobilier mutate, fie
de clanța unei uși trântite sau de un scaun lovit de
perete. Habito® răspunde cerințelor exigente ale con-
strucțiilor moderne, reprezentând soluția ideală pentru
compartimentarea oricărui tip de spațiu, oferind un
grad ridicat de rezistență mecanică, pregătit să preia
fără dificultate șocuri diverse. Pereții realizați cu
Habito® oferă o rezistență superioară la loviturile de zi cu
zi, astfel că îl putem numi „primul zid din gips-carton”,
net superior pereților din gips-carton realizați cu plăci
obișnuite.

Izolare acustică şi flexibilitate în decorare 
Datorită densității, cu 50% mai mare decât cea a plăci-
lor din gips-carton standard, Habito® aduce o perfor-
manță de izolare acustică a pereților de până la 56 dB
(pentru un perete dublu placat cu plăci din gips-carton
Habito® şi Rigips® RB 12,5 mm). Astfel, înlocuind cu
Habito® plăcile de la exteriorul unui perete dublu placat
cu plăci din gips-carton standard, izolarea acustică
crește cu 3 dB. 

Informații suplimentare pe www.habito.ro
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Izolarea acoperișului -
o metodă eficientă de reducere considerabilă a costurilor

Acoperişuri Înclinate, Tavane Suspendate
şi Mansarde

În cazul unei locuinţe izolate necorespunzător,
peste 25% din totalul pierderilor de energie se produce
la nivelul acoperişului. Acest procent ne ajută să
înțelegem că izolarea acoperișului este o operațiune
deosebit de importantă. La izolarea cu vată minerală
grosimea cea mai folosită în prezent este de 15 cm, în
unele cazuri coborând chiar sub 10 cm. O asemenea

soluție de izolare nu diminuează costurile pentru
încălzirea sau răcirea casei. În schimb, dacă beneficia-
rul își izolează podul sau mansarda, folosind vata
mine rală recomandată de specialiști pentru acest tip de
aplicație, costurile cu energia pot fi reduse conside -
rabil. Produsul de izolare trebuie să aibă conductivi-
tatea termică λ cuprinsă între 0,034 – 0,032 W/mK și
grosimea de minimum 30 cm.

Din păcate, în România, consumatorii, sfătuiți de
pseudo specialiști, optează pentru cea mai ieftină vari-
antă de izolare, fără a conștientiza care sunt con-
secințele. Mai ieftin nu înseamnă mai bun. Prin urmare,
aceștia aleg să cheltuie în medie între 200-300 euro
pentru izolarea a 100 mp de acoperiș, în loc de aproxi-
mativ 1.000 euro pentru aceeași suprafață, care este
costul corect al unei izolații de calitate. Banii aceștia
cheltuiți în plus vor fi recuperaţi în mai puțin de 3 ani,
plătind facturi mai mici la întreținerea locuinței. Altfel,
aşa cum se întâmplă la noi, ajungi să nu poți dormi
vara într-o locuință mansardată sau să fie destul de
frig la etajul aceleași locuințe, în timpul iernii. Compor-
tamentul proprietarilor de case este nesustenabil, la
noi neexistând o cultură a economiei de resurse. 

Pentru acest tip de izolație specialiștii de la URSA
recomandă produsele URSA Glasswool SF32, URSA
Glasswool SF34 și URSA Glasswool SF38.

URSA România: Izolarea este cea mai eficientă metodă de reducere a
consumului de energie şi a emisiilor la clădiri. În 2018 ne propunem să ne
axăm pe educarea arhitecților și a constructorilor, cu privire la importanța
folosirii materialelor de izolare încă din faza de construcție, cu scopul de a
crește randamentul energetic al clădirilor, asigurând o calitate mai bună
vieții locatarilor, sustenabilitate și protecția mediului.

URSA este deținută de grupul german XELLA, care susține eforturile
noastre de educare a pieței și dezvoltare durabilă. De 24 de ani URSA este
prezentă în România cu produsele sale: URSA Glasswool și URSA Terra.

URSA România și-a propus să informeze și să creeze obiceiuri de con-
sum corecte și sustenabile clienților, arhitecților și constructorilor în vederea
folosirii unor produse recomandate pentru fiecare tip de izolare a caselor.
Se dorește modificarea obiceiurilor de cumpărare ale beneficiarilor finali,
orientarea lor către produse premium, produse care să asigure o izolare
perfectă a locuinței și economii reale la bugetul familiei.

„Peste 90% din proprietarii de case pierd anual bani din cauza izolării incorecte, atât în perioada rece a anului,
cât și vara. Din experiența noastră, casele construite în România au o problemă majoră cu izolarea mansardei,
din cauza folosirii unor materiale de izolare dimensionate greșit și a montării lor incorecte. În aceste condiții, pro-
prietarii consumă mai multă energie pentru încălzirea caselor în perioada de iarnă și pentru răcirea lor în timpul
verii.” a declarat Sorin Pană, director comercial URSA România.



Izolarea tavanelor

Pentru izolarea tavanelor, vata minerală de sticlă
URSA este alegerea ideală. Produsele asigură o exce-
lentă performanță termică, o fonoabsorbție optimă și
avantajul siguranței la foc. Vata minerală este foarte
ușor de montat, iar URSA oferă soluții potrivite atât
pentru plafoanele suspendate, în sisteme cu gips-carton,

cât și pentru izolarea interioară a tavanelor de garaj, a
pivnițelor și cramelor. Pentru tavane suspendate se
recomandă URSA Glasswool SF38, iar pentru tavane de
garaj, pivnițe și crame se recomandă URSA Glasswool
AKP 5/Vv.

Tehnologia URSA BiOnic

”Anul trecut, grupul Ursa a lansat noua tehnologie
Ursa BiOnic, tehnologie care aduce pe piața din România
produse mai performante decât cele comercializate
până acum. Ursa BiOnic este o tehnologie care oferă
produselor durabilitate, pentru conceperea noilor
materiale fiind realizată, practic, o simbioză între com-
ponentele organice și liantul biologic folosit, un
amestec de substanțe organice de origine vegetală.
Datorită performanțelor de înaltă calitate, produsele au
primit certificatele internaționale Blue Angel, EUCEB,
RAL și EPD. Toate produsele de vată minerală Ursa
Terra și Ursa Glasswool, care beneficiază de această
tehnologie, sunt marcate cu sigla BiOnic” a declarat
Sorin Pană.

Despre URSA

URSA este un producător de top din Europa, cu headquarter-ul în Madrid. Având o cifră de afaceri de aproxi-
mativ 400 milioane Euro, URSA este unul dintre jucătorii importanți în domeniul produselor pentru izolare din
Europa, societatea fiind axată pe vată minerală și polistiren extrudat (XPS). Acestea sunt o soluție foarte bună
pentru izolarea locuințelor rezidențiale și clădirilor de birouri non-rezidențiale, atât cele noi cât și cele renovate.
URSA are 13 fabrici de producție în 9 țări și o prezență comercială pe 40 de piețe din Europa, Orientul Mijlociu și
Africa de Nord. Activitatea URSA este asigurată de aproximativ 1.700 de angajați, în țări ca Germania, Franța,
Rusia, Polonia, Austria, Republica Cehă, Italia, Spania, Belgia, Marea Britanie ș.a.
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Acoperișul durabil EVOMER – Noua generație
de hidroizolații bitum-polimer cu uscare rapidă

Pentru renovarea completă a
acoperișurilor bituminoase, Selena
a dezvoltat masticurile pe bază de
bitum polimer TYTAN Professional
EVOMER, cu aplicabilitate specifică în
acest domeniu. Particularitatea aces -
tui sistem este tehnologia bitum-
polimer, care oferă o hidroizolație
foarte performantă datorită pro-
prietăților sale: elasticitate, imper-
meabilitate, durabilitate și aderența
puternică. În plus, se usucă în doar
20 de minute, permițând, astfel, să
se execute lucrări de hidroizolație în
timp foarte scurt. Consumul redus
și aplicarea ușoară recomandă
acest sistem pentru lucrări rapide și
sigure de renovare și întreținere a
hidroizolaților bituminoase, realiza-
rea membranelor fără lipituri pe
acoperișuri plate, realizarea acope-
ririlor impermeabile, protecție împo -
triva umezelii. 

O structură solidă a acoperișului
ar trebui să reziste o perioadă

îndelungată. De aceea, este foarte
important ca, la construcțiile noi
sau la renovări, să executăm cu
atenție toate lucrările. Și este esen -
țial, în primul rând, să alegem mate -
riale de calitate. 

Renovarea acoperișului plat
poate necesita reparații de mici
dimensiuni sau înlocuirea întregului
strat protector al hidro izolației. 

Cel mai important aspect în reno -
varea hidroizolației de acoperiș,
indiferent de gradul de degradare,
este etapa pregătirii supra feței.
Înainte de aplicare trebuie să
curățați suprafața de praf, să înde-
părtați particulele libere și să repa-
rați zonele cu  fisuri și deteriorări.
Suprafața trebuie să fie degresată,
fără pete de uleiuri sau rugină.
Substratul nu trebuie să fie
înghețat sau acoperit de brumă, ud
sau cu porțiuni acoperite de apă;
poate, însă, să fie umed. 

AMORSAREA - Datorită propri -
etăților sale, amorsa rapidă EVOMER
îmbunătățește aderența straturilor
individuale ale hidroizolației la
substrat. Pentru aplicarea amorsei,
folosiți o perie de acoperiș, o pen-
sulă de vopsea sau pistol pulveriza-
tor. Amorsa are rolul de grunduire
a substraturilor minerale, a lemnu-
lui sau a suprafețelor bituminoase
și metalice, pregătirea substratului
înainte de aplicarea membranelor
de acoperire, a masticurilor bitumi-
noase și a vopselurilor de acoperiș,
amorsarea înainte de aplicarea
membranelor de perete pentru
fundații și a masticurilor de imper-
meabilizare. Amorsa bituminoasă
rapidă se usucă foarte repede
având o rezistență la ploaie după
doar 20 de minute. Poate fi folosită
și pe suprafețe umede, crescând
aderența la stratul suport, având
un randament crescut și fiind
sigură pentru mediu.

MASTICUL RAPID DE REPARA -
ȚII EVOMER este destinat repara -
țiilor membranelor de hidroizolație,
umplerii fisurilor, reparațiilor punc-
tuale și etanșării acoperișurilor,
precum și lipirii în puncte a plăcilor
termoizolante. 

HIDROIZOLAȚIA RAPIDĂ EVO-
MER este o soluție pe bază de
bitum-polimer lichid, concepută
pentru renovarea și întreținerea
hidroizolațiilor bituminoase, pentru
realizarea membranelor fără lipituri
pe acoperișuri plate, a acoperirilor
impermeabile, fiind soluția ideală
pentru lucrări de întreținere corectă
sau de renovare a stratului hidro -
izolant.

Grupul Selena, unul dintre liderii de piață din domeniul materialelor pentru construcții, și-a
îmbogățit de curând portofoliul cu o nouă gamă de produse EVOMER, un sistem modern și rapid de
renovare a acoperișurilor. 

Fig. 1
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Grupul Selena este unul dintre
liderii de piață din domeniul mate-
rialelor pentru construcții, fabricând
și distribuind o gamă largă de pro-
duse destinate atât utilizatorilor
profesioniști, cât și celor casnici.
Grupul Selena se implică în toate
stadiile dezvoltării unui produs,
pornind de la cercetare avansată,
producție, distribuție, vânzare și
marketing global. q

Tabelul 1: EVOMER vs. Produse pe bază de solvent – comaparație a timpului de uscare

Beneficiile majore ale tehno-
logiei bitum-polimer sunt:

• Eficiență crescută datorată
TIMPULUI MULT MAI RAPID
DE USCARE și a APLICĂRII
UȘOARE

• Confort crescut în aplicare –
ESTE INODOR

• Siguranța aplicării – NU EXISTĂ
RISCUL DE INCENDII

• Durată de viață crescută a
hidro izolației prin:
- Rezistență UV îmbunătățită 
- Rezistență la curgere pe verti-

cală și la temperaturi ridicate:
+90°C

- Elasticitate la temperaturi
scăzute (îndoire la rece):
-20°C 

- Este compatibil cu  XPS/EPS
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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 și-au confirmat durabili-
tatea de-a lungul deceniilor
în practică. Acestea sunt
disponibile în variante
cu falț sau fără falț.
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Construirea Centrului Turistic
pentru Agrement și Sport din Craiova

Execuția proiectului a început cu
pregătirea terenului, care a presu-
pus: defrișări, curățirea terenului de
resturi vegetale, decaparea pămân-
tului vegetal, asanarea zonei și
demolarea construcțiilor existente.

Principalele obiective prevăzute
în proiect au fost următoarele:

• CORPUL A – cu funcțiuni de
recepție, vestiare, spații tehnice și
anexe, are o suprafață totală con-
struită de 890.99 mp și un regim de
înălțime P+1;

• CORPUL  B – cu funcțiuni de
vestiare și spații anexe, are o
suprafață construită de 99,91mp și
regim de înălțime P;

• Teren de fotbal  cu gazon natu-
ral, având o suprafață de 8.030 mp;

• Teren sintetic multifuncțional,
având o suprafață utilă de 7.446 mp;

• Două piste de bowling;
• Panou cățărare (alpinism) cu

37 de trasee cu dificultăți diferite,
dotat cu echipamente de cățărat și
siguranță; 

• Teren de tenis de câmp / basket
cu o suprafață totală de 1314 mp;

• Instalație de nocturnă pentru
terenul de fotbal, cu o înălțime de
35 m;

• Instalație de nocturnă pentru
terenul multifuncțional, cu o înăl -
țime de 25 m;

• Tribune pentru spectatori cu
un total de 410 locuri, din care 82
acoperite;

• Pistă de alergare de 50 m cu
groapă de nisip;

• Bazin cu rezervă de apă pentru
instalații de irigații și incendiu, cu
un volum de 159,5 mc;

• Puț forat cu adâncime de 49 m;
• Post TRAFO și generator

electric;
• Rețea de canalizare exterioară,

rețea pentru alimentare cu apă,
rețele electrice exterioare pentru
nocturne și sistem de iluminat in -
cintă, automatizare pentru grupurile
de pompare aferente instalațiilor de
incendiu și irigații.

Corpul A servește terenurile de
fotbal, având în componență: ves-
tiare, grupuri sanitare cu dușuri și
saune, sală de forță și sală de fit-
ness complet echipate cu aparate
profesionale, sală de billiard, sală
pentru tenis de masă, sală de
șe dințe și recepție, instalații de
încălzire cu centrală termică
proprie, panouri solare, instalații

Antreprenor: RECON SA, lider al Asocierii RECON SA & MSPORT PRO SRL
Beneficiar : CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Proiectant: ATI DESIGN SRL



sa nitare și de canalizare, instalații
pentru ventilație și climatizare,
instalații electrice curenți tari și
instalații electrice curenți slabi. 

Corpul B servește terenul pen-
tru tenis de câmp/baschet, având
în componență: grupuri sanitare cu
dușuri și vestiare, instalații de
încălzire cu centrală termică pro-
prie, instalații sanitare și de
canalizare, instalații pentru venti-
lație și climatizare, instalații elec-
trice curenți tari și instalații
electrice curenți slabi.

Terenul de fotbal cu gazon natu-
ral dispune de sisteme de drenaj și
sistem de irigație automatizate și

este dotat cu nocturnă profesională
cu înălțimea de 35 m, inclusiv plase
de protecție.

Terenul sintetic este multi-
funcțional (fotbal, handbal, volei) și
are o suprafață utilă de 7446 mp,
dispune de un strat absobant de
șoc și este dotat cu toate accesoriile
necesare. 

Au fost executate, de asemenea,
alei pietonale cu suprafața de 1.772
mp, alei carosabile și parcări cu
suprafața de 1.164 mp. Circulația
este reglementată, iar accesul în
amplasament este controlat prin
intermediul barierelor auto. 

În cazul întreruperii alimentării
cu energie electrică, reluarea aces-
teia este asigurată de un grup elec-
trogen de 630 KVA, inclusiv panou
AAR, cu o autonomie de 12 ore,
care se conectează automat. q
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Spume poliuretanice, izolanți, adezivi
și produse pentru acoperișuri
Soudal este lider independent în producția de izolanți, siliconi, adezivi și spume poliu-
retanice. Soudal este 100% o companie belgiană înființată în 1966 de către Vie
Swerts. A început ca o mică afacere de familie, devenind rapid unul dintre cei mai
mari producători de spume poliuretanice, izolanți, adezivi și produse pentru acope-
rișuri. Soudal NV Holding are mai mult de 2.600 de angajați și deține peste 58 de
subsidiare proprii, 16 unități proprii de producție și exportă în mai mult de 130 de țări
de pe 4 continente.

Datorită centrului de Cercetare și Dezvoltare, tehnologiei inovatoare și certificării
ISO 9001 ISO 14000, Soudal poate să ofere o gamă completă de izolanți, adezivi,
spume poliuretanice și aerosoli tehnici.

Grație acestui lucru, Soudal iși poate atinge toate domeniile de activitate țintă, cum
ar fi: construcțiile profesionale, DIY și industrie, oferind către acestea nu numai pro-
duse calitative și profesioniste dar și sisteme complete pentru diverse industrii, prin-
tre care putem enumera:

Dar cel mai important, Soudal Window System reprezintă montajul perfect al ferestrelor, montaj în care se pot
regăsi mai multe beneficii, cum ar fi: confort termic sporit (zero pierderi de căldură) și economii sporite prin lipsa
apariției mucegaiului sau a condensului.

„Mai bine izolat la interior decât la exterior!”

Pentru mai multe detalii vă invităm pe  www.soudal.ro sau să ne contactați la Tel/Fax: 021.351.58.04
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Construire Stație de Sortare și Stație TMB –
localitatea Malovăț, județul Mehedinți

Investiția „Stație de Sortare și
stație TMB” de la Malovăț face parte
din „Sistemul de Management al
Deșeurilor Solide în județul Mehe -
dinți”. Practic, este vorba de constru-
irea unui Centru de Management
Integrat al Deșeurilor Solide, care să
servească întregul județ Mehedinți.

Centrul, amplasat în localitatea
Malovăț, se află la aproximativ 7 km
față de depozitul județean existent.
Accesul către Centrul de management
al deșeurilor se face printr-un drum
nou cu o lungime de aproximativ
150 m derivat din drumul existent DN67.

Construcția Centrului de Manage-
ment Integrat al Deșeurilor Solide a
presupus următoarele obiective:

• Stația TMB/ stația de biostabi-
lizare pentru tratarea fracției reziduale
din deșeurile care vor intra în stație,
cu o capacitate de 54.843 tone/an;

• Stația de sortare pentru recu-
perarea fracțiilor reciclabile din deșe -
urile care vor fi separate la sursă, cu
o capacitate de 33.182 tone/an;

• Infrastructura generală, inclusiv
echipamentul de cântărire, clădirea
administrativă, rețelele electrice, de
ali mentare cu apă și canalizare, gardul;

• Racordarea la utilități.
Din punctul de vedere al orga-

nizării incintei obiectele stației de
tratare a deșeurilor au fost grupate
după cum urmează: clădiri, instalații
aferente construcțiilor, instalații exte-
rioare, instalații tehnologice, drumuri
și platforme, lucrări de terasament și
îndiguire, precum și împrejmuire și lu -
crări zone verzi.

Clădiri aferente:
• hală de sortare, compusă din:

zona de depozitare a materialelor
intrate în stație, zona de sortare, pre-
văzută cu două cabine cu benzi de
sortare și magnet, presa de balotare,
zona vestiarelor;

• șopron pentru stocarea baloților;
• hala de pretratare mecanică,

com pusă din: zona pentru recepția
materialelor intrate, tocătorul, ciurul
rotativ, celulele de compostare,
biofiltru;

• container cabină tehnică celule
compostare – tratare biologică;

• șopron maturare;
• cabină poartă și clădirea admi -

nistrativă – dispecerat, incluzând sis-
tem SCADA și instalația de cântărire;

• container montaj instalație de
dezinsecție cu hipoclorit de sodiu
5,25%.

Instalații aferente construcțiilor:
alimentare cu apă, canalizare, ali-
mentare cu energie electrică, venti-
lare, stins incendiu.

Instalații exterioare: lucrări de ali-
mentare cu apă, instalații electrice și
detecție incendiu.

Instalații tehnologice:
• cântar auto;
• instalații tehnologice electrice (post

de transformare, grup electrogen);
• biofiltru;
• celule compostare – tratare bio-

logică;
• bazin vidanjare, bazin omoge-

nizare;
• separator hidrocarburi (deversarea

apei pluviale);
• bazin levigat;
• gospodărie de apă.
Drumuri și platforme carosabile:
• drum de acces din DN 67 –

aproximativ 150 m;
• drumuri interioare în incintă și

platforme staționare/parcare.
Împrejmuire perimetrală, porți de

acces.
Îndiguire și devierea pârâului

Pleșuva.
Realizarea unor plantații de pro-

tecție perimetrale și a zonelor verzi
pe suprafața liberă, neconstruită. q

Antreprenor General: Asocierea STRABAG SRL – BUILDING EXIM
Beneficiar: Consiliul Județean Mehedinți
Proiectant General: ISPE SA
Lider proiect: STRABAG SRL
Subantreprenori: SC AVRIL SRL, SC ECOVIABLE SRL,

SC IMSATIE DROBETA
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Sistemele de sprijin din gabioane Maccaferri

Sistemele de gabioane sunt sis-
teme flexibile, capabile să se
adapteze mișcărilor terenului și, din
acest motiv, sunt utilizate în locul
structurilor rigide din beton pentru a
asigura stabilitate, drenaj și protecție
la eroziune pe termen mediu. O mare
deficiență a gabioanelor „clasice”, se
datorează diferenței de rigiditate din-
tre cadrul metalic și plasa metalică. 

Introducerea în cadrul sistemului
a unor elemente „rigide” din OB sau
PC conduce, în cazul mișcării terenu-
lui, la concentrarea eforturilor în zona
acestor elemente. Astfel, în loc ca
eforturile să se redistribuie pe
întreaga suprafață a plaselor, ele se
vor concentra în jurul rigidizărilor
perimetrale, conducând la suprasoli -
citarea sârmei din zona ochiurilor adi-
acente rigidizărilor. Rezultatul final
constă în deformarea excesivă a
structurii, cedarea la rupere a pla -
selor și golirea ulterioară a coșurilor
de gabioane de roca de umplere.

Gabioanele Maccaferri pun în
valoa re avantajul ranforsării interne

cu diafragme din plasă de oțel și al
ancorelor de rigidizare. Acestea permit
redistribuirea uniformă a eforturilor
mecanice de împingere, com presiune,
forfecare și tracțiune de-a lungul
întregului sistem asigurând structurii
o flexibilitate mărită (fig. 2). 

Cel mai elocvent exemplu este cel
al saltelelor de gabioane folosite la
lucrările hidrotehnice pentru prote-
jarea talvegului și reducerea afuie -
rilor. În practică, sunt des întâlnite
situațiile în care, din cauza rigidității
ranforsărilor din OB și PC, salteaua își
pierde capacitatea de a se „mula” la
profilul talvegului iar apa curge pe
dedesubt, salteaua rămânând, în
ultima fază, suspendată și ulterior,
generând colapsul întregului sistem
constructiv (fig. 3). 

Gabioanele Maccaferri au un com-
portament superior datorat flexibilității,
îmbunătă țind concomitent și stabili-
tatea structurală în condiții severe de
exploatare. 

Pe lângă deficiențele funcționale și
de performanță generate de modul
constructiv ne-evoluat, gabioanele
„clasice” cu ramă din oțel-beton se
confruntă și cu o altă mare problemă:
probarea și evaluarea durabilității.

Durabilitatea sistemelor de gabi -
oane este reglementată conform SR
EN 10223-3:2014 „Sârme de oțel și
produse de sârmă pentru împrejmuiri.
Partea 3: Produse din împletituri de
sârmă de oțel cu ochiuri hexagonale
pentru aplicații de inginerie civilă”.

Între alte lucruri importante acest
normativ corelează durata de viață a
sistemului în raport cu nivelul de
agresivitate al mediului de exploa -
tare. Mai departe, această durată de
viață trebuie pusă în acord cu specifi-
cațiile legilor privind durata de viață
sau de exploatare a obiectivelor con-
struite. Prin urmare, nu se poate
acepta utilizarea de soluții cu durata
de viață de 5-10 ani pentru con-
strucția de structuri aferente auto -
străzilor care au durata de viață de
120 ani sau la lucrări hidrotehnice,
unde întâlnim cerințe legale cuprin -
zând intervalul între 30 ani și 60 ani.

Prin folosirea acoperirilor succesive
de protecții anticorozive neferoase și
sintetice, gabioanele Maccaferri sunt
certificate cu durate de viață de 120
ani. Compania Maccaferri investește
responsabil, an de an, în cerce tare,
împingând, în prezent, performanțele
gabioanelor sale la durate de viață de
peste 160 ani (protecția Galmac și
poliamide PA6).

Dar ce durată de viață au siste -
mele de gabioane „clasice”, executate
cu ranforsări din OB și PC?

Fiind vorba de produse improvizate
și nereglementate, pentru a răspunde
la această întrebare vom studia două
aspecte importante: 

1. Cât material se pierde în timp
din cauza coroziunii?

2. Care este grosimea „rigidizării”
la care structura își pierde stabilitatea? 

GP 093 - „Ghid privind proiectarea
structurilor de pământ armat cu
materiale geosintetice și metalice” la
Cap. 4.3 Materiale metalice, Tabelul
4-5 – Valori ale grosimii de material
pierdute din cauza coroziunii, oferă niște
cifre aproximative. Astfel, obser văm

Pentru a crește gradul de siguranță în exploatare, durabilitatea și pentru reducerea costurilor de
investiții și mentenanță, sistemele de ziduri de sprijin din gabioane au cunoscut, de-a lungul timpului,
îmbunătățiri importante. Din păcate, aceste îmbunătățiri bazate pe studierea performanțelor pe termen lung
nu au fost asumate de practica din țara noastră, unde s-au folosit sisteme de gabioane complicate și costisi-
toare. În cuprinsul prezentului articol, vom denumi aceste gabioane „clasice” și le vom descrie sub forma
unor coșuri din plase de sârmă metalică, atașate unui „cadru” din oțel beton de tip OB sau PC (fig. 1).

Fig. 1: Schiță gabioane
cu rama de oțel beton

Fig. 2: Schiță gabioane Maccaferri
cu diafragme și celule de confinare

Fig. 3: Cedare gabioane clasice cu rame
rigide din fier beton



că tabla neagră, utilizată în apă,
pierde, în 50 ani, 1,55 mm. Dacă la
execuția rigidizărilor se folosește OB
având diametrul de 10 mm, în 50 de
ani, din cauza pierderilor prin corozi-
une, vom avea un diamentru de
numai 6,9 mm. În realitate, această
valoare scade și mai mult din cauza
fenomenului de sablare în zona de
variație a nivelului apei, acolo unde
coroziunea este mult accelerată, iar
dacă aceste sisteme se folosesc la
susținerea terasamentelor rutiere,
scăderea este și mai mare, deoarece
se folosesc agenți de dezghețare cu
conținut de cloruri și sulfați.

Acum avem o idee despre pier -
derea de material, dar cum rămâne
cu diametrul minim la care structura
își pierde stabilitatea? În mod curios,
deși gabioanele „clasice” se folosesc
de foarte mulți ani în țara noastră, nu
există modele de calcul reglementate
care să permită evaluarea dimensio -
nală a elementelor din oțel beton. În
aceste condiții, putem aprecia doar că
grosimea fierului de ramă a diferit în
funcție de solicitările prezumate la
care sistemul era supus.

Maccaferri contrapune acestui model
învechit, ineficient și experi mental, o
soluție sigură, suplă, mo dulară, rea -
lizată din celule de con finare a rocilor
de umplere, ar mate la interior cu
diafragme și tiranți de rigidizare.
Bazate pe caracteristici folosite și pro-
bate în întreaga lume, aceste sisteme

de gabioane pot oferi detaliile nece-
sare dimensionării responsabile de
structuri de susți nere. 

În acest scop, Maccaferri pune la
dispoziția specialiștilor puternice
instrumente software pentru dimen-
sionarea lucrărilor cu gabioane -
MACSTAR, GAWAC WIN, MACRA 1 și
MACRA 2 – dar și baza tehnică de
informare și experiența acumulată în
cei 138 de ani de cercetare și dez-
voltare a soluțiilor de gabioane.

Nu puteam încheia fără a atinge
un subiect sensibil al zilelor noastre:
care este costul gabioanelor „clasice”
în raport cu cel al gabioanelor Macca-
ferri. Fără îndo ială, la acest capitol
soluțiile Maccaferri se detașează net
în fața gabioanelor „cla sice” cu rame
metalice aducând, în practică, eco -
nomii în medie de 20% și timpi de

punere în operă drastic reduși. Expli-
cația constă în faptul că gabioanele
clasice „risipesc” cantități impresio -
nante de oțel-beton care, pe lângă
faptul că induc grave deficiențe
funcționale, generează și costurile
cele mai mari privind achiziția, trans-
portul și prelucrarea lor.

În larga lor diversitate, gabioanele
Maccaferri sunt, deseori, parte a
soluțiilor de optimizare a performan -
țelor și a costurilor de proiect. 

De exemplu, gabioanele de tip
„Strong Face”, la care panourile stan-
dard expuse fenomenelor de sablare
cu aluviuni sau la impact cu plutitori
sunt înlocuite cu panouri de înaltă
rezistență chimică și mecanică.

În forma lor preconfecționat - modu -
lară, Sistemele Maccaferri asigu ră
reducerea și controlul costurilor și
viteze mult superioare la punerea în
operă. q

Fig. 4: Zid de gabioane Maccaferri
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Un nou record de adâncime de foraj

Instalația MARUB-MeBo 200 – a
doua generație de platforme marine
de foraj MeBo – este concepută
pentru adâncimi maxime de foraj și
carotare de 200 m și a fost dezvol-
tată de către BAUER Maschinen
GmbH, împre ună cu Centrul
MARUM pentru Știin țele Mediului
Marin al Universității din Bremen,
ca parte a unui proiect finanțat de
către Ministerul Federal al Educației
și Cercetării.

La sfârșitul anului 2017, vasul
german de cercetare METEOR a fost
inclus într-o expediție de cercetare
în apele teritoriale ale României din
Marea Neagră.

Cel mai important echipament
de cercetare de la bord a fost insta-
lația de foraj MeBo 200.

Pe 10 noiembrie 2017, platforma
de foraj a fost, în sfârșit, lansată și
s-au putut începe opera țiunile de
foraj.

Specialiștii departamentului de
proiectare și dezvoltare de la BAUER
Maschinen, împreună cu echipa
MARUM, au pus în stare de operare
robotul de foraj MeBo 200.

Echipa de foraj a continuat să
monteze carotiere după carotiere,
până la mai mult de 42 de seg-
mente, ajungând, în final, la un nou
record de adâncime pentru MeB0 200,
de 147,3 m, de la nivelul fundului
mării.

Reacția la bordul vasului a fost
una explozivă, precedentul record

al instalației MeBo 200 fiind de 105 m,
adâncime de la nivelul fundului mării.
Bucuria a fost cu atât mai mare cu
cât, cu ocazia acestor lucrări, la alte
două foraje s-a depășit recordul
precedent, cu 144 m și 136 m.
În plus, au fost aduse la suprafață
carote de foarte bună calitate, de la
o adâncime de 870 m de la nivelul
mării. Cu toată vizibilitatea precară,
specifică Mării Negre, s-au obținut
rezultate remarcabile, recon  firmând
calitățile deosebite ale instalației
de foraj MeBo 200. q

BAUER Maschinen GmbH demonstrează încă o dată capacitatea sa inovatoare, mai ales atunci
când, în afara echipamentelor tipice, standard, sunt solicitate echipamente speciale, de nișă.

Un exemplu excelent în această privință este platforma de foraj marin MARUB - MeBo 200, un
robot pentru foraj care se plasează pe fundul mării și este telecomandat de pe vasul de cercetare.
Fără influențe perturbatoare cauzate de mișcarea vasului, de vânt, de valuri sau curenți, forajul cu
carotiere poate fi executat și pot fi extrase de pe fundul mării carote de probă de înaltă calitate.
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Caracteristicile geomecanice
ale terenurilor din Câmpia Becheiului

(zona localităților Traian Vuia, Dumbrava, Făget, Margina - jud. Timiș)
drd. ing. Ileana PASCU

CARACTERISTICILE GENERALE
ALE ZONEI
Geologia

și geomorfologia generală
Din punct de vedere geologic,

zona analizată aparține Depresiunii
Panonice, care a apărut ca bazin de
sedimentare prin scufundarea, pe
linii de fractură, a unei porțiuni din
regiunea carpatică, în timpul miș -
cărilor orogenice.

Sondajele efectuate dovedesc că
fundamentul depresiunii înclină de
la est spre vest, direcție în care se
produce și o creștere în grosime a
depozitelor cu vârstă Panoniană și
Cuaternară. În timpul Panonianului
s-a depus o succesiune de strate
formate din marne, argile și nisi puri. 

Pe măsura apropierii de supra -
față, pachetele de marnă devin mai
subțiri, în favoarea celor de nisipuri
și pietrișuri – în care sunt cantonate
rezerve de apă subterană.

În Cuaternar, evoluția reliefului
a continuat prin depunerea orizon-
turilor de pietrișuri și nisipuri
aparținând teraselor culoarului
Timiș – Bega. O parte din formațiu-
nile rămase la zi după retragerea
lacului Panonic au fost acoperite cu
un strat coeziv care prezintă gro -
simi variabile.

În paralel cu evoluția reliefului,
în Holocen a continuat acțiunea de
eroziune a rețelei hidrografice, pe
fondul unei subsidențe continue, în
partea de vest a câmpiei. Astfel,
s-au depus structuri încrucișate de
nisipuri și pietrișuri din terasele

inferioare și din lunci remaniate, ori
de câte ori arterele hidrografice
și-au schimbat traseele prin erozi-
une laterală, meandrare sau divagare.

Cea mai mare parte a tronsonu-
lui analizat este acoperită de
depozite recente (cuaternare) dis-
puse peste formațiunile bazinului
panonic. De asemenea, depozite
neogene apar pe traseu în bazinul
Bega. Astfel, sub solul vegetal, sunt
întâlnite formațiuni cu vârstă cua-
ternară (Cuaternar nedivizat -
reprezentat prin depozite deluviale:
argile amestecate cu pietrișuri,
Pleistocen mediu, Pleistocen Supe-
rior, Holocen Inferior și Holocen
Superior). Sub depozitele cuater-
nare, roca de bază este reprezen-
tată de formațiuni care aparțin
Panonianului.

Stratigrafic, pe traseul analizat
sunt întâlnite următoarele depozite:

Panonian (pn)
Depozitele panoniene sunt alcă-

tuite dintr-o succesiune de nisipuri,
nisipuri argiloase, argile marnoase
și argile, cărora li se subordonează
pietrișuri și gresii. Nisipurile au cea
mai mare dezvoltare și prezintă
culori variate, de la gălbui-roșcate
la cenușiu-albicios. Argilele mar -
noase au o culoare cenușie-vineție
și de cele mai multe ori ocupă baza
succesiunii depozitelor panoniene.
Acestea prezintă resturi de cochilii,
bivalve etc. Pietrișurile sunt alcătu-
ite în general din gnaise oculare,
micașisturi, cuarțite, banatite, cal-
care și gresii. Grosimea Panonianu-
lui variază între 800 m – 1.600 m.

Pleistocen mediu (qp2)
a) Complexul nisipos-argilos

(qp2-qp1). Majoritatea forajelor
executate au întâlnit deasupra for-
mațiunilor panoniene o serie de
depozite reprezentate prin pietri șuri

Obiectivul acestui studiu este de a prezenta condițiile geotehnice (tipurile de pământuri, para-
metrii geotehnici) corespunzătoare terenului de fundare. Datele folosite pentru caracterizarea geo-
logică generală provin din documentațiile de specialitate care se referă la regiunea studiată, cât și
din studiile efectuate pe teren.

Pe tot parcursul traseului analizat se întâlnesc zone inundabile și mlăștinoase, unde în anotim-
purile ploioase inundațiile pot afecta suprafețe întinse, din cauza permeabilității scăzute a orizon-
turilor de suprafață.

Fig. 1: Situația globală a zonei studiate
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și nisipuri fine, în care se interca -
lează argile nisipoase. Grosimea
acestui complex litologic depășește
60 m și ea crește de la est la vest.
Pe baza poziției geometrice, com-
plexul nisipos argilos a fost con -
siderat că reprezintă o serie
consolidată în care se include Pleis-
tocenul mediu și tranziția la Pleisto-
cenul superior (N. Mihăiță, 1957).

b) Depozitele terasei vechi
(qp2

2). Aceste depozite sunt consti-
tuite din: pietrișuri, bolovănișuri și
nisipuri a căror grosime variază
între 4 m și 6 m; ele au fost
atribuite părții superioare a Pleisto-
cenului mediu.

Pleistocen superior (qp3)
Pleistocenul superior este repre -

zentat prin depozitele terasei înalte,
depozitele terasei superioare și
depozitele terasei inferioare, alcă-
tuite din depozite aluvionare
pelitice (argiloase - prăfoase) și
psamitice (nisipuri și pietrișuri)
depuse într-o succesiune de sedi-
mentare normală.

a) Depozitele terasei înalte
(qp1

3). Acumulările aluvionare ale
terasei înalte, care au fost atribuite
părții bazale a Pleistocenului supe-
rior (qp3), sunt alcătuite din pie -
trișuri, bolovănișuri și nisipuri, în a
căror compoziție petrografică intră
cuarțite, gnaise, micașisturi, grano -
diorite, calcare și gresii. Grosimea
lor variază între 4 m și 6 m.

b) Depozitele terasei superioare
(qp1

3). Depozitele care intră în con-
stituția terasei superioare sunt
alcătuite din pietrișuri și nisipuri și
au grosimi cuprinse între 5 m și 7 m.
Ca vârstă depozitele terasei supe-
rioare au fost raportate părții medi-
ane a Pleistocenului superior (qp3).

c) Depozitele terasei inferioare
(qp3

3). Aceeași vârsta a fost acor-
dată și acumulărilor aluvionare
aparținând terasei inferioare, con-
stituite din pietrișuri și nisipuri.

Holocen inferior (qp1)
Acumulările aluvionare ale tera-

sei joase, constituite din pietrișuri,
bolovănișuri și nisipuri cu grosimi
de 5 - 8 m, au fost raportate Holo-
cenului inferior.

Holocen superior (qh2)
Holocenului superior i s-au

atribuit aluviunile recente ale lun-
cilor, reprezentate prin pietrișuri,
nisipuri și argile. Tot Holocenului
superior i-au fost raportate și
depozitele deluviale de pe frunțile
teraselor.

• Morfologia
Relieful zonei studiate este

rezultatul unui larg proces de evo -
luție: o primă etapă, marcată de
formarea și punerea în loc a șis-
turilor cristaline care alcătuiesc
Munții Poiana Ruscă, urmată de for-
marea Depresiunii Panonice și
scoaterea câmpiei de sub domeniul
lacustru și acoperirea ei cu o pătură
coezivă sau cu depozite aluviale și o
a doua etapă – formarea unităților
de relief: Dealurile Lipovei, Dea -
lurile Surducului, Câmpia Lugojului,
Câmpia Timișului și Câmpia Făgetu-
lui. Caracterizarea lor geomorfolo -
gică este prezentată pentru a crea
o imagine de ansamblu asupra
zonei de studiu.

Pe traseul studiat se pot distinge
următoarele unități morfologice
majore:

a) zona teraselor și luncilor
Principalele râuri, Timiș și Bega,

au săpat un sistem de mai multe
terase, care în raport cu altitudinea
lor relativă se repartizează urmă-
toarelor nivele:

- Terasa veche cu altitudine rela-
tivă de 120 m - 130 m;

- Terasa înaltă cu altitudine rela-
tivă de 80 m - 100 m;

- Terasa superioară cu altitudine
relativă de 30 m - 40 m;

- Terasa inferioară cu altitudine
relativă de 15 m - 20 m;

- Terasa joasă cu altitudine rela-
tivă de 5 m - 10 m.

b) zona colinară cu pante mai line
Aceste zone colinare alcătuiesc

un relief îmbătrânit de dealuri
mijlocii, cu înălțimea medie cuprin -
să între 350 m și 600 m.

Hidrologia și hidrogeologia
• Hidrologia 
Rețeaua hidrografică a zonei

străbătută de tronsonul investigat
este drenată de râul Bega. La
acesta se adaugă lacurile antropice
și o rețea de canale de desecare și
irigații.

• Hidrogeologia 
Din punct de vedere hidrogeo-

logic, traseul se încadrează în bazi -
nul hidrografic Timiș – Bega; pot fi
delimitate două structuri acvifere:

a. Strate acvifere freatice – for-
mate în depozitele teraselor joase
și în lunca sau în zona de câmpie
înaltă:

- acviferul freatic din depozitele
aluvionare ale teraselor joase și ale
luncii sunt reprezentate prin
pietrișuri și nisipuri de vârstă holo-
cenă.

- acviferul freatic din zona de
câmpie este constituit, în general,
din nisipuri, pietrișuri, acoperite de
argile și loessuri și este interceptat
la adâncimea de 5-10 m, pe alocuri
chiar mai mult.

b. Strate acvifere de medie și
mare adâncime – formate în
depozitele Panoniene, alcătuite
dintr-o succesiune de nisipuri,
nisipuri argiloase, marne și argile și
subordonat, pietrișuri și gresii.
CARACTERISTICILE GEOMECANICE

ALE TERENULUI DE BAZĂ 
În prezentul studiu s-au efectuat

investigații geotehnice atât în teren
cât și în laborator.

Investigații geotehnice în teren
Au fost executate: 121 de foraje

cu adâncimi cuprinse între 6,00 m
și 35,00 m, 12 penetrări dinamice
cu con, efectuate cu penetrometrul
dinamic super greu (DPSH - Tip B)
și 4 penetrări cu penetrometrul
dinamic ușor (PDU).

Din foraje au fost recoltate
probe continue, alternativ din 2 în 2
metri și/sau la schimbarea de strat,
probe de pământ netulburate și
carote, care au fost analizate în la -
borator, în conformitate cu stan-
dardele în vigoare. În cazul în care
în foraje s-a întâlnit o infiltrație de
apă sau un nivel hidrostatic, acestea
au fost menționate în fișa forajului.

Încercări în laborator
Au fost efectuate analize de la -

borator, în conformitate cu standar -
dele în vigoare, pe probe tulburate
(T), netulburate (N) și carote (C).
Analizele de laborator au constat în
determinarea următoarelor carac-
teristici geomecanice: umiditate
naturală, densitate în stare natu-
rală, limita de plasticitate și indicele
de consistență, distribuția granulo-
metrică, compresibilitate și consoli-
dare în edometru, pe probe în stare
naturală și în stare inundată, rezis-
tența la forfecare, prin încercarea
de forfecare directă (CU, CD), com-
presiune monoaxială, umflarea
liberă, conținutul de humus, conți -
nutul de carbonații analiza de agre-
sivitate a apei asupra betoanelor și
metalelor.

Interpretarea rezultatelor
Pe baza rezultatelor analizelor

de laborator și investigațiilor geo -
tehnice, stratificația întâlnită de-a
lungul tronsonului poate fi împărțită
în orizonturi cu proprietăți fizico-
mecanice asemănătoare. 

Stratificația a fost împărțită ast-
fel (profilul litologic): 
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Formațiuni Acoperitoare:
• Depozite aluvionare
Orizontul A1 – constituit din

pământuri coezive: argile, argile
pră foase și argile prăfoase nisipoase.

Orizontul A2 – constituit din
pământuri slab coezive: prafuri
nisipoase, prafuri nisipoase argi -
loase, prafuri argiloase, nisipuri
argiloase și nisipuri prăfoase.

Orizontul A3 – constituit din
pământuri necoeziv: pietrișuri și
bolovănișuri cu prafuri nisipoase.

• Depozite deluviale / eluviale
Orizontul B1 – constituit din

pământuri coezive: argile grase,
argile, argile prăfoase și argile
nisipoase.

Orizontul B2 – constituit din
pământuri slab coezive: prafuri
nisipoase, prafuri nisipoase argi -
loase, prafuri argiloase, nisipuri
prăfoase și nisipuri argiloase.

Orizontul B3 – constituit din
pământuri necoezive: pietrișuri cu
nisipuri, nisipuri prăfoase cu pie tri -
șuri, nisipuri argiloase cu pietrișuri.

Formațiuni de Bază:
Orizontul C1 – constituit din

pământuri coezive: argile grase,
argile și argile prăfoase, cu aspect
marnos.

Orizontul C2 – constituit din
pământuri slab coezive: prafuri
nisipoase, nisipuri prăfoase și rar
prafuri argiloase și nisipuri argiloase.

Orizontul C3 – este constituit din
pământuri necoezive: nisipuri.

Orizontul C4 – este constituit din
pământuri coezive marnoase: argile
grase, argile și argile prăfoase.

CONCLUZII
Spațiul limitat nu a permis

prezentarea detaliată a testelor
efectuate, care se răgăsesc în
materialul biografic aparținând
autoarei acestei lucrări.

Trebuie menționat că numărul
mare de date culese din teren,
coroborate și completate cu cele din
laborator, au necesitat o prelucrare
statistică laborioasă și având în
vedere importanța obiectivului
analizat, au impus o mare resposa -
bilitate.

De-a lungul tronsonului analizat,
au fost întâlnite pământuri cu
umflări și contracții mari – PCUM
(pământuri active si foarte active).
Pentru proiectare și execuție pe
terenurile cu umflări și contracții
mari se va utiliza Normativul NP
126/2010 „Normativ Privind Fun-
darea Construcțiilor pe Pământuri
cu Umflări și Contracții Mari PUCM”.
Zona studiată se încadrează, con-
form STAS 6054-77: „Teren de fun-
dare. Adâncimi maxime de îngheț.
Zonarea teritoriului României”,
într-o zonă în care adâncimea de
îngheț, măsurată de la nivelul solu-
lui, este cuprinsă între 70 cm - 80 cm.
Încadrarea în categoriile geotehnice
se face în conformitate cu
NP074/2007. Cu un punctaj total
de 12-14 puncte, considerăm că,
ținând cont de complexitatea și
dimensiunea lucrărilor ce se vor
executa, acestea se încadrează în
categoria geotehnică 2, cu risc
geotehnic moderat.

BIBLIOGRAFIE
1. PASCU, Ileana - Stadiul

actual al construcției autostrăzii A1
pe tronsonul Deva- Lugoj, Lot 2
(km 27+620 m - 47+090 m),
Raport de cercetare nr. 1, Universi-
tatea din Petroșani, 2016;

2. PASCU, Ileana - Caracteris-
ticile geomecanice ale terenului de
bază și ale pământurilor utilizate la
construcția autostrăzii A1 pe tron-
sonul Deva-Lugoj, Lot 2 (km
27+620 m - 47+090 m) și stabili-
tatea structurii de rezistență a
acesteia pe tronsonul analizat.
Raport de cercetare nr. 2, Universi-
tatea din Petroșani, 2017;

3. *** STAS-urile pentru deter-
minarea caracteristicilor geome-
canice;

4. *** NP 126/2010 Normativ
Privind Fundarea Construcțiilor pe
Pământuri cu Umflări și Contracții
Mari PUCM;

5. *** STAS 6054-77 Teren
de fundare. Adâncimi maxime
de îngheț. Zonarea teritoriului
României;

6. *** NP074/2007 Normativ
privind întocmirea și verificarea
documentațiilor geotehnice pentru
construcții. q

Fig. 2: Profil litologic 
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI
ÎN CONSTRUCÞII
Corneliu Ioan Bob

S-a născut la 20 ianuarie 1939 în comuna Păltinișul,
județul Caraș-Severin.

După absolvirea liceului Traian Doda din Caransebeș,
a urmat Facultatea de Construcții - Institutul Politehnic
Timișoara, devenind ingi ner în anul 1961.

Activitatea didactică a început-o la Facultatea de Con-
strucții. A deținut funcțiile didactice: asistent (1961 -
1966), șef de lucrări (1966-1968), conferențiar (1968 -
1990), profesor (1990 - prezent) iar între anii 1978 -
1984, a fost prodecan al facultății.

Din anul 2006 predă și la Facultatea de Construcții și
Arhitectură Oradea, disciplina „Construcții din beton”.

Între anii 1996-2004, a fost director la INCERC -
Filiala Timișoara.

Amintim că a efectuat specializări la Institutul
Politehnic Regal și la Institutul de Cercetare în Con-
strucții, Stockholm (1972-1973), la I.E.N.S. Cauchan
(1998), unde a susținut și un curs (1998) și la Universi-
tatea Tehnion Haifa (curs, 1999).

Din anul 1970, este doctor inginer. Este conducător
de doctorat, sub îndrumarea sa mai mulți studenți
obținând titlul științific de doctor inginer.

În paralel cu obligațiile didactice, a desfășurat și o
intensă activitate de proiectare și verificare.

Din cele 185 de proiecte concepute și peste 75 de
expertize tehnice, ne oprim asupra lucrărilor: Studii
privind protecția antiseismică globală a constucțiilor de
importanță deosebită. Faza IV (INCERC - București);
Hangar de avioane cu structura compusă oțel-beton
(Monolit SA Craiova); Expertiza unui turn de răcire de
500 mc, de la SIDEX Galați (PROIECT ARAD); Proiect
hală producție și hală de inspecție CONTINENTAL SA
Timișoara; (ASA Epitoipari KFT, Budapest); Studii și
cercetări experimentale de laborator pentru stabilirea
rețetelor și tehnologiilor optime de preparare a cenușii
de la CET-uri (ISPE Timișoara); Studiul geotehnic și
încercări nedistructive pe structura de rezistență Hotel
CONTINENTAL Timișoara (PROIECTA LIST INVEST Timi -
șoara); Procedee de reproiectare pentru reablitarea con-
strucțiilor existente (MEC); Normativ privind proiectarea
planșeelor compuse tablă cutată - beton; Proiectare și
verificare proiect - structura SCANDIA Sibiu (AIDNON
BETON București).

Prof. Corneliu Bob are și o bogată activitate publicis-
tică. Dintre cele 12 tratate și manuale amintim: Materi-
ale de construcții, Ed. Tehnică, 1980; Structuri din beton
armat, Ed. Academiei Române, 1984; Îndrumătorul labo -
rantului de drumuri, Ed. Tehnică, 1985; Betonul armat în
România., Cap. 6, Materialele pentru construcții de
beton armat, Ed. Tehnică, 1987; Numerical Analysis of
Rainforced Concrete Structures, Ed. Elsevier Amster-
dam, 1993; Building Sustainability: Civil Engineer
Approach, Lambert Academy Publishing, Saarbrücken,
Germania, 2010.

De asemenea, a publicat 12 cursuri și îndrumătoare
litografiate și este editor (în colaborare) la 10 volume,
dintre care notăm: Seminar on Eurocode 2, Design of
Concrete Structures, Klidarithmos, Athenes, 1994;
Eurocode 2 Worked examples, Bridgeman, Timișoara,
1997; Sustainability in Science Engineering, vol. I și II
(SSE09) - WSEAS Press, 2009.

A publicat 17 articole științifice în revistele de specia -
litate din țară și străinătate și numeroase lucrări științi-
fice în volumele unor manifestări științifice naționale și
mai ales internaționale.

De menționat cele 10 invenții brevetate ale prof. Cor-
neliu loan Bob (coautor) și anume: Ancoraje din mortar
de ciment de mare rezistență pentru elemente de beton
precomprimat; Compoziția aditivă superplastifiantă pen-
tru betoane și procedeu de obținere a acesteia; Compo -
ziție de beton; îmbrăcăminte de beton de ciment pentru
cale de poduri și procedeu de realizare a acesteia; Com-
poziție beton; Dispozitiv pentru tăierea în fibre a
sârmelor de oțel; Procedeu pentru măsurarea rotirilor;
Un material local pentru executarea zidăriilor; Procedeu
de realizare a nodurilor rigide la structurile prefabricate
din beton.

Ca membru, coordonator și director de programe, a
participat la realizarea lucrărilor: Recycling of Fly Ash for
Producing Building and Costruction Materials Based on a
New Mineral Binder System; High Performance Materials
Derived from Industrial Waste Gypsum; Monitorizarea,
expertizarea și reproiectarea construcțiilor din beton
armat existente; evaluarea teoretică și experimentală a
structurilor din beton armat; materiale cu performanțe
ridicate obținute din subproduse reutilizabile; soluție ino-
vativă de optimizare a microstructurii compoziției
betonului autocompactat; nanocompozite multifunc ți -
onale pe bază de arhitecturi supramoleculare.

Prof. Corneliu loan Bob este atestat ca verificator pro -
iecte MLPAT, expert tehnic MLPAT și evaluator proiecte MLPTL.

De menționat că a obținut Premiul Aurel Vlaicu al
Academiei Române în anul 1981 pentru cartea Noi tipuri
de betoane speciale și a fost declarat „conferențiar uni-
versitar evidențiat” în anul 1988. 

Pentru activitatea sa de seamă, a fost ales membru
IABSE în Comitetul permanent și în Comisia 8; membru
E-Core-ECCREDI (European Council for Constructions
Research); membru în Comisia „Știința materialelor” a
Academiei Române - secretar Filiala Timișoara; membru
în Colectivul editorial al revistei SED (Structural Eng.
Documents), editată de IABSE, Zürich.

Rezultatele obținute în știința și tehnica construcțiilor
din țară, ca și cele din învățământ, îl situează pe prof.
Corneliu loan Bob în rândul personalităților de seamă din
domeniu. Virtuțile întregesc specialistul și omul de valoa -
re Corneliu Ioan Bob.

(Din vol. Personalități românești în construcții -
autor Hristache Popescu)
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Magistrala 4. Gara de Nord - Lac Străuleşti
(Secţiunea Parc Bazilescu - Lac Străuleşti)

Proiectul constă în extinderea
magistralei 4 de metrou în zona de
nord a Bucureștiului cu încă două
stații, și anume Laminorului și
Străulești, cu tunelele de legătură
aferente, galerie de legătură, pre-
cum şi un terminal intermodal
(park&ride) și un depou, totalizând
o lungime de 2,1 km. 

• În 29 martie 2017 au fost
puse în funcțiune cu călători cele
două stații de metrou;

• În 2018 se vor finaliza
lucrările la depou și la park&ride.

Valoarea totală a proiectului
este de 1.115 mil. lei, respectiv
252,4 mil. Euro.

Descrierea proiectului
Proiectul a constat în realizarea

documentațiilor de proiectare şi
execuția următoarelor tipuri de
lucrări:

• Organizarea de şantier nece-
sară execuției lucrărilor

• Devieri de circulație şi trasee
RATB

• Dezafectarea suprafeței (dru-
muri, trotuare, spații verzi, iluminat
public etc.)

• Devieri de rețele edilitare
• Lucrări de bază
- Structură stații, accese, galerii,

tunele, prize, cămine, centrale ven-
tilație și stații pompare de inter-
stație

- Epuismente
- Consolidări de teren
• Lucrări la calea de rulare, şina

a 3-a, rețea aeriană de contact,
automatizare trafic şi siguranța cir-
culației

• Lucrări de instalații generale și
curenți slabi

• Lucrări de arhitectură
• Lucrări de refacere la supra -

față (drumuri, trotuare, spații verzi,
iluminat public, instalații RATB etc.)

Stația Străulești
Stația de metrou Străulești este

o stație de capăt și totodată este
prima stație de metrou care va
intra în alcătuirea primului nod
intermodal de transport urban al
Municipiului București (metrou,
transport public suprateran, trans-
port auto personal). Legătura
stației de metrou cu terminalul

Beneficiar: SC METROREX SA Bucureşti
Antreprenor General: Asocierea SC ASTALDI – SC SOMET SA –

SC TIAB SA – SC UTI SRL
Proiectant General: SC METROUL SA
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multimodal (park&ride), este asigu-
rată pietonal printr-un pasaj și un
acces direct în cadrul terminalului
(accesul D). Circulația pietonală în
interiorul pasajului este facilitată
prin dotarea cu două trotuare
rulante și prin luminatoare locale
(cu lumină naturală).

Depoul Străulești
şi galeria de legătură

Construcția se va realiza în
săpătură deschisă, având o lungime
de 175,3 m și o lățime de 87,2 m. 

Depoul cuprinde două grupe de
linii, și anume:

• o grupă de parcare constituită
din 6 linii, fiecare cu lungimea utilă
de 120 m;

• o grupă cu funcție de depou
constituită din 7 linii, cu lungimi
utile de 120 m situate pe canale de
revizie. 

În cadrul depoului Străuleşti au
fost prevăzute spațiile necesare
atelierelor de întreținere a materi-
alului rulant, precum şi dormitoare
pentru mecanici. 

Terminalul multimodal
Străulești

Terminalul multimodal are un
regim de înălțime P+3 etaje şi are,
în alcătuirea sa, un parcaj pentru

630 de autovehicule, sală de
aşteptare pentru călătorii trans-
portului public orăşenesc şi inter -
urban, terminalul fiind dotat cu
lifturi de acces în parcajul supra -
teran, precum şi cu acces direct
către stația de metrou Străuleşti,
prin intermediul unei galerii subte -
rane dotate cu trotuare mobile și
luminatoare, ce oferă lumină
naturală. 

Stația Laminorului
Stația de metrou Laminorului

este o stație de câmp, subterană şi
este prevăzută cu 4 accese, dotate
cu scări fixe, escalatoare, iar două
dintre cele 4 accese au prevăzute şi
lifturi pentru accesibilizarea stației
de metrou pentru persoanele cu
dizabilități.

Finisajele stației Laminorului au
fost alese în funcție de cerințele de
rezistență la foc cerute prin norma-
tivele în vigoare. Pardoselile au fost
prevăzute cu piatră naturală (granit
fiamat), iar pereții au fost finisați cu
tablă emailată vitrifiată, în culori
pastelate (lila, verde, alb). Lifturile
interioare şi cele exterioare sunt
închise cu sticlă transparentă,
duplex. q
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Castelul Martinuzzi – una dintre
cele mai importante construcții
renascentiste din Transilvania –
este astăzi o ruină. O ruină încăr-
cată de istorie, în jurul căreia crește
vegetația și uneori, pasc animalele.

Pe amplasamentul castelului s-a
aflat, la început, o mănăstire domi-
nicană, înființată în jurul anului
1300 și avariată de turci în 1438.

Refacerea mănăstirii s-a făcut
anevoios, cu sprijin papal. La înce-
putul secolului al XVI-lea obștea
monahală era restrânsă, ultimul
călugăr fiind alungat în 1538 de
către nobilul Nicolae Kocsandy, care
a transformat mănăstirea în castel,
după care l-a vândut episcopului de
Oradea, Gheorghe Martinuzzi, deve -
nit ulterior guvernator al Transilva-
niei. În calitate de guvernator,
Martinuzzi și-a stabilit reședința la
castelul din Vințu de Jos, pe care
l-a consolidat și extins în stil renas-
centist, între 1546 și 1551.

„Nucleul edificiului se compunea
dintr-o clădire cu un singur nivel,
apărată de o incintă cu ziduri din
piatră, cu o poartă pe latura de
nord-est și un pod mobil. Corpul
principal avea frumoase ancadra-
mente renascentiste, atribuite arhi-
tectului Domenico de Bologna.

Castelul a fost fortificat cu o
palisadă dublă pe laturile de sud și
est, fiind înconjurat cu valuri de
pământ și șanțuri umplute cu apă

din Mureș” – scrie în cartea „Castles
& Fortresses în Transylvania Alba
County”.

Considerat unul dintre cei mai
buni politicieni și diplomați ai vremii
sale, guvernatorul a fost acuzat că
ar conspira cu sultanul împotriva
împăratului Ferdinand I. În decem-
brie 1551, cardinalul a fost asasinat
în reședința sa de către mercenari
conduși de Giovanni Battista Cas-
taldo, comandantul trupelor aus-
triece din Transilvania. După
moartea lui Martinuzzi, domeniul
intră, pentru scurt timp, în posesia
generalului Castaldo.

În 1614, castelul a ajuns în
proprietatea principelui Gabriel
Bethlen care, împreună cu arhitec-
tul său de curte, italianul Giacomo
Resti, a conceput un ansamblu
hexagonal înscris într-un oval forti-
ficat cu turnuri, asemănătoare
bastioanelor.

Potrivit Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc, apro-
ximativ 4.500 de conace și castele au fost naționalizate în perioada comunistă.

În 45 de ani, comuniștii nu au reușit să le distrugă pe cele mai multe dintre ele, deși au făcut totul
în acest sens, transformându-le în sedii ale CAP-urilor sau IAS-urilor, în grajduri pentru vite sau
depozite pentru cereale.

Iar ceea ce nu au reușit comuniștii, am reușit noi, în ultimii 28 de ani, din cauza unei lipse crase de
cultură a oamenilor care au furat din acestea tot ceea ce se putea fura dar și din cauza unei indiferențe
criminale a autorităților și a tuturor instituțiilor, care sunt plătite de la buget să protejeze de distru-
gere aceste monumente istorice, care reprezintă moștenirea arhitecturală a țării.

Pretutindeni, în lumea civilizată, orice monument aflat în pericol, orice piatră dezgropată de
arheologi sunt conservate urgent și puse în valoare. Păstrarea trecutului este esențială pentru
cunoașterea istoriei și rădăcinilor unui popor. Iar dacă, la un moment dat, nu sunt suficienți bani
pentru restaurare, măcar să facem totul pentru protejarea și conservarea lor. Dar ceea ce se întâm-
plă la noi cu unele monumente istorice ne arată cât de departe suntem de lumea civilizată.

MONUMENTE CARE PLÂNG… (VII)

CASTELUL MARTINUZZI - Vințu de Jos, jud. Alba
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Până la moartea principelui s-au
construit, însă, numai 4 aripi și 4
turnuri din proiectul inițial. Din
1617 s-a păstrat o inscripție frag-
mentară în latină, încastrată în edi-
ficiul porții: „Gabriel Bethlen, din
mila lui Dumnezeu, principe al
Transilvaniei, a ridicat pe propria sa
cheltuială această poartă, cu între-
gul zid, în anul Domnului 1617, pe
vremea birăului Akoși Gaspar”.

Izvoarele ulterioare nu amintesc
decât despre amenajarea și înfru-
musețarea spațiilor de locuit.

Tot în castelul de la Vințu de Jos
și-a pierdut viața și domnitorul Mol-
dovei, Aron Vodă, fiul nelegitim al
lui Alexandru Lăpușneanu, cunos-
cut și ca Aron Tiranul, deoarece a
impus o fiscalitate excesivă, după
ce și-a cumpărat tronul cu 1 milion
de galbeni. El a domnit din septem-
brie 1591 până în iunie 1592, apoi,
din septembrie 1592 până în aprilie
1595.

În 1594 s-a alăturat Ligii Sfinte,
coaliția antiotomană condusă de
habsburgi și a recunoscut suzerani-
tatea lui Sigismund Bathori.

Ulterior, deoarece ar fi îndrăznit
să trateze direct cu imperialii,
Bathori l-a socotit trădător și a pus
să fie arestat împreună cu întreaga
sa familie, confiscându-i și averea.

Domnitorul și familia sa, aduși
de la Iași la Alba Iulia, au fost
depuși la 9 mai 1595, sub pază
strictă, la Castelul de la Vințu de
Jos, unde, mai târziu, Aron Vodă a
fost otrăvit. El a fost înmormântat
în biserica ridicată la Alba-Iulia din
porunca lui Mihai Viteazu.

În perioada 1658 – 1661, caste-
lul a fost pustiit de trupele turco –
tătare.

La începutul secolului al XVIII-
lea, Castelul și domeniul au ajuns în
proprietatea Episcopiei Romano-
Catolice din Transilvania. La Vințu
de Jos episcopii își petreceau verile.
Asta până în 1792 când, pe timpul
unei șederi a lui Ignațiu Bathory,
reședința episcopală din castel a
căzut pradă incendiului. După incen -
diu, episcopul a planificat recon-
struirea și extinderea Castelului,
însă, până la finele vieții lui, a avut
loc doar repararea acestuia.

În timpul comunismului, Caste-
lul a fost folosit ca magazie, depozit
de cereale și depozit de mobilă. La
finele anului 1976 aici funcționa o
fabrică de prelucrare a cărnii. În
1981 latura de nord a castelului s-a
prăbușit.

Un asemenea castel, cu deose-
bită rezonanță istorică, ar putea
reprezenta, în zilele noastre, un
interesant obiectiv istorico-turistic.
Din păcate, acum numărul celor ce
vizitează acest loc este infim, majo-
ritatea fiind din Ungaria.

După 1989 nu a existat niciun
interes pentru conservarea sa. În
urmă cu câțiva ani ruinele castelu-
lui, împreună cu domeniul aferent,
au fost retrocedate Arhiepiscopiei
Romano-Catolice de Alba-Iulia, în
proprietatea căreia a fost la începu-
tul Secolului al XVIII-lea.

„Fondurile europene ar putea
reprezenta o soluție pentru conser-
varea și apoi, restaurarea sa” – au
declarat reprezentanții Arhiepisco-
piei. Să sperăm! 

Procopie Cașota (1852 – 1910),
cu origini aromâne, a fost un mare
latifundiar, proprietar al moșiei
Cașota și politician în același timp
(deputat și senator), membru al
Partidului Național Liberal.

Procopie Cașota a făcut avere
din comețul cu cereale și din agri-
cultură, zona fiind una dintre cele
mai mari producătoare de cereale
din Europa.

Situat la cca 70 km de Capitală,
în zona Buzăului, conacul său era o
clădire impunătoare, construită în
maniera clădirilor de țară franțu-
zești din secolul XIX, cu motive
inspirate de la castelele de pe Valea
Loirei. Românii bogați au preluat la
clădirile lor stilul acestor construc -
ții. Iar Conacul Cașota este unul
dintre cele mai reușite exemple în
acest sens.

Construcția clădirii a început în
1872 și a fost modificată pe
parcurs, forma generală prinzând

contur în 1888. Conacul are
4 nivele. Parterul și primul
etaj au 14 camere și terase.

Clădirea servitorilor are 8
camere. Acoperișul este din
folii de zinc de inspirație
barocă.

Scările și balustradele din
fier forjat și stâlpii din lemn
sculptat, cu modele țărănești
românești, completau ele-
mentele decorative.

În plus, conacul era dotat
cu instalație de apă și canalizare,
care în acea perioadă reprezentau o
raritate și pentru vestul Europei.

În partea din față, clădirea are și
un turn central, înalt, cu acoperiș
ascuțit, care oferă o vedere panora-
mică a satului și a Câmpiei Bărăga-
nului.

Fire filantropică, Procopie Cașota
a lăsat moștenire, în 1910, întrega
moșie (4.150 ha) Eforiei Spitalelor

Civile, cu condiția ca, din uzufructul
proprietății, să se construiască un
spital și o școală.

Eforia Spitalelor a admis donația
și a îndeplinit ambele prevederi tes-
tamentare.

Școala a funcționat din 1930
până în 1960 ca Școala de meserii
„Procopie Cașota”. Conacul era folo-
sit pentru cazarea elevilor, în timp
ce, în clădirea spitalului, funcționa
școala propriu-zisă și atelierul.

CONACUL CAȘOTA - sat Cașota, comuna Glodeanu-Siliștea, jud. Buzău

continuare în pagina 52È
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Conacul, situat la cca 30 km de
Piatra Neamț, jud. Neamț, a fost
construit în jurul anului 1700.

Primul proprietar a fost un
anume Centa, care l-a vândut fami-
liei Prăjescu. Fiica acestuia s-a
căsătorit cu avocatul Nicolae Kru-
penschi, care provenea dintr-o
familie poloneză de viță nobilă.

Planul clădirii este unul simplu,
de formă dreptunghiulară. Parterul
este compus din încăperi joase,
boltite. La etaj spațiile sunt mai late
și mai înalte, înșirate pe ambele
părți ale unui culoar încăpător.
Fațadele sunt austere, lipsite de
elemente decorative deosebite.

Conacul a fost construit în mijlo-
cul unui parc dendrologic care, în
timp, a dispărut, ca și zidurile din
piatră ce înconjurau clădirea. Într-o
aripă a clădirii era amenajată o
seră. În curtea conacului erau fân-
tâni arteziene și chioșcuri pentru
odihnă. În perioada interbelică aici
era un colț de civilizație, clădirea
având apă curentă și electricitate.
La Conac se organizau serate și
pomul de Crăciun.

În 1949 conacul a fost naționali-
zat. Până în 1953 aici au funcționat
7 clase al ale școlii elementare din
comună. Apoi, în clădire a fost
instalat sediul Stațiunii de Mașini
Agricole Podoleni. În 1978 conacul
a fost preluat de primăria comunei.
În continuare încăperile conacului
au găzduit: un dispensar, o casă de
nașteri, un cabinet stomatologic,
biblioteca din comună și o școală de
arte și meserii.

După 1990 a apărut și un moș-
tenitor al proprietarilor, care a
revendicat conacul. În locul clădirii,
în 1997, i s-a plătit o compensație
în valoare de 270 milioane lei iar
conacul a rămas în proprietatea pri-
măriei.

Care este acum situația
Conacului Krupenschi din
Podoleni, aflăm din „Mesage-
rul de Neamț”. Iată ce scria
în iunie 2015 pe site-ul aces-
tei publicații: „Până în urmă
cu câțiva ani Conacul Kru-
penschi era o casă foarte
bine conservată. Lăsat, însă,
la discreția localnicilor și a
vizitatorilor de ocazie și mis-
tuit, în iunie 2011, de un
incendiu care a distrus aco-
perișul și etajul clădirii, cona -
cul este astăzi o ruină.

După incendiu, primăria
– proprietarul clădirii – a
montat gratii la toate ușile
pentru a nu mai putea intra
oricine. Era, însă, prea târ-
ziu. Prin golurile din acoperiș
apa a pătruns ușor „mân-
când” din ziduri, planșee și
podele. Pietrele din zid au
fost furate pentru a fi folosite
la alte construcții. Vântul a smuls și
el alte bucăți de tablă din acoperiș.

Grinzile arse sunt căzute în inte-
rior. Interiorul și curtea sa sunt
năpădite de vegetație. Curtea a
devenit un adevărat depozit de
gunoi. Fântânile arteziene nu mai
au un strop de apă. Ca și fostul iaz,
secat și plin de pungi de plastic.

Corpurile de clădire de la intra-
rea în incintă, fostele grajduri și
case pentru servitori sunt încă în
picioare, dar mâna de gospodar nu
se vede nicăieri.

Într-unul dintre corpuri funcțio-
nează, încă, grădinița din sat. În
celălalt corp, unde a fost cândva
școala, geamurile sunt sparte și în
interior se văd băncile, așezate
unele peste altele. În curte zac
două grămezi de balast. Pe lângă
ele, bat mingea copiii.”

Dezolantă descriere. Și dezo-
lantă atitudinea celor care lasă ase-
menea monumente de arhitectură
doar în grija autorităților locale,

care au posibilități materiale reduse
pentru a putea avea grijă de ele și,
eventual, a le restaura.

Pe lângă asta, aceste autorități
locale au și o mentalitate și o edu-
cație precară pentru a conștientiza
importanța acestor valori arhitecto-
nice.

De aceea, este bine poate să
reflectăm cu toții la ceea ce declara,
în urmă cu ceva timp, domnul Dinu
Cantacuzino – unul dintre urmașii
familiei Cantacuzino – cel care a
luptat ani de zile, inclusiv prin
instanțe, pentru redobândirea pro-
prietăților care au aparținut familiei
sale: „Autoritățile locale din întreaga
țară au o nepăsare condamnabilă
privind protejarea monumentelor
istorice. Dacă vrem să mai avem un
trecut în acest domeniu, protejarea
obiectivelor istorice trebuie să
devină o strategie de Stat. Ceea ce,
astăzi, încă nu este!” q

După 1960 Conacul a trecut, pe
rând, în administrarea Consiliului
Popular al comunei Glodeanu-Siliș-
tea, a Serviciului de Drumuri Națio-
nale și a Consiliului Județean
Buzău, până în 2003, atunci când a
trecut din proprietate publică în cea
privată a județului Buzău.

În 2006, Conacul a fost vândut,
prin licitație cu strigare, unei per-
soane fizice străine. Între timp, clă-
direa ajunsese într-o stare avansată
de degradare, din ea furându-se tot
ce se mai putea fura (ferestrele,
fierul forjat, dușumelele ș.a.).

Noul proprietar (cetățeanul străin)
a început să restaureze clădirea dar,
din lipsă de fonduri, restaurarea s-a
întrerupt. Fiind clasificat Monument
Istoric categoria B, poate au ceva
de spus și instituțiile plătite din
Bugetul de Stat tocmai pentru a
avea grijă de asemenea clădiri.

CONACUL KRUPENSCHI - sat Podoleni, jud. Neamț

Æ urmare din pagina 51
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Cele mai reprezentative lucrări de con-
strucții, cărora societatea le-a asigurat consul-
tanță tehnică de specialitate, din anul 2000 și
până în prezent, sunt:

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

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

• Lucrări de reabilitare și modernizare obiective de
interes local;

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

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

istorice;
• Înființare sau dezvoltare de ferme de creștere a

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

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

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

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

atestați.
Toate serviciile de consultanță, lucrările de proiec -

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

INFRASTRUCTURA
NECESARĂ REALIZĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE

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

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

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

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

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

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

SR OHSAS 18001/2008
(Sistemul de Manage ment

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

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

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

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

ALMA CONSULTING SRL Focșani mai asigură, pentru cei interesați: consultanță în domeniul
relațiilor publice și comunicării, consultanță pentru afaceri și management, testări și analize
tehnice, precum și activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
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Proiectarea structurilor
pentru clădiri cu acoperișuri verzi

prof. univ. dr. ing. Radu PETROVICI

Inițierea și elaborarea regle-
mentării tehnice a pornit de la
ideea că, alături de activitatea
curentă, didactică și de cercetare,
cadrele didactice din Universitatea
de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” (UAUIM) au și obligația
morală de a folosi cunoștințele lor
pentru a sprijini, în mod concret,
progresul profesiunii de constructor
și prin aceasta, activitatea profe-
sională a colegilor arhitecți și
ingineri. Elaborarea, comentarea și
detalierea reglementărilor tehnice
pentru unele procedee și tehnologii
moderne de construcție folosite
intens, în prezent, în țări avansate,
reprezintă materializarea acestei
concepții.

Reglementarea are caracter
complex, interdisciplinar, și a
devenit necesară pentru proiecta-
rea și execuția, în România, a unor
soluții constructive moderne pentru
acoperișurile și fațadele clă dirilor
civile și industriale. În raport cu
soluțiile „tradiționale”, alcătuirile
care fac obiectul acestei reglemen-
tări au particularități semnificative,
ce decurg din natura, calitatea și
dimensiunile materialelor folosite,
din tehnologia de execuție și din
condițiile de întreținere/exploatare. 

Diversitatea aspectelor tehnice
și tehnologice abordate a făcut
necesară constituirea unui colectiv
de redactare complex, din care au
făcut parte specialiști din mai multe
ramuri ale construcțiilor (arhitecți și
ingineri structuriști și de instalații)
dar și din botanică și științele solului.

Reglementarea a fost redactată
folosind în principal formularea
exi gențială, în conformitate cu
cerin țele esențiale din Legea nr.
10/1995, care a fost în vigoare la
data elaborării lor. 

La redactarea textului s-a urmă -
rit în mod deosebit rigurozitatea
formulărilor teoretice și precizarea /
ilustrarea cât mai completă a ter-
menilor tehnici folosiți, prin intro-
ducerea în text a unui glosar de
termeni specifici și a unui număr
mare de desene care ilustrează
diferite situații concrete din proiecte.

Ghidul a fost elaborat de un
colectiv din UAUIM, în care au fost
antrenați și specialiști din USAMV
București, cunoscuți pentru compe-
tența lor în domeniile respective
(botanică, științele solului): 

• prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija
• prof. dr. ing. Radu Petrovici
• conf. dr. ing. Mihaela Ioana

Georgescu
• drd. arh. Dan Mihai
• arh. Eugen Popescu (colaborare

la capitolele 2, 3, 4)
• consultant pentru cerința „Secu -

ritate la incendiu”: arh. Nina Munteanu

DEFINIȚIE ȘI OBIECTUL
REGLEMENTĂRII

Acoperiș verde: Acoperiș pe
care este prevăzută în mod deli -
berat, prin proiect, vegetație peste
stratul ce asigură protecția la
intemperii.

Ghidul GP 120-2013 detaliază
condițiile și măsurile constructive
specifice necesare pentru proiec -
tarea acoperișurilor verzi, la clădiri
noi și la clădiri existente.

Scurt istoric
Istoria amenajării acoperișurilor

verzi pe clădiri este legată, în mod
tradițional, de una dintre cele șapte
minuni ale antichității, Grădinile
suspendate ale Semiramidei din
Babilon, construite de regele Nabu-
codonosor al II-lea în secolul VI î.H. 

Conceptul modern de acoperiș
verde a fost creat în Germania, în
jurul anului 1970, și s-a dezvoltat
ulterior, pe baza unor activități
susținute de cercetare și de experi-
mentare, astfel că la începutul se -
colului XXI, în această țară,
suprafața acoperișurilor verzi
depășea 1 milion de metri pătrați.

Amenajarea acoperișurilor verzi pe clădiri civile și industriale reprezintă, în zilele noastre, o
opțiune din ce în ce mai răspândită pentru arhitecții și urbaniștii de pe toate continentele, având în
vedere numeroasele avantaje pe care le oferă această soluție constructivă. Pentru a facilita aplica-
rea unei asemenea soluții în România, în UAUIM a fost elaborată reglementarea „Ghid privind pro-
iectarea și execuția acoperișurilor verzi la clădiri noi și existente – indicativ GP 120-2013”.

Dintre aspectele specifice legate de proiectarea complexă a clădirilor cu acoperișuri verzi, în
acest articol se prezintă și se analizează efectele vegetației și ale straturilor de cultură, din punct de
vedere al satisfacerii cerinței esențiale de rezistență mecanică și stabilitate, atât pentru situația de
proiectare persistentă, cât și pentru cea de proiectare seismică specifică țării noastre.

Fig. 1: Acoperișuri verzi, intensiv și extensiv
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Cercetările menționate s-au referit
atât la optimizarea alcătuirii sub-
straturilor de cultură și a vegetației,
cât și la efectele acestor culturi
asupra mediului înconjurător. Expe-
riența germană a fost preluată
practic de toate țările unde o
asemenea soluție tehnologică este
folosită. În prezent, în mai multe
țări, pro iectarea și execuția acope ri -
șurilor verzi sunt reglementate prin
documente tehnice mai mult sau
mai puțin detaliate. Deoarece în UE
nu există reglementări comunitare,
pentru elaborarea GP 120-2013
au fost consultate în principal regle-
mentările citate în bibliografie.

CATEGORII DE VEGETAȚIE
PENTRU ACOPERIȘURI VERZI
Prevederile pentru proiectarea,

execuția și întreținerea acoperișu -
rilor verzi, cu forme plate și în
pantă, sunt detaliate în Ghid pentru
trei categorii de vegetație (conform
definițiilor date de International
Green Roofs Association): 

• Acoperiș verde extensiv: tip
de acoperiș verde pentru care nu
sunt necesare măsuri speciale
privind creșterea și dezvoltarea
plantelor. Aceste plante, adaptate
unor condiții extreme de mediu,
sunt ierburi, mușchi, plante sucu-
lente, unele tipuri de plante cu bulbi
sau tuberculi (fig. 2a).

• Acoperiș verde semi-exten-
siv: tip de acoperiș verde în care
plantele (ierburi, tufe, plante pere -
ne) necesită luarea unor măsuri
reduse pentru întreținere (udare,
îngrășăminte). Aceste plante nece-
sită o grosime mai mare de pământ
decât în cazul învelitorilor extensive
(fig. 2b).

• Acoperiș verde intensiv
(terasă grădină): tip de acoperiș
verde, plat, în care plantele (ier-
buri, tufe, arbuști, copaci, anuale
sau perene) sunt plantate urmărind
aceleași condiții (specifice) de
plantare ca și pe sol. Condițiile de
creștere și dezvoltare sunt particu-
lare, aceste tipuri de plante nece-
sitând îngrijire (udare regulată și
fertilizare corespunzătoare). Stratul
de pământ în care se plantează are
caracteristici speciale și grosime
importantă (fig. 2c).

AVANTAJELE
ACOPERIȘURILOR VERZI

Utilizarea acoperișurilor verzi
oferă avantaje multiple, atât pentru
clădire cât și pentru oraș, avantaje
ce pot fi sistematizate, în funcție de
efectele lor concrete, astfel:

• Economice:
- Durata de viață a acoperișului

poate crește de 2-3 ori
- Reduce temperatura acoperi -

șului cu circa 50% față de un aco -
periș „negru”

• Consumul de energie:
- În timpul verii, pentru clădiri

cu 2-3 niveluri, energia necesară se
reduce cu 15-25%

• Managementul apelor de
ploaie

- Acoperișul verde poate absorbi
40-60% din cantitatea de apă de
ploaie, reducând debitele în cana -
lizarea orașului

• Reducerea poluării și a căl-
durii în oraș

- Reducerea emisiilor de carbon
- Reducerea temperaturii în între -

gul oraș
Fațadele verzi (fig. 10b) au

cele mai multe dintre avantajele
acoperișurilor verzi și, în plus,
alte avantaje specifice:

• În spatele fațadelor verzi tem-
peratura se reduce semnificativ
(circa 10 °C)

• Reducerea este mai impor-
tantă în timpul verii, atunci când,
prin efectul de umbrire, se dimi -
nuează costul energiei pentru cli -
matizare cu circa 20-25%

• Fațadele verzi favorizează scă-
derea reflecției sunetului

ALCĂTUIREA GENERALĂ
A ACOPERIȘURILOR VERZI 

Succesiunea straturilor compo-
nente ale acoperișurilor verzi
(amplasate deasupra plăcii peste

ultimul nivel) este stabilită conform
schiței din figura 3.

Ghidul GP 120-2013 detaliază
materialele și succesiunea stra-
turilor din care sunt alcătuite
acoperișurile verzi: 

• Elementul suport al sistemu-
lui termo-hidro-izolant se execută
din aceleași materiale ca și în cazul
acoperișurilor normale: beton armat,
lemn, metal.

• Izolațiile termice se execută
din plăci cu caracteristici diferite de
rezistență/rigiditate:

a. Plăci rezistente, de exemplu,
plăci din sticlă spongioasă ș.a.;

b. Plăci semirezistente (elas-
tice), de exemplu, polistiren expan-
dat sau extrudat, poliuretan rigid,
plută aglomerată, plăci de vată
minerală cu densitate mai mare de
100 kg/mc ș.a.;

c. Plăci moi, de exemplu: plăci
„rigide” din vată minerală (densi-
tate mai mică de 100 kg/mc).

Fig. 2: Tipuri de vegetație [www.igra‐world.com]

Fig. 3: Succesiunea straturilor
la acoperișuri verzi:
A ‐ Vegetație
B ‐ Substrat de cultură
C ‐ Strat de izolare termică
D ‐ Strat de filtrare
E ‐ Strat drenant
F ‐ Barieră împotriva rădăcinilor
G ‐ Izolație hidrofugă
H ‐ Element de acoperiș

continuare în pagina 58È
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• Hidroizolațiile pot fi bitumi-
noase sau polimerice, sub formă de
membrane sau pelicule aplicate in
situ.

În mod curent, materialele folo -
site pentru executarea straturilor
suport ale vegetației sunt urmă-
toarele:

Substratul de cultură (B)
având, orientativ, următoarele grosimi:

a. 4 cm - 10 cm pentru plante
erbacee – în sistem de acoperișuri
verzi extensive;

b. 10 cm - 20 cm pentru
erbacee, plante perene și subar-
buști rezistenți la ger - în sistem de
acoperișuri verzi semi-extensive; 

c. 20 cm - 50 cm pentru arbuști
de talie medie (1-2 m) – în sistem
de acoperișuri verzi semi-extensiv;

d. peste 50 cm (80 cm - 130 cm)
pentru arbuști cu înălțimea mai
mare de 2 m, arbori de talie mică,
conifere – în sistem de acoperișuri
verzi intensive.

• Stratul de izolare termică
(C) se execută din plăci cu carac-
teristici diferite de rezistență/rigidi-
tate:

a. Plăci rezistente, de exemplu,
plăci din sticlă spongioasă ș.a.;

b. Plăci semirezistente (elas-
tice), de exemplu polistiren

expandat sau extrudat, poliuretan
rigid, plută aglomerată, plăci de
vată minerală cu densitate mai
mare de 100 kg/mc ș.a.;

c. Plăci moi, de exemplu: plăci
„rigide” din vată minerală (densi-
tate mai mică de 100 kg/mc).

Ghidul GP 120-2013 conține, în
Anexa 7, un număr de 50 de
desene cu detalii de alcătuire a
acoperișurilor verzi pentru diferite
situații concrete întâlnite în pro -
iectare (exemplificări sunt date în
figurile 4 și 5). 
PROIECTAREA PENTRU CERINȚA:

REZISTENȚĂ MECANICĂ
ȘI STABILITATE

Având în vedere că straturile de
cultură și vegetația aduc încărcări
semnificative pe acoperișul clădirii,
decizia de a realiza un acoperiș
verde trebuie să fie fundamentată
în mod obiectiv, prin evaluarea con-
sumurilor suplimentare de materi-
ale, în raport cu soluția acoperișului
„clasic”. În cazul în care acoperișul
verde urmează a se realiza pe o
clădire existentă, decizia se ia pe
baza unei expertize tehnice, prin
care se determină capacitatea dis-
ponibilă a structurii.

Conform Ghidului, proiectarea
pentru cerința de rezistență și

stabilitate implică parcurgerea urmă -
toarelor etape:

• Stabilirea concepției de confor-
mare arhitectural-structurală:

- Pentru clădirile cu acoperișuri
verzi se aplică regulile de confor-
mare arhitectural-structurală gene-
ral valabile pentru clădirile din clasa
de importanță respectivă și preve -
deri specifice destinate evitării
efectelor nefavorabile la solicitarea
seismică (torsiune generală).

• Identificarea factorilor care
intervin la proiectarea structurală a
clădirilor cu acoperișuri verzi, pe
baza conceptului de stări limită.

- Încărcările și acțiunile de
proiectare sunt cele care se folo -
sesc pentru proiectarea clădirilor cu
acoperiș „clasic”, la care se adaugă
greutatea straturilor de cultură, a
vegetației și a tuturor componen-
telor sistemelor specifice de termo-
hidroizolații. Greutatea straturilor
de cultură se determină în stare
saturată cu apa din intemperii.

- În cazul acoperișurilor accesi-
bile publicului, se ia în considerare
și greutatea pavajelor pentru alei și
a mobilierului (bănci, obiecte deco-
rative);

- Pentru proiectarea acoperi -
șurilor verzi se aplică prevederile
generale referitoare la încărcările
utile pe acoperișuri, date în stan-
dardul SR EN 1991-1-1 și în
Anexa Națională la acesta. 

• Calculul efectelor structurale
ale încărcărilor suplimentare date
de acoperișurile verzi (necesare
pentru identificarea consumurilor
suplimentare de materiale);

• Evaluarea siguranței structurale
a clădirilor cu acoperișuri verzi;

• Proiectarea clădirilor cu aco -
perișuri verzi pentru durabilitate.

- Având în vedere faptul că înlo -
cuirea straturilor de termo-hidro -
izolație este o operație complicată
și costisitoare, toate materialele
folosite vor avea durata de viață
garantată pentru întreaga durată
de viață stabilită pentru clădirea
respectivă.

Fig. 4: Acoperiș verde cu sistem termo‐hidroizolant cu termoizolația sub betonul de pantă

Fig. 5: Alcătuire termo‐hidroizolantă pe suport din beton armat

Æ urmare din pagina 57
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Efectele
încărcării verticale suplimentare 

Încărcarea verticală suplimen-
tară a acoperișului dată de greuta-
tea substraturilor de cultură și a
vegetației plantate are caracter
permanent și se manifestă prin
următoarele categorii de efecte
structurale:

a. Eforturi secționale și defor-
mații suplimentare directe:

a1. La planșeul ultimului nivel,
asupra elementelor structurale direct
încărcate.

a2. În ansamblul structurii, al
infrastructurii și al terenului de fun-
dare. 

b. Eforturi secționale și defor-
mații suplimentare indirecte:

b1. În ansamblul structurii, al
componentelor nestructurale și al
infrastructurii rezultate din creș -
terea forței seismice de calcul,
odată cu sporirea masei totale a
clădirii. 
Efectele încărcărilor din acoperișul

verde asupra planșeului
peste ultimul nivel  

Încărcările verticale suplimen -
tare date de substraturile de cul-
tură și de vegetație au ca efect
sporirea momentelor încovoietoare,
a forței tăietoare și a deformațiilor
elementelor structurale direct încăr -
cate în raport cu valorile corespun-
zătoare acoperișului normal. 

Evaluarea efectelor încărcărilor
suplimentare se poate face simplifi-
cat, prin compararea valorilor de
proiectare ale încărcărilor verticale
totale (permanente și utile), pentru
cele două tipuri de acoperiș.

Sporul încărcării de proiectare
pe acoperiș se determină cu relația: 

unde s-a notat:
• gn valoarea caracteristică a

încărcării permanente (în kN/m2);
• qk valoarea caracteristică a

încărcării utile (în kN/m2);
• gav greutatea unitară a stratu-

rilor acoperișului verde și a vege-
tației (în kN/m2).

Diagrame pentru proiectare
(exemplu)

Pentru a facilita evaluarea spo -
rului de încărcare pe acoperiș (ρaν)
în funcție de tipul vegetației, fără
calcule detaliate, în Ghid sunt date
mai multe diagrame care pot fi
folosite cu suficientă precizie în
acest scop. 

Din examinarea acestor grafice
rezultă următoarele concluzii care
sunt utile pentru adoptarea deciziei
de executare a acoperișurilor verzi:

a. Diferențele de încărcare totală
de proiectare între acoperișurile cu
vegetație extensivă și cele cu ve ge -
tație semi-intensivă sunt importante
numai pentru acoperișurile necircu-
labile ușoare (cu gn ≤ 2,5 kN/m2);
în celelalte cazuri, valorile sporu -
rilor de încărcare sunt, practic, si -
milare (de ordinul a 20÷30% față de
acoperișurile cu alcătuire normală).  

b. Ponderea sporului de încăr-
care adus de vegetația de tip
intensiv este deosebit de mare

pentru acoperișurile ușoare (orien-
tativ, cu încărcarea de proiectare
gn ≤ 2,5 kN/m2), indiferent de va -
loarea de proiectare a încărcării
utile. Valorile cele mai mari se
înregistrează în cazul acoperișurilor
necirculabile. Ca atare, sporurile de
cost vor fi, de asemenea, impor-
tante, în special în cazul clădirilor
cu număr mic de niveluri. Pe astfel
de acoperișuri se recomandă
adoptarea vegetației extensive
sau semi-intensive.

c. Pentru acoperișurile grele
(acoperișurile din beton armat ale
clădirilor, cu încărcarea de proiec -
tare gn ≥ 10 kN/m2), sporurile de
solicitare sunt modice (~+20 ÷ 30%)
și, în cazul clădirilor cu mai multe
niveluri, sporul costului total, rapor -
tat la toate planșeele, scade odată
cu numărul de niveluri al clădirii. 

Un alt grup de grafice (fig. 7)
analizează efectul tipului de vege-
tație asupra acoperișurilor proiec-
tate cu diferite valori ale încărcării
utile (qk).

Fig. 6: Grafice pentru determinarea sporului de încărcare pe acoperiș
în funcție de tipul vegetației

Fig. 7:  Grafice pentru determinarea sporului de încărcare pe acoperiș
în funcție de utilizare 
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• Diferențele de încărcare totală
de proiectare între acoperișurile cu
vegetație extensivă și cele cu ve ge -
tație semi-intensivă sunt impor-
tante numai pentru acoperișurile
necirculabile ușoare (cu gn ≤
2,5 kN/m2); în celelalte cazuri valo-
rile sporurilor de încărcare sunt
practic similare (de ordinul a
20÷30% față de acoperișurile cu
alcătuire normală).  

• Ponderea sporului de încărcare
adus de vegetația de tip intensiv
este deosebit de mare pentru
acoperișurile ușoare, indiferent de
valoarea de proiectare a încărcării
utile. Valorile cele mai mari se
înregistrează în cazul acoperișurilor
necirculabile. Pe astfel de acoperișuri
se recomandă adoptarea vegetației
extensive sau semi-intensive.

• Pentru acoperișurile grele
(acoperișurile din beton armat ale
clădirilor cu încărcarea de proiec -
tare gn ≥ 10 kN/m2) sporurile de
solicitare sunt modice (~+20 ÷
30%) și, în cazul clădirilor cu mai
multe niveluri, sporul costului total
raportat la toate planșeele, scade
odată cu numărul de niveluri al
clădirii.
Efectul încărcărilor gravitaționale

date de acoperișul verde (gaν)
asupra elementelor structurale
verticale și fundațiilor clădirii
Efectul încărcărilor suplimen tare

asupra elementelor structurale ver-
ticale situate la un nivel oarecare al
clădirii depinde de:

a. tipul vegetației;
b. greutatea totală echivalentă a

clădirii fără greutatea acoperișului
verde gav (ngn în kN/m2);

c. numărul de planșee peste
nivelul considerat (n).

Acest efect poate fi cuantificat
prin raportul între încărcarea verti-
cală totală la un nivel oarecare a
clădirii cu acoperiș verde și încăr-
carea verticală totală a clădirii cu
acoperiș normal (ρN,aν), la același
nivel.

La nivelul n, sub acoperișul verde,
acest raport are valoarea:

Variația raportului ρN,aν pentru
n = 1÷6 este dată în figura 8 pen-
tru greutățile extreme ale acope -
rișului verde. 

Din examinarea figurii 8 se
rețin următoarele concluzii:

• În cazul vegetației extensive,
sporul solicitărilor axiale este sem-
nificativ numai pentru elementele
verticale ale ultimului nivel (cu
valori între 15÷25%); pentru
nivelurile inferioare și pentru fun-
dații, sporul de sarcină verticală
adus de acoperișul verde poate fi,
în general, neglijat.

• În cazul vegetației intensive
cu greutatea maximă considerată,
sporul solicitărilor axiale este major
pentru elementele verticale și fun-
dațiile clădirilor cu n = 3÷4 nive -
luri; pentru clădirile mai înalte
acest spor se referă la un număr de
3÷4 niveluri sub acoperiș și, de
regulă, poate fi neglijat pentru fun-
dații (în special în cazul clădirilor
foarte grele, cu gn ≥ 1,3÷1,4 kN/m2).

• În cazul vegetației semi-inten -
sive, concluziile sunt similare celor
identificate în cazul încărcărilor
aplicate direct pe planșeu.
Efectul încărcărilor din acoperișul

verde asupra forțelor seismice 
Greutatea permanentă supli-

mentară adusă de acoperișul verde
sporește masa totală a clădirii în
comparație cu cea care rezultă în
cazul unui acoperiș cu alcătuire
tradițională, ceea ce antrenează un
spor, mai mult sau mai puțin impor-
tant, al forței seismice laterale de
proiectare. 

În cazul clădirilor cu 1÷2 niveluri
supraterane, este posibil, în unele
cazuri, ca sporul de încărcare să
atragă creșterea perioadei proprii a
clădirii și deci, modificarea valorii
spectrului de proiectare (scăderea
acestuia dacă astfel se depășește
valoarea perioadei de colț a spec-
trului Tc). 

Creșterea masei ultimului nivel
și a masei totale modifică dis-
tribuția pe verticală a forțelor seis-
mice static echivalente și deci și

valorile forțelor tăietoare la etajele
superioare, mai ales în cazul clă -
dirilor cu puține niveluri. 

În cazul clădirilor cu acoperiș
verde, masa ultimului nivel este:

unde gaν se ia în funcție de tipul
de vegetație.

Masa totală a clădirii cu acoperiș
verde este:

Forța tăietoare de bază devine în
acest caz:

Efectul sporirii masei construc -
ției, asupra forței tăietoare de bază
se evidențiază cu relația:

Graficul din figura 9 prezintă
variația sporului forței tăietoare de
bază, pentru clădiri cu nniv = 1÷4,
în cazul vegetației intensive și a
celei extensive.

Se constată că pentru vegetația
extensivă, la clădirile cu nniv ≥ 2,
sporul forței tăietoare de bază nu
mai depinde, practic, de numărul
de niveluri al clădirii, în timp ce,
pentru vegetația intensivă, dife -
rențele rămân peste 15% pentru
fiecare nivel în plus.

Fig. 8: Influența încărcărilor
date de acoperișul verde asupra forțelor

axiale de proiectare în elementele verticale
și a fundațiilor
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Exemplu de calcul
La un acoperiș metalic s-a

examinat variația consumului de
oțel pentru pane simplu rezemate,
cu lungimea L = 6,0 m, în urmă-
toarele condiții:

• Greutatea proprie a acoperișu-
lui gn = 1,0 kN/m2;

• Încărcarea de exploatare qk =
0,75 kN/m2 (acoperiș necirculabil);

• Încărcarea din substraturi și
vegetație:

- vegetație extensivă: gaν =
1,50 kN/m2;

- vegetație semi-intensivă: gaν
= 2,50 kN/m2.

Încărcarea totală pentru situația
de proiectare permanentă este:

• pa = 1,35 × 1,0 + 1,50 × 0,75
≈ 2,50 KN/m2 (acoperiș normal);

• pb = 1,35 ×(1,0 + 1,50) +
1,50 × 0,75 = 4,50 kN/m2 (aco -
periș cu vegetație extensivă);

•  pc = 1,35 × (1,0 + 2,5) +
1,50 × 0,75 = 5,85 kN/m2 (aco periș
cu vegetație semi-intensivă).

Materiale 
• OL52 cu R = 300 N/mm2 =

3.000 daN/cm2

Condiția de rigiditate limită,
exprimată în funcție de lungimea de
calcul a panei:

• fcalc ≤ 0,005 L = 3,0 cm
S-a considerat că panele sunt

dispuse la d = 1,5 m. 
Au rezultat valorile consumului

de oțel conform tabelului 1. 
Prevederi specifice

pentru clădiri și acoperișuri
în pantă

Utilizarea acoperișurilor verzi
este posibilă indiferent de geome-
tria/volumetria clădirii. Evident, în
fiecare caz particular sunt necesare
măsuri specifice, dar principiile

generale, enunțate mai sus, rămân
valabile iar aplicarea lor nu poate fi
negociată. Măsurile speciale pro-
puse au rezultat, în primul rând, din
practica proiectării/executării și țin
seama de constrângerile provenite
din geometria construcției. 

Dintre măsurile constructive
recomandate pentru vegetația pe
suprafețele înclinate ale clădirilor
menționăm, în continuare, urmă-
toarele: 

• Pentru acoperișul cu pantă mai
mare de 100 (~18%) trebuie luate
măsuri de stabilizare a straturilor
componente. Pericolul de eroziune
a substratului crește odată cu
creșterea pantei și, prin urmare,
trebuie asigurată protecția acestuia.

• Pentru acoperișurile verzi în
pantă va fi prevăzută o hidroizolație
performantă bituminoasă sau poli -
merică (termoplastice sau elastice).
Primul strat hidroizolant trebuie să
fie fixat mecanic, cu prinderi dis-
puse la pas de 5 – 10 cm.

• Pentru hidroizolațiile montate
pe suport din lemn este necesară
prevederea unui strat de separare
executat din țesătură de fibră de
sticlă sau împâslitură din fibre poli-
esterice între suportul din lemn
(astereală) și hidroizolație. 

• Se recomandă ca bariera de
sine stătătoare contra rădăcinilor
să fie prevăzută numai dacă panta
învelitorii este sub 100 (~18%).
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Fig. 9: Variația forței tăietoare de bază în funcție de tipul vegetației și numărul de niveluri

Fig. 10: Vegetație pe suprafețe înclinate. (a) Acoperiș în pantă  (b) Fațadă înclinată 
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