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 l Ai impresia, de multe ori, că

după ce au fost aleși ca să
gospodărească localitățile noas-
tre, aleșii noștri se mută în alte
orașe din lume, fiind rupți cu
totul de problemele noastre de
zi cu zi. Altfel nu pot să-ți explici
de ce fac foarte puțin sau deloc
pentru rezolvarea pro ble melor
cu care noi, alegătorii, ne con-
fruntăm zilnic, preferând să
cheltuiască banii - nu aduși de ei de acasă, ci colectați prin taxe
și impozite de la noi, contribuabilii - pe tot felul de „bazaconii”:
spectacole de tot felul în fiecare săptămână, festivaluri, parăzi,
petreceri, târguri, excursii pentru pensionari la moaște sau chiar
în străinătate, vouchere pentru biciclete, ochelari, rechizite,
decontarea combustibilului pentru car-sharing etc. etc.

În Capitală, de pildă, sigur că e lăudabil să îți propui construirea
unui spital metropolitan modern și altor două, noi, în sectoare.

Până, însă, vor fi gata acestea, noi ne tratăm în aceleași spi-
tale construite în urmă cu zeci de ani, cu grupuri sanitare în care
ți-e silă să intri și cu alte probleme mai mici sau mai mari nece-
sitând rezolvare ca, de pildă, dotarea cu aparatură de imagistică,
încât dacă ești un „cetățean simplu” trebuie să aștepți săptămâni
sau chiar luni până poți să faci o ecografie, o tomografie, un
RMN, un Doppler, o coronarografie sau o angiografie.

Dar dacă în Capitală se mai și acționează pentru îmbună -
tățirea sistemului medical – astfel, după finalizarea noului spital
pentru copii Victor Gomoiu, recent s-au alocat 50 de milioane de
euro pentru modernizarea spitalului Clinic de Psihiatrie profesor
Alexandru Obregia, a maternității Bucur și a spitalului de boli
infecțioase tropicale Victor Babeș - în unele localități din țară
situația este mult mai gravă, numeroși pacienți fiind nevoiți să se
deplaseze zeci sau sute de km pentru a se trata chiar în Capitală.

Tot în Capitală, sigur că Centura ar contribui la îmbunătățirea
traficului. Până, însă, la finalizarea ei de către Ministrul Transpor-
turilor sau de către Primărie, sunt alte zeci de probleme în interi-
orul orașului care, rezolvate, ar putea contribui la îmbunătățirea
circulației.

În editorialul de astăzi mă voi referi la una singură. Iată, nu
trebuie să fii prea mare specialist ca să observi că pe multe dintre
arterele din Capitală unul din firele de circulație este ocupat de
mașini parcate. Practic, Bucureștiul este o imensă parcare în aer
liber! Ce înseamnă asta? Că e nevoie de parcări. Și nu de una –
două, ci de zeci. Cum s-a rezolvat această problemă în alte orașe
din lume? În primul rând prin construirea parcărilor supraterane,
care sunt mai ieftine și mai ușor de construit. Nu e nevoie decât
de structura unor clădiri, adică de stâlpi și de planșee, de zidărie
cu goluri și de rampe de urcare și coborâre iar dacă un bloc de
locuințe sau pentru birouri se construiește în câteva luni, aseme-
nea parcări s-ar putea construi mult mai repede. Dacă ești pre-
ocupat cu adevărat să rezolvi această problemă!

Am dat, cum spuneam, două exemple din Capitală. Probleme
și mai grave sunt, însă, în alte localități, acolo unde mai sunt și
acum, în secolul XXI, străzi sau localități întregi fără apă sau
canalizare, cu școli având grupul sanitar în curte și alte probleme
mai mici sau mai mari nerezolvate.

De aceea, i-am dori pe aleșii noștri printre noi, să folosească
aceleași școli sau spitale ca și noi, să circule cu autoturismul pro-
priu sau cu transportul în comun alături de noi, pentru a vedea și
dânșii cu ce probleme ne confruntăm la orele de vârf ș.a.m.d.

Doar așa, trăind printre noi și alături de noi vor cunoaște cu
adevărat problemele noastre, ale tuturor celor care i-am ales.

P.S. M-am referit la unele probleme din sistemul medical dar,
dacă avem în vedere numărul tot mai mare de reclame de pe
toate posturile de televiziune - cred că suntem primii în lume în
acest domeniu - probabil că, în curând, nici nu vom mai avea
nevoie de medici, deoarece vom deveni cu toții specialiști și ne
vom trata singuri.

Rentabilă afacerea asta cu medicamentele!

Ionel Cristea

Unde trăiesc, oare,
aleșii noștri?
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HIDROCONSTRUCȚIA SA ȘI OAMENII SĂI
Contribuția la Edificarea Sistemului Hidroenergetic Național (XX).

Aducțiuni secundare și amenajări conexe ale Bazinului râului Argeș (II)

ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Revenind, îmi țin promisiunea din numărul trecut de
a dezvălui continuarea unei frumoase legende a Văii
Vâlsanului, înainte de a ne continua traseul printre
lucrările mai puțin cunoscute ale amenajărilor conexe
din bazinul râului Argeș.

În vremuri de demult, se spune, Valea Vâlsanului
era o netedă câmpie. Se mai spune că întreg ținutul
era în stăpânirea unor uriași a căror căpetenie, o
namilă cu frunte lată, pre numele său Vâlsan, a plecat
într-o zi din munte către văi, pentru ca să-și mai vadă
ținutul. Mare i-a fost mirarea când a văzut, în drumul
său, o mulțime de oameni, cu mult - mult mai mici
decât el, ce se căzneau să scoată apa din străfundurile
pământului cu niște burdufuri. S-au speriat tare
omușorii când au văzut ditamai uriașul, dar spaima le-a
trecut atunci când au văzut că acesta nu le vrea răul.
Sfiindu-se de cazna grea a omușorilor, uriașul s-a gân-
dit să facă în așa fel încât să le aducă apa atât de nece-
sară, de sus, de unde o văzuse el în căldările munților.
Și-a făcut atunci Vâlsan un ferăstrău dintr-un vârf de
munte din cremene și s-a pornit spre căldările de sus,
ferăstruindu-le și dând drumul la ape către șes. Dar
ceilalți uriași, văzându-i isprava, s-au supărat că le ia
apa și s-au pornit la luptă cu Vâlsan. Și s-au luptat zi
de vară până-n seară și nimeni n-a biruit. Văzând ei
asta, s-au oprit din luptă, hotărând pacea. Uriașii cei

mulți au ferecat la loc apele și s-au dus la vraci să-i
învețe cum să-și țină apele. Vraciul le-a dat, atunci,
uriașilor un mănunchi de fiare mărunte numite „chei”,
spunându-le că ajutați numai de ele, pot descătușa
apele din munți să meargă către văi. Și câtă vreme le
vor avea în stăpânire, nimeni nu le va mai putea des-
fereca. Dar să fie cu băgare de seamă, le-a mai spus
vraciul, că aceste „chei” sunt atât de puternice încât
până și omușorii din câmpie le pot cu ușurință folosi.
Cu „cheile” în mâini, uriașii s-au pus a păzi apele până-ntr-o
vreme când vrăjmași călcatu-le-au ținutul. Gătindu-se
de luptă, au încredințat „cheile” surorii lor mai mici,
Zănoguța, punând-o să jure, cu limbă de moarte, că
nu va dezvălui nimănui taina. Legată, Zănoguța și-a
pus „cheile” în brâu. Vâlsan, care plecase spre câmpie,
și-a găsit din nou omușorii mai amărâți ca niciodată din
cauza unei secete nemaivăzute. Văzându-i, Vâlsan o
luă din nou către căldări cu gândul să-i ajute. Dar
mare-i fu mirarea bunului uriaș când a văzut că ferăs -
trăul lui din cremene nu putea tăia piatra ce zăgăzuia
lacurile de sus. Cum sta Vâlsan așa, gândind că nu-i
lucru curat, s-a ivit Zănoguța să-l certe că iar le fură
apele. Și i-a spus Zănoguța că, oricât s-ar munci, nu
poate să descuie apele încuiate de frații ei. Din vorbă-n
vorbă, cei doi au prins drag unul de altul și au plecat
spre ținuturile lui Vâlsan. Acolo au stat mulți ani și au
avut prunci: Pleșu, Bura, Jugastru, Băjenaru și Priboi.
Vâlsan uitase de chinurile piticilor și Zănoguța uitase și
ea de frații săi. Dar, întorcându-se din lupte, aceștia,
mai de grija ei, mai de frică să nu cadă „cheile” în
mâini potrivnice, au plecat să îi dea de urmă. I-au găsit
pe Vâlsan și pe Zănoguța și s-a pornit o luptă cum nu
s-a mai văzut pe acest pământ. Au luptat întâi Vâlsan
cu Negoiul și apoi, rând pe rând, toți frații au căzut sub
mâna grea a lui Vâlsan. Ultimul a ieșit la luptă însuși
tatăl Zănoguței, care așa de aprig s-a avântat că nimic
nu a mai rămas în jurul lor. Din câmpia cea frumoasă
n-a mai rămas decât Gurguiul Brațului și Dealul Viei.
Așa de aprigă a fost lupta că pământul s-a despicat și
i-a zdrobit pe amândoi. Zănoguța, plângând cu lacrimi
de sânge, a dat atunci „cheile” de la brâu omușorilor
care-i fuseseră atât de dragi lui Vâlsan și le-a spus



vraja care deschidea munții. Oamenii au deschis cu
„cheile” zăgazurile apelor și acestea au pornit spre vale
cu atâta furie că au măturat tot în cale, chiar și pe
Zănoguța care adormise pe iarbă. Spărturile munților
n-au mai fost niciodată astupate și de atunci curg
mereu apele Argeșului și ale Vâlsanului și toate cele-
lalte ape ce scăpă din strânsoarea munților.

În aceste locuri de poveste se așează, cu mândrie,
lucrările noastre. 

Pentru a continua prezentarea acestora, conexe
marii amenajări de la Vidraru, ne vom îndrepta privirile
către zona vestică. Aducțiunea secundară vestică,
amplasată spre coada lacului Vidraru, colectează apele
râului Topolog, din bazinul alăturat, în acumularea
Cumpăna, în spatele unui baraj în arc. Aducțiunea
Topolog are o lungime de 7.650 m și, împreună cu râul
Cumpăna, transmit, în lacul de acumulare, un debit
mediu de 2,26 mc/s. Apele acumulării Cumpăna sunt
transferate printr-o conductă de aducțiune de 1.191 m
și sunt exploatate energetic la CHE Cumpănița,
amplasată chiar pe malul lacului Vidraru, echipată cu
un hidroagregat tip Francis de 4,8 MW.

Întrucât hidrocentrala Vidraru (Corbeni) are un
regim teoretic de funcționare de 5-5,5 h/zi, a devenit
necesar ca, în continuarea galeriei de fugă, să se ame-
najeze una sau mai multe acumulări, care să aibă
capacitatea regularizării diurne a debitelor uzinate,
furnizând energie electrică în continuarea vârfului
graficului de funcționare a centralei Vidraru și să trans-
mită spre aval un debit uniform și continuu.

În acest context se naște amenajarea Oiești, iar
prin extensie, pentru asigurarea consumului sporit de
energie și apă într-un context socio-industrial și geo-
morfologic favorabil, amenajarea cascadei de hidro-
centrale „Argeș-aval”.

Primele patru amenajări din aval de Corbeni, res -
pec tiv Oiești, Albești, Cerbureni și Valea Iașului sunt
asemănătoare două câte două, iar centralele pe canale
de derivație sunt în totalitate identice.

Oieștii și Cerburenii sunt acumulări de mic volum,
din care, printr-un canal de derivație de 596 m, sunt
alimentate centralele. Barajele sunt de tip stăvilar, cu
două pile și două culei încastrate în radier, rezultând
trei deschideri a câte 7 m fiecare, echipate cu stavile-
segment cu clapetă. Frontul de captare al prizei
canalului de derivație este constituit din 4 deschideri
de 12,50 m peste care este amenajată pasarela ce
facilitează circulația.

Caracteristicile acumulării Oiești sunt: 20,50 m
înălțimea barajului la o lungime de 31 m, volumul
acestuia fiind de 19.000 mc beton, volumul lacului fiind
de 180.000 mc, iar anul punerii în funcțiune – 1967.

Va urma
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SECTORUL ENERGETIC:
CREȘTEREA EFICIENȚEI SISTEMULUI CU POMPE INTELIGENTE

Pompe inteligente pentru fiecare aplicație

Un sistem complet de rețea de termoficare conține mai multe
pompe, toate cu propriul scop specific. Grundfos vă poate
ajuta să vă optimizați sistemele pentru a vehicula apa cu tem-
peraturi mai scăzute, folosind pompe fiabile, extrem de efi-
ciente și inteligente pentru producția, distribuția și consumul
de încălzire ale orașului. Acest lucru asigură costuri de exploa -
tare mai mici și o durată de viață mai mare a sistemului. 

Cu Grundfos iSOLUTIONS, puteți îmbunătăți eficiența rețelei
de termoficare, prin zonarea temperaturii și optimizarea pre-
siunii. De asemenea, oferim o gamă largă de servicii pentru a
asigura funcționarea și performanțe optime ale pompei, de la
punerea în funcțiune și verificările energetice, până la auditu-
rile de pompe și contractele de service. 

Suplimentar, Grundfos vă ajută să folosiți automatizarea din
produsele și serviciile noastre – rezultând economii de bani
începând din prima zi. Cu cât există un control mai bun asu-
pra subsistemelor, cu atît este eficiența mai mare. 

Reduceți presiunea și pierderile de căldură
cu temperaturi mai scăzute și pompe inteligente

Este, deja dovedit, într-o serie de aplicații ale rețelei de
termo ficare, că sunt posibile, prin investiții foarte limitate,
reduce rea semnificativă și controlarea temperaturilor de
debit - de exemplu, în timpul renovării unei clădiri. Și, din
acest motiv, atingerea unor temperaturi mai mici de retur. 

Suntem la începutul unei revoluții energetice, în care sursele
de energie regenerabile încep să fie utilizate în rețeaua de
termoficare. Și, pentru a folosi, în mod eficient, aceste surse,
– de exemplu la pompele de căldură – temperaturile de
intrare în rețeaua de termoficare trebuie reduse.

Prin reducerea temperaturii în rețeaua de termoficare, un
beneficiu cheie este reprezentat de pierderile de căldură
semnificativ mai mici. Cu cât temperatura apei este mai apro -
piată de temperatura exterioară, cu atât mai redusă va fi
pierderea – în perioadele în care necesitățile de putere ale
rețelei de termoficare sunt foarte reduse (vara), pierderile de
căldură din zonele îndepărtate pot fi mai mari de 50%.

Cele mai mari pierderi de căldură au loc, de obicei, în con-
ductele de distribuție apropiate de consumatori, astfel încât,
prin distribuirea doar a temperaturii necesare, aceste pierderi
pot fi reduse. Un răspuns la acest lucru ar putea fi pomparea
distribuită și zonarea temperaturii pe baza datelor în timp real.

Pentru a afla ce aveți nevoie, vă rugăm să discutați cu repre zen -
tatul local Grundfos pentru a proiecta sistemul de pompare. 

Mai multe informații pe www.grundfos.ro
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Lucrări de umplutură
pentru refacerea profilului unei faleze

și controlul compactării acestora
prof. dr. ing. Romeo CIORTAN - Membru Corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România

prof. dr. ing. Sanda MANEA - Universitatea Tehnică de Construcții București
Monica TSITSAS - GT GroundEngineering & Construction Services

În timpul lucrărilor, construirea
centrului comercial a fost sistată,
iar excavația a fost lăsată deschisă
între anii 2009 – 2014, punând în
pericol clădirile rezidențiale adia-
cente. Prin urmare, a fost necesar
ca zona excavată să fie pusă în
siguranță. Lucrările proiectate și
realizate în anii 2014-2015 au
inclus umplerea controlată a exca-
vației, astfel încât să fie refăcut
profilul inițial al falezei, ținând,
însă, seama de construcția realizată
(fig. 2). De asemenea, a fost asi-
gurat și drenajul necesar.

Lucrările de punere în siguranță a
excavației au prevăzut urmă toarele:
efectuarea umpluturii și a sistemului
de drenaj, protecția umpluturii cu un
strat de pământ vegetal de minimum
15,0 cm grosime și însămânțarea
sa, amenajarea, prin torcretare, a
ecranului de piloți existent (unde era
necesar), precum și lucrări adia-
cente construcției existente. Acestea
din urmă au constat în construirea a
câte unui perete și a unui zid de
greutate din beton armat pe latera-
lele construcției, cu scopul de a
împiedica pătrunderea materialelor
de umplutură în aceasta, preluând,
totodată, și împingerea transmisă de
umplutură.

Sistemul de drenaj nou construit
ține seama de cel existent și îl
completează, pentru a asigura
funcționalitatea întregii lucrări.
Acest sistem a constat în execuția
de: drenuri verticale și longitudi-
nale, drenuri transversale, drenuri
prin foraj orizontal, precum și
cămine de vizitare.

LUCRĂRILE DE UMPLUTURĂ
Concepția generală care a fost

avută în vedere a fost aceea că
umplutura trebuie să aibă rol struc-
tural, astfel încât să asigurare sta-
bilitatea, să aibă o permeabilitate
redusă și să nu fie afectată de
variațiile climatice, asigurând astfel
durabilitatea în timp.

Umplutura a fost executată în
mod controlat, pe straturi orizon-
tale suprapuse pe întreaga lățime a
platformei și, în principiu, pe lungimi
de 50 m - 100 m, impunân du-se
ca valoarea minimă a gradului de
compactare (Proctor) să fie de
minimum 95%. Materialul folosit a
fost pământ loessoid la partea infe-
rioară și deșeuri de carieră la partea
superioară. Grosimea straturilor
așternute a fost de maximum 30 cm,
respectiv 35 cm, acestea având, după
compactare, grosimea de 25 cm
în cazul pământului loessoid și de
30 cm grosime în cazul deșeului de
carieră.

Compactarea a fost executată
cu cilindrul compactor pe pneuri cu
greutatea de 16 t, prin trecerea pe
două direcții perpendiculare (fig. 3). 

Au fost efectuate 7-10 treceri
pe fiecare direcție, iar fiecare tre-
cere s-a suprapus cu minimum 15 cm
peste cea precedentă. De ase-
menea, compactarea pământului
loessoid s-a efectuat și cu compac-
torul cu bandaj bătător cu vibrații,
dotat cu dispozitiv de măsurare a

Pe faleza înaltă a orașului Constanța, pe o suprafață de aproximativ 10.000 metri pătrați (200 m
lungime și 50 m lățime), între străzile Traian și Marinarilor, în anii 2007 - 2008 a fost executată o
excavație în vederea construirii unui Complex Comercial. Faleza, aflată la o cotă de cca. +38,00 m,
avea, înainte de începerea lucrărilor, taluzul amenajat cu pantă spre mare de 1:2.

În scopul realizării incintei au fost executate două ecrane de piloți de susținere cu ancore tempo-
rare. Excavația s-a făcut în trepte, atingându-se adâncimea maximă de 28,00 m în zona centrală, pe
aproximativ 53,00 m lungime [1].

Conceptul adoptat la realizarea Complexului Comercial a fost acela de „clădire - zid de sprijin”,
astfel încât noua structură, alcătuită în consecință, să preia toate solicitările provenite din împinge-
rea terenului și să contribuie, în acest fel, la asigurarea stabilității malului [2]. Astfel, în zona cen-
trală, pe aproximativ 53,00 m lungime și 43,00 m lățime, a fost executată o construcție din beton
armat continuată pe verticală, spre strada Traian, cu o structură de formă trapezoidală, alcătuită
din profile metalice (fig. 1).

Fig. 1: Vedere generală la începutul lucrărilor Fig. 2: Vedere la sfârșitul lucrărilor

Fig. 3: Cilindrul compactor pe pneuri
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gradului de compactare, prezentat
în figura 4.

În scopul asigurării cerințelor
impuse, respectând în același timp
concepția generală, în profilul tip a
fost prevăzută următoarea delimi-
tare a materialului de umplutură:

• pământ loessoid la partea infe-
rioară a incintei, până la nivelul de
aproximativ +22,70 m (nivelul stră -
zii Marinarilor);

• deșeu de carieră peste stratul
de pământ loessoid;

• strat vegetal pe întreaga supra -
față a umpluturii.

În secțiune transversală (fig. 5),
profilul umpluturii, începând de la
partea superioară, a fost realizat
astfel:

• bermă cu lățimea de 1,00 m și
panta transversală de 1,50%, la
nivelul grinzii de solidarizare a ecra-
nului adiacent străzii Traian (cota de
+38,00 m);

• taluz cu panta de 1:2 și înălți-
mea de 14,0 m;

• bermă cu lățimea de 1,50 m,
executată la mijlocul taluzului;

• taluz cu panta de 1:2 care se
extinde până la nivelul platformei
(cota de +24,00 m);

• platformă cu panta de aproxi-
mativ 1,50% care se racordează la
drenul longitudinal adiacent străzii
Marinarilor.

Caracteristicile prevăzute
pentru materialele de

umplutură
În urma construirii unor poli-

goane experimentale au fost stabi-
lite valorile caracteristice pe care
materialul de umplutură trebuia să
le îndeplinească după compactare.
Valorile admisibile pentru caracte-
risticile materialelor de umplutură
au inclus o granulozitate cuprinsă
între 0,002 mm - 30 mm pentru
deșeul de carieră și între 0,002 mm
- 0,05 mm pentru pământul loes-
soid, precum și un raport al moduli-
lor EV2/Ev1 mai mic decât 2 pentru
ambele materiale.

Poligoanele experimentale, fiecare
cu suprafața în plan de 30,00 m x
10,00 m, au fost alcătuite din două
straturi cu grosimea de 25,00 cm și

respectiv, 30 cm după compactare.
Pe durata împrăștierii și compactării
acestora, au fost înregistrate com-
poziția materialului de compactare,
caracteristicile utilajelor, numărul
de treceri și direcția lor, grosimea
stratului depus și a stratului după
compactare. De asemenea, la nive-
lul celor două straturi și la nivelul
terenului existent au fost efectuate
câte două încercări cu placa și câte
două încercări cu ștanța. Încercările
cu placa au fost făcute pentru
determinarea modulilor Ev1 și Ev2,
iar cele cu stanța pentru determina-
rea umidității și greutății volumice.

Controlul compactării
Caracteristicile materialului de

umplutură au fost verificate perio-
dic prin încercări pe teren și în labo-
rator pe întreaga durată a punerii în
operă. Astfel, prin încercările de
laborator au fost determinate gra-
dul de compactare, greutatea volu-
mică, umiditatea, unghiul de frecare
internă, coeziunea, indicele de
plasticitate, umflarea liberă, iar pe
teren au fost efectuate încercări cu
placa pentru determinarea modulilor
de deformație Ev1, Ev2, corespun-
zători fiecărui strat. De asemenea,
grosimea stratului de umplutură a
fost măsurată după compactare.

Punctele în care au fost execu-
tate încercările pe teren au fost
alese astfel încât pe o suprafață
mai mică sau egală cu 1.000 m2

(echivalentul a 300 m3 de material
de umplutură pus în operă) să fie
făcute două încercări cu ștanța și
două încercări cu placa.

Lucrările de umplutură au fost
executate în cele două zone adia-
cente structurii, denumite Zona 1 și
Zona 2 (fig. 6).

Umplutura din Zona 1 a fost
executată prin așternerea a 80 de
straturi, dintre care 46 de straturi
au fost din pământ loessoid (între
cotele +12,48 și +22,80), iar restul
de 34 de straturi au fost de deșeu
de carieră (între cotele +22,80 și
+33,20). Pe pământul loessoid au
fost efectuate 78 de teste de încer-
care cu placa și 97 de încercări pen-
tru determinarea gradului de
compactare. Pe deșeul de carieră
au fost realizate 37 de teste de
încercare cu placa și 62 de încercări
pentru determinarea gradului de
compactare. În medie, pe fiecare
strat au fost efectuate 1-2 teste de
încercare cu placa și 2-3 încercări
pentru determinarea gradului de
compactare.

Fig. 4: Compactor cu bandaj picior bătător
cu vibrații dotat cu dispozitiv de măsurare

Fig. 5: Profil transversal tip al umpluturii

Fig. 6: Vedere în plan a lucrării

continuare în pagina 12È
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În Zona 2 umplutura a fost reali-
zată dintr-un număr total de 82 de
straturi, din care 48 de straturi au
fost din pământ loessoid (între
cotele +11,65 și +22,75), iar restul
de 34 de straturi din deșeu de
carieră (între cotele +22,75 și
+33,40). Au fost efectuate 48 de
teste de încercare cu placa și 86 de
încercări pentru determinarea gra-
dului de compactare pe pământul
loessoid și 35 de teste de încercare
cu placa și 67 de încercări pentru
determinarea gradului de compac-
tare pe deșeul de carieră. În medie,
pe fiecare strat, au fost efectuate
câte un test de încercare cu placa și
1-2 încercări pentru determinarea
gradului de compactare.

Variația cu adâncimea a moduli-
lor Ev1, Ev2, pentru pământul loes-
soid, este arătată în graficul din
figura 7.

Aproximativ 96% dintre valo-
rile obținute pentru modulul Ev1 au
fost mai mari decât valoarea admi-
sibilă (18 MPa). în ceea ce privește
valorile obținute pentru modulul
Ev2, aproximativ 98% din acestea
au fost mai mari decât valoarea
admisibilă (36 MPa).

În figura 8 este prezentată
variația cu adâncimea a raportului
Ev2/Ev1. Toate valorile înregistrate
pentru pământul loessoid au fost
mai mici decât valoarea admisibilă.

În graficul din figura 9 este
reprezentată variația gradului de
compactare cu adâncimea, pentru
pământul loessoid. Toate valorile
obținute pentru gradul de compac-
tare au corespuns cerințelor proiec-
tului, acestea fiind mai mari decât
95%, majoritatea situându-se în
jurul valorii de 97,5 %.

Încercările pe deșeul de carieră
au fost efectuate într-o manieră
similară, rezultatelor acestora res-
pectând limitele admisibile stabilite.

CONCLUZII
Pentru asigurarea stabilității

unei excavații adânci, delimitată pe
laturile lungi de două ecrane de
piloți, a fost prevăzută refacerea
profilului inițial al falezei prin efec-
tuarea unei umpluturi controlate.
De asemenea, a fost asigurat și sis-
temul de drenaj necesar.

Alegerea caracteristicilor mate-
rialelor de umplutură, delimitarea
lor, precum și profilul umpluturii au
condus la obținerea cerințelor nece-
sare pentru aceasta, și anume:

• asigurarea stabilității generale,
precum și a rezistenței pentru pre-
luarea solicitărilor date de împinge-
rea pământului;

• grad de permeabilitate redus;
• anularea efectului variațiilor

climatice;
• protecția suprafeței umpluturii

împotriva efectului produs de
scurge rea apelor pluviale;

• drenarea de suprafață pentru
colectarea, dirijarea, transportul și
evacuarea apelor.

Comportarea corespunzătoare a
excavației a rezultat din verificarea
caracteristicilor impuse pentru
materialul de umplutură. Acestea
au fost stabilite prin încercări pe
teren și în laborator, fiind verificate
periodic în timpul execuției. Astfel,
a fost efectuat un număr total de
510 încercări, dintre care 309 au fost
efectuate pe pământul loessoid, iar
restul de 201 pe deșeul de carieră.

Lucrările complexe prevăzute în
acest proiect au fost executate în

condițiile tehnice impuse și contro-
late conform prevederilor în scopul
asigurării stabilității excavației. Ast-
fel, amplasamentul se află în con-
diții geotehnice și hidrogeologice
bune, ceea ce are ca efect imediat
și de lungă durată punerea în sigu-
ranță a excavației.

Prezenta lucrare arată modul în
care poate fi amenajată o faleză,
într-o manieră economică, prin ale-
gerea unor materiale de umplutură
corespunzătoare, care au fost con-
siderate elemente ale construcției,
trebuind să îndeplinească cerințe
specifice.
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Fig. 7: Variația modulilor Ev1, Ev2
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Fig. 9: Variația gradului de compactare
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Soluții pentru control erozional și structuri de susținere

Autoritățile care au în administrare
sistemele de îndiguire (diguri, baraje,
terasamente) se confruntă zilnic cu
astfel de probleme și au devenit
foarte conștiente de pericolul repre -
zentat de acțiunea animalelor cu
potențial distructiv asupra stabilității
digurilor din pământ. Marea majori-
tate a acestor mamifere trăiesc în
vizuini săpate în corpul digurilor iar
micile vizuini, din cauza numărului lor
foarte mare, determină pierderea sta-
bilității acestora. Unei asemenea
cauze îi pot fi atri buite un număr
foarte ridicat de pro bleme apărute în
timpul inunda țiilor. Vizuinele săpate
permit o infiltrare rapidă a apei în cor-
pul digurilor, conducând la cedarea
acestora (Foto 1).

Consecințele cedării digurilor sunt
foarte grave, conducând la pierderi
materiale foarte mari și în unele
cazuri, la pierderi de vieți omenești.

De-a lungul timpului au fost încer-
cate diverse soluții de rezolvare a
acestei probleme, marea majoritate a
lor constând în reducerea numărului
populațiilor de rozătoare, practic a eli -
minării lor, ceea ce a condus aproape
la dispariția anumitor specii (castorul,
spre exemplu). 

Pentru rezolvarea acestei proble -
me, Maccaferri a dezvoltat, adaptat și
propus utilizarea unui produs folosit
deja la protecția talu zurilor, respectiv
saltelele anti ero zionale compozite
MacMat realizate din straturi de multi-
filamente sinte tice armate cu plasă de
sârmă din oțel dublu răsucită. 

Utilizarea acestui tip de plase la
protecția taluzurilor digurilor oferă
protecția perfectă și elimină, în totali-
tate, pericolul distrugerilor cauzate de
vizuinele construite de rozătoare.

Saltelele compozite pentru pro-
tecția digurilor au fost studiate cu
atenție în proiecte de cercetare uni-
versitare, pentru a înțelege modul în
care folosirea lor poate afecta viața
rozătoarelor și impactul lor asupra
florei locale și a mediului, în general. 

În anul 2018 se împlinesc 5 ani de la înființarea societății Maccaferri România SRL, ca reprezentanță
națională a companiei Officine Maccaferri. Firma „mamă” a luat ființă în anul 1879 ca un mic business de
familie, ajungând astăzi o referință tehnică în proiectarea și dezvoltarea de soluții pentru control
erozional și structuri de susținere, fiind prezentă în peste 100 de țări, cu mai mult de 20.000 de angajați.

Produsele și soluțiile companiei sunt bine cunoscute pe piața mondială, dar și pe cea locală, chiar
înainte de înființarea reprezentanței Maccaferri din România, prin intermediul parteneriatelor cu com-
panii de profil, care au promovat și implementat soluții de succes în multe și importante proiecte de infra-
structură și de protecție a mediului.

Officine Maccaferri s-a dedicat întotdeauna găsirii celor mai bune soluții pentru o gamă largă de pro -
bleme întâlnite în practica inginerească. În cadrul acestui articol vom prezenta un mod mai puțin obișnuit de
folosire a unui produs Maccaferri, pentru rezolvarea unei probleme serioase ce poate fi trecută ușor cu ve -
derea în practică – periclitarea stabilității digurilor din cauza acțiunii mamiferelor rozătoare (cum ar fi
castorul, vidra, șobolanul de apă, bizamul, desmanul, nurca) și a porcilor mistreți.

Foto 1: Distrugeri generate de rozătoare

Foto 2: Imagini de la aplicarea soluției pe râul Cracău la Slobozia, în Județul Neamț



Concluziile au fost că soluția pro-
pusă de Maccaferri oferă protecția
necesară fără a induce efecte nega-
tive asupra mediului, florei și faunei
locale sau asupra vieții rozătoarelor.

Utilizarea acestui tip de protecție,
adițional împiedicării săpării vizui ne -
lor, oferă și alte beneficii, cum ar fi:

• Control antierozional, soluția
pro pusă prevenind spălarea materia -
lului fin în zona de variație a nivelului
apei;

• Protecție la acțiuni mecanice, solu -
ția oferind o bună protecție a talu -
zurilor împotriva distrugerilor cauzate
de izbirea sloiurilor de gheață sau a
altor plutitori;

• Protejarea vegetației, soluția
con ferind suport adițional pentru dez-
voltarea vegetației, în special în faza
de răsărire;

• Sunt foarte ușor de montat;
• Nu necesită întreținere;
• Sunt soluții extrem de flexibile;
• Se pot folosi atât la protejarea

lucrărilor noi, cât și a celor existente.
Având în vedere tipurile de pro-

tecții anticorozive dezvoltate de
Maccaferri cu durată de viață garan-
tată între 50 și 120 ani, se asigură
o protecție eficientă durabilă în con-
formitate cu standardul SR EN ISO
10223-3.

Maccaferri România oferă asis-
tență gratuită la dimensionarea aces-
tui tip de soluții, în conformitate cu
normele în vigoare. q Foto 3: Detalii de aplicare a soluției
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Stabilizarea și protecția
unui versant cu alunecări active

ing. Petre UȚĂ - director general SC GEOSOND SA
prof. dr. ing. Romeo CIORTAN - membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România

ing. Eugeniu VASILACHE - SC GEOPIER RO SRL

Așezământul monahal cuprinde
Mănăstirea cu hramul „Sf. loan
Evanghelistul și Sf. Cuv. Eufrosina”,
cunoscută și ca Mănăstirea Cornu,
precum și clădirile anexe, ampla -
sate toate la marginea sud-estică a
comunei Cornu, pe un platou situat
pe culmea unui deal, în zona de
interfluviu Prahova - Câmpinița.
Această culme e cunoscută și prin
numele Topșeni-Podișor. Spre est
de Așezământul monahal se află
un versant supus unor fenomene
de alunecare, acestea afectând
unele dintre clădiri, după cum s-a
întâmplat și în trecut, mai ales în
perioada 2007 - 2013, odată cu
execuția diverselor construcții. Ele
au gene rat cedarea lucrărilor de
stabilizare executate anterior. 

Pentru ca Așezământul monahal
să fie pus în siguranță au fost pre-
văzute lucrări de stabilizare nece-
sare, cu mențiunea ca ele să fie
făcute până la Limita de Proprietate
(L.P.) dinspre est, care se află la
cca. 83,0 m distanță, în josul pan-
tei, față de creasta versantului.
Diferența de nivel este de 36 m în
dreptul Limitei de Proprietate și de
172 m în dreptul pârâului Câm -
pinița. Lucrările de stabilizare vor fi
extinse și în afara L.P., în aval, pe
lungimea întregului versant, până
în valea pârâului Câmpinița.

CONDIȚII NATURALE
Versantul are o înclinare de cca.

1:1,7 la partea sa superioară,
aceasta reducându-se treptat la cca.
1:4 lângă albia pârâului Câmpinița,
pe o distanță de cca. 850 m. Natura
terenului a fost pusă în evidență

printr-o serie de studii și investigații
geotehnice care au relevat faptul că
la suprafață se află un strat de
pietriș în amestec cu argilă (greu-
tate volumică 17 kN/m3, unghi de
frecare internă 30° și coeziune de
20 kPa) grosime de 2,00 ~ 2,50 m,

după care urmează un strat de
argilă gălbuie (greutate volumică
17 kN/m3, unghi de frecare internă
10° și coeziune de 20 kPa). Sub
aceste straturi a fost întâlnit un
strat foarte gros de marnă, cu
intercalații de straturi subțiri de

Pentru protecția unor construcții ale așezământului monahal Cornu din județul Prahova, au fost
prevăzute lucrări de stabilizare a versantului estic, aflat în alunecare activă. Pierderea de stabilitate
a început să se contureze încă din anul 2008. 

Versantul este compus dintr-o marnă la care, în contact cu apa, suprafața are o slabă rezistență
la alunecare. Alunecarea este de tip delapsiv și necesită lucrări de susținere pe tot versantul.
Pe baza calculelor de rezistență și stabilitate, pentru stabilizarea deplasărilor și îmbunătățirea ca -
racteristicilor geotehnice ale terenului, au fost prevăzute ziduri de sprijin ancorate, micropiloți cu
rol de ranforsare a terenului, protecție cu gabioane și sistem de drenaj. În lucrarea de față prezen-
tăm soluțiile tehnice aplicate pe un versant în alunecare activă, în etape bine definite. 

Fig. 1: Amplasamentul
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nisip (greutate volumică 20 kN/m3,
unghi de frecare internă 10° și
coeziune de 20 kPa ). 

Marna are o permeabilitate
redusă, astfel încât apa infiltrată
prin stratul superior rămâne can -
tonată în ea, ceea ce conduce la
înmuierea părții sale superioare. Se
formează, astfel, deasupra, un strat
cu caracteristici geotehnice reduse,
care favorizează producerea fenome -
nelor de alune care.

Apa subterană are tendința de a
se scurge spre pârâul Câmpinița
fiind interceptată în unele foraje,
care au arătat că debitele captate
cresc în perioadele cu precipitații.

SOLUȚII CONSTRUCTIVE
În această etapă, așa cum am

arătat, lucrările de stabilizare au
fost prevăzute până la Limita de
Proprietate. Lucrările constau în:
două ziduri de sprijin ancorate;
protecția terenului în aval de ziduri
prin intermediul unor saltele din
gabioane; stabilizarea terenului din
aval de ziduri cu micropiloți; dre -
nuri sub-orizontale; profilarea talu -
zului și protecția sa.

Zidul de sprijin
Zidul din beton armat are o

înălțime de 2,50 m, cu grosimea, la
partea superioară, de 0,35 m și de
1,10 m la bază, unde se prevede un
radier de 0,50 m grosime și 1,60 m
lățime, înălțimea totală a zidului,
inclusiv radierul, fiind de 3,00 m. 

Armarea este prevăzută cu bare
din oțel PC 52, cu un consum de
82,60 kg/m3 de beton; în corpul
zidului se prevăd barbacane de
φ110 mm, iar în spate un prism de
piatră brută și geotextil, necesare
pentru a asigu ra drenarea apei,
care s-ar putea acumula în această
zonă și care ar exercita eforturi
suplimentare.

Se prevede, de asemenea,
anco rarea zidului prin două rânduri
de ancore, constituite din bare
rigide care sunt folosite și ca tijă de
injecție a suspensiei de ciment,
consolidând, astfel, terenul. Barele
sunt de tip autoforant, cu diametrul
φ52/26 mm (diametrul exterior /
interior) și lungimea de 21,00 m. Pe
un tronson de zid de 5,00 m lun -
gime se prevăd 8 ancore. Secțiunea
transversală a unei bare de ancoraj
este de 12,50 cm2 iar rezistența la
limita de curgere de 730 kN. Con-
sumul de suspensie de injec tare, la
executarea ancorelor, este de cca.
40 l/m. Ancorele se vor pretensiona
la o forță de 50 kN pentru a intra în
lucru imediat. 

Conform celor precizate în regle-
mentările tehnice în vigoare, este
necesar ca, pentru un minimum de
2% din totalul de ancore, să se
efec tueze încercări de smulgere de
control. Încercările distructive se
vor efectua pe ancore supli-
mentare, care nu rămân în serviciu,
până la cedare sau până la o forță
de smulgere de 500 kN.

Pentru preluarea forțelor verti-
cale generate de împingerea masi -
vului de pământ și de greutatea
proprie a zidului, se prevăd, sub
radierul acestuia, micropiloți. Micro -
piloții sunt alcătuiți din bare de tip
autoperforant cu diametrul de
φ40/16 mm și 9,0 m lungime.
Barele sunt dispuse pe două rân-
duri, câte 11 bucăți pe un tronson
de zid de 5,0 m lungime.

Secțiunea transversală a unei
bare are o arie de 9,00 cm2 iar
rezistența la limita de curgere este
de 525 kN. Capetele superioare ale
micropiloților se vor îngloba în
radierul zidului, în acest scop pre-
văzându-se piulițele și placa de
ancoraj necesare.
Protecția terenului în aval de zid

Terenul din aval de cele două
ziduri va fi acoperit cu o saltea tip
gabion, umplută cu piatră brută, de
17 cm grosime și 22,00 m lățime,
pe toată lungimea zidului. Sub
saltea se prevede o folie cu perme-
abilitate redusă (etanșă) și un geo-
textil. Pe o lățime de cca. 10,50 m,
se prevăd micropiloți din bare tip
autoperforant, cu diametrul de
φ30/11 mm și φ40/16 pe rândul
marginal și cu lungimea de 6,00 m.
Capătul lor superior se fixează în
salteaua de tip gabion.

Barele cu diametrul de φ30/11
mm au secțiunea transversală de
4,15 cm2 iar rezistența la limita
de curgere este de 260 kN. De

asemenea, se prevede conlucra -
rea acestor micropiloți la partea
superioară, prin legarea capetelor
lor cu un cablu toron de 8 mm în
diametru și între ei cu plasa de
sârmă a gabionului (fig. 4).

Profilarea taluzurilor
și protecția lor

Pentru a elimina riscul de pră -
bușire a versantului înalt și abrupt,
se va executa o profilare a sa prin
realizarea unor taluze stabile și
berme, folosind și plase de sârmă
ancorate. Suprafața astfel profilată
va fi protejată prin reconstrucție
vegetală, în care sens vor fi execu-
tate trepte de înfrățire. Materialul
rezultat din excavarea și decaparea
stratului de sol vegetal superficial
va fi depozitat în halde/masive se -
parate față de cele conținând solul
steril excavat în profunzime; aceasta
va facilita, ulterior, operațiile de
protecție vegetală și înierbare,
diminuînd atât costurile, cât și
timpii de punere în operă.

Fig. 2: Lucrări prevăzute

Fig. 3: Zidul de sprijin

continuare în pagina 18È
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Drenuri sub-orizontale
Acestea se execută prin foraj

orizontal cu lungimea de cca. 30,00 m
și se echipează cu țeava PVC
șlițuită, cu diametrul de φ110 mm,
învelită în geotextil cu masa de
250 g/m2. Forajul necesar pentru
drenuri este cu diametrul φ146 mm.
Înclinarea drenurilor este de 7° as -
cendent față de orizontală.

La debușare se vor prevedea
corpuri de dren din beton, care pot
prelua fiecare până la 4-5 capete de
dren. Din acestea, apele colectate
vor fi evacuate controlat, în aval.

Lucrări de urmărire în timp
a alunecării

Pentru urmărirea alunecării pe
durata desfășurării lucrărilor, este
necesar să se efectueze o serie de
investigații geotehnice, care con-
stau din: patru foraje geotehnice
(inclusiv SPT) cu adâncimea de
15,00 m fiecare; patru piezometre
cu lungimea de 15,00 m fiecare;
patru înclinometre cu lungimea de
20,00 m fiecare. 

Lucrările geotehnice vor pune în
evidență, în detaliu, natura terenului,
evoluția nivelului apei sub te rane și
depla sările terenului. Piezo metrele
și înclinometrele vor fi urmărite de
constructor pe întreaga perioadă de
execuție.

VERIFICAREA STABILITĂȚII
Pentru determinarea forțelor

care acționează și determină pier -
derea stabilității taluzului au fost
efectuate o serie de calcule, prin
care au fost luate în considerare
diverse suprafețe de alunecare.
Apariția unor astfel de suprafețe
impune adoptarea unei soluții de
stabilitate a taluzului cu elemente
care să preia forțele cu efect desta-
bilizator care apar. A rezultat că
situația cea mai defavorabilă, în
care factorul de stabilitate este
subunitar, apare în cazul formării
unui plan de alunecare obligat la
fața marnei, prin umezire, în timpul
precipitațiilor. Întrucât amenajarea
suprafeței terenului începe de la
baza zidului de sprijin, acțiunea pe
suprafața CE (fig. 5) se consi deră
nulă. De asemenea, având în
vedere grosimea relativ redusă a
stratului în alunecare, pe suprafața
BF (vezi Figura 5) nu se consideră
că se mobilizează frecarea și coezi-
unea. Valorile ϕ’ și c’ reprezintă
unghiul de frecare pe suprafața de
alunecare și respectiv, coeziunea
mobilizată. Au fost adoptați coefi-
cienții parțiali de siguranță de 1,40
pentru coeziune și 1,25 pentru tan-
genta unghiului de frecare internă:

c`m = 20/1,40 = 14,30 kPa;
ϕ`m = tan(10°)/1,25 = 8°

Factorul de siguranță global a
fost adoptat de 1,35, deci mai mare
decât 1,0, având în vedere natura
fenomenului care se poate produce.
La panta terenului de 1:2,50
rezultă că forța de alunecare tre-
buie preluată atât prin rezistența
terenului, cât și prin bare verticale,
prevăzând, astfel, câte o bară tip
Ischebeck φ30/11 mm pe fiecare
3,5 m2 de teren.

CONCLUZII
Alunecările de teren care au

avut loc pe un versant înalt de
172,00 m au afectat amenajările de
la partea superioară a sa. Pentru a
stopa acest fenomen a fost con-
ceput un complex de lucrări de sta-
bilizare dispus pe taluz. Calculul a
avut la bază un studiu geotehnic și
hidrogeologic. Aceaste lucrări con-
stau în: ziduri de sprijin ancorate,
micropiloți de ranforsare, protecție
cu gabioane, taluzări și un sistem
de drenaj. Pentru urmărirea com-
portării în timp a lucrărilor a fost
prevăzută monitorizarea lor, moni-
torizare care, până în prezent, a
evidențiat comportarea corespun-
zătoare a lucrărilor executate.
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ment. qFig. 5: Schema de calcul

Fig. 4: Detaliul de protecție în aval de zidurile de sprijin
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Reprezentantul StruSoft România, Flaviu Popescu, a stat de vorbă cu utilizatorii PRE-Stress de la
Phoenix Engineering Timișoara și a discutat despre cum îi ajută programul în proiectele lor.

Flaviu Popescu: Folosiți PRE-Stress pentru dimensio-
narea elementelor precomprimate. Care este destinația
acestor elemente?

Mihai Stanciu: În mare, proiectăm elemente precom-
primate pentru structuri ce servesc la hale și clădiri multi-etajate.

F.P.: Care este procesul de lucru în PRE-Stress?
M.S.: Evaluez încărcările, îmi definesc toroanele și

armătura și îmi setez parametrii de calcul. După analiză,
pot să îmi verific eforturile în fiecare stagiu de construcție al
elementului pentru SLU și SLS. Ce mă interesează în mod
special este fisurarea la starea limită de serviciu. Pentru
calculul la SLU, întotdeauna fac și calcul manual pentru
verificare. 

F.P.: De ce ați ales să folosiți PRE-Stress?
M.S.: Până să încep să lucrez în PRE-Stress, foloseam Excel, însă am început să adaug module și a devenit prea

stufos și încet. Bineînțeles că PRE-Stress îmi salvează timp din acest punct de vedere.

Mulțumim, domnule Mihai Stanciu, pentru conversație.

Pentru mai multe detalii vizitați site-ul nostru www.strusoft.com

Phoenix Engineering Timișoara
calculează optim structuri din beton precomprimat
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BETONUL PREFABRICAT
... un mix de cerințe, condiții, soluții 

Betonul este un material compozit, neuniform, adesea judecat
prin aspectul său. Aspectul betonului este din ce în ce mai mult
apreciat și valorificat de către arhitecți pentru realizarea unor
construcții care înfrumusețează mediul nostru. 
Însă, obținerea performanțelor tehnice și a celei mai bune fini -
sări posibile a suprafeței betonului prefabricat necesită o ana -
liză atentă a acțiunii și interacțiunii mai multor factori:
caracteristicile betonului proaspăt, particularitățile procesului
de producție, calitatea cofrajelor și a agenților de decofrare.

Amestecurile de beton având diverse clase de rezistență și
durabilitate pot fi destul de rapid proiectate în laborator și
implementate pe fluxul de producție, însă acest lucru nu ne dă
și siguranța că vor genera elementele finite de o durabilitate
corespunzătoare și cu suprafețe netede, fără defecte. Fiecare
dintre etapele procesului de execuție a elementelor de beton
prefabricat – preparare, turnare, vibrare, finisare – influ-
ențează, în mod direct, capacitatea de compactare și implicit,
aspectul final al elementului.

Pe lângă clasa de consistență, caracteristici mai puțin uzuale
ale betonului proaspăt, precum vâscozitatea, stabilitatea și
rezistența la segregare sunt aspectele care trebuie luate în
considerare încă din faza de proiectare a amestecului de beton
și trebuie adaptate fluxului tehnologic existent, astfel încât să
se creeze premisele obținerii performanțelor tehnice și estetice
solicitate de clientul final.

Ne putem imagina betonul
prefabricat ca un puzzle, în
care componentele și condițiie
de execuție interacționează și se
influențează reciproc, determi -
nând performanța tehnico-eco-
nomică a produsului finit

Forța de muncă poate fi călcâiul lui Ahile în obținerea unor  ele-
mente de calitate, atât structural cât și estetic, acestea
depinzând în mare parte de buna practică în execuție. Pentru
ca întreg procesul să decurgă corespunzător – șarje uniforme,
turnare continuă și rapidă, vibrare minimă sau eliminare, fini -
sare facilă – betonul trebuie să aibă anumite caracteristici reo-
logice și un echilibru între fluiditate și vâscozitate.

Pentru a monitoriza și determina caracteristicile betonului și,
implicit, pentru a putea adapta aceste caracteristici la particu-
laritațile fiecărui flux de producție, la cerințele tehnice și ter-
menul de livrare/execuție pentru fiecare proiect, produsele
Master Builders Solutions sunt dezvoltate ca soluții punc-
tuale ce tratează o anumită cerință și/sau condiție.

MasterEase
soluția BASF pentru beton

cu vâscozitate scăzută,

ușor de prelucrat și ușor

de compactat

Betonul cu vâscozitate ridicată este rigid și lipicios și, ca o con-
secință, poate deteriora rapid echipamentele utilizate.
Adițional, acest tip de beton este greu/dificil de turnat, vibrat și
finisat, necesitând o durată prelungită de mixare, deci consum
ridicat de energie. 
Aditivul superplastifiant MasterEase se bazează pe o tehnolo-
gie dezvoltată și patentată de BASF. Pentru acest produs a fost
creată o nouă generație de polimeri, un nou tip de molecule
care conferă betonului caracteristici reologice excepționale.

Denumirea produsului ”ease” sugerează beneficiul principal -
ușurința. În primul rând, aditivul scade vâscozitatea betoanelor
cu până la 30%, ceea ce îi permite producătorului să toarne, să
compacteze și să finiseze betonul cu o eficiență considerabil
îmbunătățită. Dezvoltarea rezistențelor inițiale este accelerată,
astfel că procesele de decofrare și transfer sunt efectuate la
termene mici, astfel reutilizându-se la maximum cofrajele
disponibile.

Prin îmbunătățirea reologiei - reducerea vâscozității și
îmbunătățirea caracteristicilor de curgere - MasterEase

reprezintă o soluție la multe dintre dificultățile reale întâm -
pinate pe parcursul execuției prefabricatelor, asigurând o serie
de avantaje și beneficii pe întreg fluxul de producție:

Eficiență mare a operațiunii de vibrare și mai facilă;
Finisare și nivelare rapidă cu estetică îmbunătățită; 
Randament și durată de viață mai mare a utilajelor;
Reducerea costurilor cu forța de muncă implicată în tur -
nare, vibrare, nivelare, finisare, cât și în procesele ulte-
rioare de reparare;



Sunt anumite tipuri de elemente la care procesul de turnare-
compactare durează mai mult sau în perioadele foarte căl-
duroase, situații care necesită ca lucrabilitatea betonului să se
mențină pentru o perioadă mai lungă de timp.

MasterSure HES
soluția BASF pentru beton

prefabricat cu lucrabilitate

extinsă în timp

Menținerea lucrabilității betonului până la finalizarea procesului
de finisare a elementului asigură obținerea gradului de com-
pactare și a suprafețelor netede, fără goluri. 
MasterSure HES, având în componență molecule special dez-
voltate pentru această aplicație, menține un timp îndelungat
lucrabilitatea fără a afecta dezvoltatrea rezistențelor în primele
faze de întărire a betonului.

Producătorul se confruntă, totuși, cu perioade de timp în care
infrastructura existentă nu face față cerințelor de productivitate
și trebuie să găsească soluții pentru accelerarea suplimentară
a procesului de producție, punctul critic fiind reutilizarea cofra-
jelor disponibile. La o temperatură de aproximativ 20ºC,
durează 14-18 ore până ce betonul s-a întărit suficient, astfel
încât să se poată decofra și transfera elementul  – timp prețios,
deoarece cofrajul nu se poate reutiliza.

Master X-Seed
soluția BASF pentru

acce le rarea întăririi

betonului

MasterX-Seed este o suspensie stabilizată de nanoparticule
CSH - cristale sintetice de silicat de calciu deja hidratat, noua
tehnologie patentată de BASF ce adaugă  valoare  betonului
prin explorarea variatelor posibilități de accelerare a întăririi și
are potențialul de a eficientiza procesul de producție a betonu-
lui, atât din punct de vedere al duratei, cât și al costurilor totale
implicate (i.e. costuri de tratare termică cu aburi).
Efectele cristalelor sintetice hidratate conținute de
MasterX-Seed reduc cu până la 6 ore timpul până la decofrare
al elementului  prefabricat, fără a fi detectate dife rențe în ceea
ce privește produsul finit. 

Astfel, betonul poate fi făcut și mai ușor și mai rapid !

Un beton proaspăt bun are nevoie să fie turnat într-un cofraj
bine curățat și tratat cu un agent de decofrare corespunzător
pentru a genera un element prefabricat și durabil și estetic.

MasterFinish
curăță și protejează
cofrajul și contribuie
la obți nerea unei
suprafețe fără defecte

MasterFinish CLN 689, special dezvoltat pentru prefabricate,
este un agent de curățare ce îndepărtează reziduurile de ru -
gină, ciment, grăsimi sau alte pete de cofraje și permite
obținerea unor suprafețe fără defecte. Ecologic și ușor de apli-
cat, corespunde cerințelor actuale privind protecția mediului și
a angajaților.

MasterFinish RL cuprinde gama completă de agenți de
decofrare, începând cu uleiuri minerale cu și fără solvenți,
până la produse pe bază de uleiuri vegetale și emulsii din
materii prime regenerabile. Fiecare agent reprezintă soluția
optimă pentru o situație particulară. De exemplu, MasterFinish
RL 450, datorită conținutului de inhibitori de rugină, cât și
capacității excelente de dispersie, previne și elimină rugina de
pe cofrajele metalice sensibile la coroziune. Mai mult, produsul
are un punct ridicat de aprindere, astfel că nu necesită asigu-
rarea de condiții speciale de depozitare sau manipulare iar
angajații lucrează într-o atmosferă mult îmbunătățită.

Continuând seria de noi tehologii pentru industria betonului:
MasterMatrix - beton autocompactant 
MasterGlenium PAV - beton pentru pardoseli/platforme
MasterSuna - utilizarea în beton a nisipurilor argiloase

soluția completă BASF pentru elemente prefabricate de înaltă
calitate oferă beneficii economice atât producătorului de beton,
cât și contractorului, prin încadrarea în bugetul și în termenul
de finalizare ale fiecărui proiect. Mai mult, susține dezvoltarea
sustenabilă a industriei de construcții.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

BASF Divizia pentru Construcții
Șos. Ploiești-Târgoviște (DN72), RO-107025
T + 40 344 520 104  /  T + 40 344 520 102
www.master-builders-solutions.basf.ro
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Incintă pentru excavație adâncă pe pantă
STUDIU DE CAZ, MODELARE NUMERICĂ ȘI ANALIZA EFECTELOR ASUPRA VECINĂTĂȚILOR

Loretta BATALI1, Horațiu POPA1, Dan IANCU2, Mihai FLOREA2, Liviu BUGEA1, Gheorghe PANTEL1

1 - Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Hidrotehnică,
Departamentul de Geotehnică și Fundații

2 - SC DI&A DESIGN CONSULTING SRL

CONDIȚII GEOTEHNICE
ALE AMPLASAMENTULUI

Litologie,
valori caracteristice

Pe amplasament au fost efectuate
două studii geotehnice, în febru arie
și iulie 2015.

Primul studiu geotehnic (febru-
arie 2015) a arătat că pe amplasa-
ment se observă o alunecare lentă
a materialului din suprafață și fisuri
în construcția existentă, iar al doi-
lea studiu a notat că în zona pivniței
casei existente (care urmează a fi
demolată) sunt vizibile fisuri în
zidul de sprijin.

Lucrările de investigare a tere -
nului au constat în:

• iulie 2015: 2 foraje de 3,5 m –
4,0 m adâncime, 2 sondaje de
2,20 m – 2,60 m adâncime, 2 pe -
netrări dinamice;

• septembrie 2015: 3 foraje
geotehnice de 7 m - 15 m adân -
cime, penetrări dinamice, încercări
de laborator geotehnic.

Din coroborarea datelor rezul-
tate după diferitele investigații
efectuate se poate concluziona că
tere nul din amplasament este alcă-
tuit din 0,40 m – 0,50 m sol vege-
tal, urmat până la 1,8 – 2,30 m de
un pachet de materiale prăfoase
nisipoase, argiloase plastic vâr-
toase, cu elemente de pietriș, apoi,

până la maximum 11 m materiale
mai grosiere, pietriș, fragmente de
rocă în liant prăfos, mediu îndesate,
sub care se găsește un strat de
pietriș cu bolovăniș, pe alocuri
cimentat, îndesat. Stratificația este
aproximativ conformă cu panta.

În figura 1 este prezentat un
profil litologic preluat din Studiul
geoteh nic întocmit în iulie 2015 [1].
În calculele ulterioare s-a conside-
rat o continuitate a Orizontului II, în
conformitate cu linia roșie de pe
figura 1.

Stabilitatea
amplasamentului

Analizele de stabilitate ale ver-
santului în situația inițială, folosind
valorile caracteristice ale parame -
trilor geotehnici precizate în studiul
geotehnic (iulie 2015) au arătat
următoarele valori minime ale fac-
torului de stabilitate:

• static, valori caracteristice –
Fs min = 1,92;

• dinamic, valori caracteristice –
Fs min = 1,04;

Articolul prezintă un studiu de caz al unei incinte temporare pentru o excavație adâncă în zonă
urbană densă, cu vecinătăți construite pe toate laturile, amplasată pe un versant în pantă potențial
instabil. Incinta temporară din pereți îngropați a fost proiectată pentru a permite execuția infra-
structurii unui imobil cu destinație locuință, cu regim de înălțime S + P + 2E. Excavația are o
adâncime maximă de cca 9,00 m și este amplasată pe un versant care are potențial de instabilitate
în condiții seismice. Lucrarea a fost proiectată astfel încât să poată prelua forța maximă de împin-
gere provenită de la panta din amplasament, în condiții seismice.

Terenul amenajat al amplasamentului are cote care variază între -2,75 m în zona din aval și
+4,68 în zona din amonte, înălțimea maximă de săpătură este de 8,95 m, cu o înălțime maximă de
calcul de 9,25 m. Terenul din amplasament este în pantă, ca întreaga zonă adiacentă, având o
înclinare de cca 22°. Diferența maximă de nivel de pe suprafața amplasamentului este de 11,24 m.

Articolul prezintă condițiile geotehnice din amplasament, analiza de stabilitate a pantei inițiale,
lucrările proiectate pentru incinta temporară și modelarea numerică a efectului excavației asupra
vecinătăților.

Fig. 1: Profil litologic [1]
Nivelul apei subterane nu a fost întâlnit pe adâncimea zonei investigate
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• static, valori de calcul, analiză
conform SR EN 1997 – Fs min = 1,51;

• dinamic, valori de calcul, ana -
liză conform SR EN 1997 – Fs min =
0,82.

Se observă că stabilitatea pantei
pe care urmează a fi amplasată
construcția este asigurată în regim
static, dar există un deficit de stabi-
litate în cazul apariției unui seism
de calcul, pentru valori de calcul ale
parametrilor geotehnici în confor-
mitate cu SR EN 1997-1:2004/
NB:2007 și SR EN 1998-5:2004/
NA:2007.

Pentru analiză au fost conside-
rate suprafețe de cedare circulare și
oarecare. În figura 2 sunt prezen-
tate rezultatele obținute pentru
suprafețe de cedare oarecare și va -
lori de calcul.

Pentru a elimina această sursă
de risc, calculul peretelui îngropat
de incintă a fost efectuat astfel
încât să se asigure preluarea forței
maxime de împingere rezultate din
analiza de stabilitate în regim seis-
mic, iar dimensiunile peretelui de sus -
ținere și armarea, respectiv sistemul

de rezemare al acestuia, au fost
determinate în consecință.

LUCRĂRI PROIECTATE
Imobilul proiectat are regim de

înălțime S + P + 2E, cu o cotă a
săpăturii de –3,45 m. Secțiunea
longitudinală prin imobil este pre-
zentată în figura 3, iar vederea în
plan în figura 4.

Terenul amenajat are cote care
variază între -2,75 m în zona din
aval și +4,68 în zona din amonte,
înălțimea maximă de săpătură este
de 8,95 m, cu o înălțime maximă de
calcul de 9,25 m.

Incinta are un caracter tempo-
rar, pentru perioada de execuție a
infrastructurii imobilului. Clasa de
importanță - expunere conform
P100-1/2013 a excavației este IV,
fiind o structură temporară. Proiec-
tul prevede ca, în cazul în care nu
există certitudinea că structura nu
poate fi executată până cel pu țin la
cota 0,00, excavația să nu fie reali-
zată, fiind interzisă păstrarea exca -
vației deschise pentru mai mult de
un an de zile.

Peretele îngropat este alcătuit
din piloți forați tangenți de ø400 mm,
cu lungime de 14 m (cota inferioară
a peretelui –9,45 m, față de cota
±0.00).

Adâncimea și rezemările pereților
au fost stabilite pe baza următoa -
relor condiții:

• optimizarea eforturilor din
încovoiere date de presiunea
pământului în etapele succesive de
execuție a infrastructurii;

• reducerea deplasărilor orizon-
tale ale peretelui (în faza de exca -
vare);

• asigurarea pătrunderii pere -
ților pe lungimea necesară, într-un
strat de pământ cu proprietăți
mecanice ce asigură stabilitatea;

• preluarea forțelor de împin-
gere maxime provenite de pe panta
amplasamentului (forța maximă
utilizată în proiect este cea rezul-
tată din analizele de stabilitate în
ipoteza cu seism și valori de calcul
a parametrilor geotehnici). Astfel,
în cazul apariției unui eveniment
seismic în timp ce incinta este des-
chisă, peretele de susținere proiec-
tat are și funcția de preluare a
împingerilor provenite din terenul
cu potențial instabil în această
situație.

Piloții sunt executați din beton
armat clasa C25/30, armați cu car-
case spațiale din bare longitudinale
și transversale din S500 (clasă C).
Tehnologia de execuție a piloților
este prin forare cu tubaj.

Fig. 2: Rezultatele analizei de stabilitate pentru versantul din amplasament ‐ suprafețe de
cedare oarecare ‐ analiză conform SR EN 1997 ‐ valori Fs min pentru abordarea 1

combinația 2, în regim static (a) și dinamic (b)

Fig. 3: Secțiunea longitudinală a construcției Fig. 4: Vedere în plan a incintei proiectate

continuare în pagina 26È
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Dimensionarea peretelui de
susținere a fost realizată cu respec-
tarea normativului NP 124:2010
„Normativ privind proiectarea geo -
tehnică a lucrărilor de susținere” [2]
și standardului SR EN 1536:2011
„Execuția lucrărilor geotehnice spe-
ciale. Piloți forați” [3].

Pentru calculele eforturilor în
peretele de susținere s-au avut în
vedere toate laturile incintei, luând
în considerare încărcările supli-
mentare datorate vecinătăților, în
funcție de distanțele aferente și de
tipul construcției.

Pentru toate etapele de calcul au
fost luate în considerare atât soli -
citările statice provenind din împin-
gerile pământului, cât și creșterea
acestora datorată unor acțiuni seis-
mice (calcul dinamic). Calculele
peretelui au fost efectuate conform
NP 124-2010 [2], considerându-se
abordările de calcul 1 și 3 din SR EN
1997-1:2004/NB:2007 [4]. Calcu-
lele la starea limită ultimă au
cuprins două situații accidentale:
excavație neplanificată suplimen-
tară (+0,5 m), respectiv încărcarea
seismică.

Piloții sunt solidarizați la partea
superioară cu o grindă de corona-
ment 450 mm x 1.000 mm, execu-
tată din beton armat C25/30 și
armătură S500 (clasă C). Grinda de
coronament înglobează armătura
ver ticală a piloților, prin spargerea
betonului acestora până la nivelul
intradosului grinzii.

Sprijinirea pereților incintei se
va face pe două niveluri de reze-
mare:

• primul nivel este reprezentat
de șpraițuri TV416 x 12 mm mon-
tate sub nivelul planșeului peste
parter, la cota +2.20 m;

• al doilea nivel de rezemare
este reprezentat de placa de peste
subsol, care va fi realizată înaintea
execuției subsolului, cu tehnologie
de tip „top-down”. Cota superioară
a plăcii de peste subsol este
-0.30 m. Placa este sprijinită, în
timpul execuției săpăturii, cu 3
piloți forați ø400 mm cu lungime
de 14 m.

În figura 5 este prezentată evo-
luția lucrărilor de excavare și a
montării sprijinirilor pereților de
susținere din piloți forați (șpraițuri
și placa de la cota ±0,00m), res-
pectiv de construire a structurii. 

Fig. 5: Evoluția lucrărilor de execuție: a) montare șpraițuri; b) turnare placă cota 0,00 m;
c) realizare infrastructură; d) finalizare structură

Fig. 6: Vedere în plan și secțiune prin incinta proiectată pentru faza a 6‐a de execuție

Fig. 7: Diagrame de presiuni, momente încovoietoare și forțe tăietoare
în peretele de susținere pentru faza finală de excavare

Æ urmare din pagina 25
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Fazele tehnologice de execuție
sunt următoarele:

1. demolare structură existentă
pe amplasament;

2. amenajare taluz teren cu
umplutură bine compactată (până
la 1,8 tone/mc);

3. execuție piloți forați tangenți
ø400 și grindă de coronament;

4. execuție săpătură în taluz
până la cota intradosului plăcii
peste subsol (+1,90 m);

5. execuție protecție taluz prin
torcretare și amenajare canale de
scurgere a apelor pluviale;

6. montaj șpraițuri orizontale la
cota +2,20 m;

7. execuție planșeu peste subsol
pe zona indicată în planuri;

8. execuție săpătură generală
până la cota -0,30; turnare com-
pletă planșeu peste subsol (placă +
grinzi);

9. execuție săpătură până la
cota -3,45 pe sub placa de la cota -
0,05 (sistem top-down); turnare
be ton egalizare și execuție radier
beton armat; cofraj și armare
pereți subsol, turnare beton pereți
subsol;

10. execuție elemente peste
parter; dezafectare piloți temporari
de sprijinire placă (indicați în pla-
nuri);

11. dezafectare șpraițuri.
În figura 6 este prezentată

vederea în plan și o secțiune prin
lucrare corespunzătoare etapei
tehnologice 6.

Diagramele de presiuni, momente
încovoietoare și forțe tăietoare
corespunzătoare secțiunii 1-1
(figu ra 6) pentru faza de excavare
finală sunt prezentate în figura 7. 

În aceste calcule au fost luate în
considerare și presiunile active ale
pământului amonte cauzate de o
eventuală pierdere de stabilitate a
taluzului.

Tabelul 1: Rezultatele modelării numerice S 1‐1 (în lungul pantei) cu valori caracteristice
ale parametrilor geotehnici

continuare în pagina 28È
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EFECTUL ASUPRA
CONSTRUCȚIILOR ÎNVECINATE

Amplasamentul se învecinează
pe două laturi cu construcții exis-
tente aflate la mică distanță, pe
cele lalte două fiind o stradă, res-
pectiv o clădire la cca 50 m dis-
tanță. Aceste clădiri existente aduc
suprasarcini suplimentare, de care
s-a ținut cont atât în proiectarea
peretelui de incintă prin aplicarea
unor suprasarcini echivalente pe
laturile de NV și SE, cât și în ana -
lizele de stabilitate efectuate.

Prin proiect s-a impus ca depla -
sările orizontale ale pereților incin-
tei pe aceste laturi să fie limitate
sub 10 mm, pentru a nu se produce
decomprimarea stratului de fun-
dare, tasarea construcțiilor, apariția
unor fisuri etc. Deformația maximă
calculată în proiect a pereților incin-
tei către imobilele învecinate este
de 8,8 mm, putând cauza tasări de
până la 4,4 mm, tasări mai mici
decât cele admise de normativele în
vigoare [5].

Pentru a pune în evidență efec-
tul asupra clădirilor din jur s-a rea -
lizat o modelare numerică a incintei
proiectate și a clădirilor învecinate
care a dus la următoarele rezultate
(Tabelul 1 și 2):

• În lungul pantei din amplasa-
ment (secțiunea 1-1), zona pe care
se resimt deformații induse de
excavație se extinde până la maxi-
mum 20 - 30 m în amonte de
aceasta, valorile acestora fiind
foarte mici (1-2 mm), pe această
zonă neexistând construcții. Ceea
ce înseamnă că imobilul vecin, aflat
la cca 50 m distanță în amonte, nu
este influențat. 

Deplasarea maximă a peretelui
în faza finală de excavație, în static,
la SLS este de cca 5-6 mm.

În regim dinamic (seism) depla-
sările maxime orizontale ale
peretelui cresc la cca 11 - 12 mm.

Tabelul 2: Rezultatele modelării numerice S 2‐2 (perpendiculară pe pantă) cu valori
caracteristice ale parametrilor geotehnici

Æ urmare din pagina 27
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• În secțiunea perpendiculară pe
pantă (secțiunea 2-2) deplasările
orizontale ale peretelui ating,
pentru faza finală de excavație, în
regim static, cca 6-7 mm. Tasarea
maximă absolută a clădirii înveci-
nate a rezultat, în acest caz, de
6 mm - 7 mm, iar tasarea diferenți-
ată maximă este de 2 mm. În vari -
anta cu seism deplasările orizontale
ating 8 mm - 9 mm, iar tasările
12 mm. Față de rezultatele experti-
ze lor de calcan efectuate pentru
imobilele vecine rezultă că acest
nivel al tasărilor nu pune în pericol
stabilitatea și rezistența acestor
construcții.

Pe baza acestor rezultate se
concluzionează că zona adiacentă
excavației adânci, în limitele căreia
deplasările verticale și orizontale
induse de excavație pot afecta
rezistența și stabilitatea construcții-
lor vecine, în conformitate cu
NP120-2014 [5], este restrânsă la
zona imediat adiacentă lucrării și nu
depășește limitele de proprietate.

CONCLUZII
Studiul de caz prezentat în arti-

col se referă la o excavație adâncă
de cca 9 m, care trebuie executată
pe o pantă pentru realizarea subso-
lului unei locuințe. Analizele de sta-
bilitate au arătat că zona este
po tențial instabilă în regim seismic.
Peretele de incintă a fost proiectat
în varianta din piloți forați tangenți,
sprijinit cu un nivel de șpraițuri și
cu ajutorul plăcii de peste subsol,
fiind calculat pentru a prelua inclu-
siv împingerea pământului poten -
țial alunecător în regim seismic.

Pentru a evalua efectul pe care
lucrarea o are asupra celor două
clădiri învecinate s-a efectuat o
modelare numerică în element finit.
Aceasta a dus la concluzia că zona
adiacentă excavației adânci, în limi -
tele căreia deplasările verticale și
orizontale induse de excavație pot
afecta rezistența și stabilitatea

construcțiilor vecine, în conformi-

tate cu NP120-2014 [5], este res-

trânsă la zona imediat adiacen tă

lucrării și nu depășește limitele de

proprietate.
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GALA FPSC
„STAR CONSTRUCT” 2018

În anul centenarului, FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC) organi-
zează prima Gală de decernare a Trofeului „STAR CONSTRUCT 2018”, eveniment dedicat operatorilor economici
din industria construcțiilor,  ce va avea loc în București, la data de 12.12. 2018.

Într-un cadru festiv, în prezența a cca 300 participanți, va fi decernat TROFEUL STAR CONSTRUCT și va fi lansat
CATALOGUL Evenimentului, distribuit pe tot parcursul anului 2019.

Deoarece ne dorim ca ediția inaugurală să fie una de amploare, onorată de prezența unor societăți de renume
pentru industria construcțiilor, oferind un spațiu ideal pentru dezvoltarea de noi relații profesionale sau consolidarea
celor existente, vă invităm să ne onorați cu prezența Dumneavoastră.

Detalii și înscriere la adresa http://federatiaconstructorilor.ro/gala-star-construct-2018
Telefon: (+4) 0726 138 662, Fax: (+4) 0753 039 138, E-mail: office@federatiaconstructorilor.ro
Web-Site: www.federatiaconstructorilor.ro
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Tehnologia de execuție a coloanelor de balast

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

VIBROFLOTAȚIE VF
(Vibroflotation)

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

Etapele de execuție a coloanelor
prin vibroflotație sunt:

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

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

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

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

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

VIBRODISLOCARE VD
(Vibrodisplacement)

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

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

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

În prima fază a unui proiect de construcții este totdeauna necesară o investigație a caracteristi-
cilor solului, executată de o firmă specializată, prin care să se determine capacitatea de încărcare a
terenului și să se recomande metodele posibile de realizare a fundației.

Una dintre cele mai ieftine și rapide soluții de creștere a capacității portante a solului este exe-
cuția pe întreaga suprafață a terenului respectiv a unor așa-numiți „piloți de balast”, adică a unor
coloane forate, care sunt umplute cu pietriș și compactate cu vibratoare de adâncime speciale.



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

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

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

VIBROCOLOANE DE BETON VCC
(Vibro Concrete Columns)

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

Etapele de lucru sunt:
Etapa 1: Vibratorul este plasat

pe platforma de lucru, deasupra
punc tului de compactare.

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

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

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

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



TIPFOR -
companie specializată
în foraje pentru puțuri de apă
Începând din 2007 compania
TIPFOR execută foraje de puțuri
pentru apă oriunde în România.
Încă din primul an de activitate
echipa TIPFOR și-a propus să
execute foraje de puțuri la cele
mai înalte standarde de calitate
și la prețuri rezonabile, iar acum,
după 10 ani de activitate, calita-
tea ne reprezintă iar prețul ne

recomandă. Datorită sistemului
nostru de organizare, oamenilor
bine pregătiți și nu în ultimul
rând, utilajelor performante de
care dispunem, reușim să exe-
cutăm foraje de puțuri oriunde
în România, la prețuri mai bune
în comparație cu competitorii
noștri de pe plan local.

Principala activitate este cea
de alimentare cu apă din foraje
de puțuri la mare adâncime dar
și alte servicii conexe cum ar fi:

• foraje epuisment și asecări

• foraje pentru mediu sau
piezometre

• foraje pompe de căldură

• foraje micropiloți

• puțuri absorbante

• sisteme de pompare 

• denisipări puțuri



Cine sunt clienții noștri?

Ne adresăm persoanelor fizice,
societăților comerciale, precum
și instituțiilor statului care își
doresc foraje de puțuri pentru
apă la mare adâncime.

Ce materiale folosim?

Pietrișul mărgăritar și tubula -
tura forajului sunt principalele

componente care fac diferența
între o lucrare de calitate și un
puț prost făcut. Foarte mulți
dintre competitori pun accentul
doar pe tubulatură, urmărind ca
aceasta să fie albastră și cu
filet, dar neglijează pietrișul
mărgăritar care este mai impor-
tant decât tubulatura.

Dacă pietrișul mărgăritar sau,
mai bine zis, nisipul cuarțos nu

a fost bine ales și corect intro-
dus în jurul filtrelor, rezultatul
va fi dezastruos, apa fiind întot-
deauna cu nisip.

Pentru mai multe informații
despre cum se face corect
un foraj, accesați site-urile
www.tipfor.ro sau
www.foraje-pentru-apa.ro

La noi totul e limpede !

www.tipfor.ro | www.foraje-pentru-apa.ro
Telefon: 0729 104 692 | Email: office@tipfor.ro
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SALT COM – la dispoziția dumneavoastră!

AVANTAJELE HALELOR METALICE AUTOPORTANTE
EXECUTATE DE SALT COM

Sunt ieftine și ușor de executat. Sunt reciclabile și lesne
de ventilat și răcit pe timpul verii. Pot avea numeroase uti-
lizări practice, de la hale de producție în industrie, depozite de
cereale în agricultură, până la garaje și hangare de orice
dimensiuni pentru avioane sau bărci cu motor.

Halele metalice autoportante (semirotunde), sunt execu-
tate printr-o tehnologie de laminare (profilare) la rece a tablei
din oțel cu diferite grosimi, protejată împotriva coro ziunii
(prin galvanizare, aluzincare sau vopsire în câmp electro-
static), și având următoarele caracteristici și avantaje față de
construcțiile realizate cu tehnologii clasice (cu structura de
rezistență din profile metalice, cărămidă, beton sau lemn):

• nu există structură de rezistență pentru susținerea
acoperișului (stâlpi și ferme), prin urmare asigură ma -
ximum de spațiu util, raportat la suprafața construită;

• deschideri foarte mari, de peste 25 metri, înălțimea
acoperișului de max. 15 metri, lungimi nelimitate;

• costuri și durate de execuție mici în raport cu construcți-
ile clasice;

• ușor adaptabile la cerințele clientului;
• soluții de realizare multiple, în funcție de cerințele clien-

tului: cu fundații și zidărie înaltă, fără zidărie, ampla sate pe
platforme din beton sau numai pe fundații perimetrale, neizo-
late sau izolate, cu căi de acces multiple.
HALE METALICE AUTOPORTANTE (SEMIROTUNDE)

PUSE ÎN OPERĂ DE SALT COM
• Hală 1.000 mp – Miracom, loc. Căzănești, jud. Ialomița;
• Hală 1.000 mp – A&S Internațional 2000 SRL, loc. Fetești,

jud. Ialomița;
• Două hale x 1.000 mp/buc. – Agrozootehnica Pietroiu SA,

loc. Pietroiu, jud Călărași;
• 500 mp – V&G Oil 2002, loc. Focșani, jud. Vrancea.

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
ALTE LUCRĂRI MAI IMPORTANTE:

• Reabilitare dig local de apărare – comunele Alexeni și
Căzănești, județul Ialomița;

• Amenajare trecere bac-gabară peste brațul Borcea –
comuna Bordușani, județul Ialomița;

• Reabilitare dig local de apărare – comuna Căzănești,
județul Ialomița;

• Extindere canalizare strada Libertății și strada Cuza Vodă
– oraș Amara, județul Ialomița;

• Construcție ciupercărie – Alpha Land, comuna Ciulnița,
județul Ialomița;

• Documentații fază PAD pentru 25 de stații și 3 depozite
deținute de Petrom în județele Ialomița, Brăila, Călărași și Tul-
cea;

• Reabilitare Cămin Cultural – comunele Spiru Haret și
Berteștii de Jos, județul Brăila;

• Reabilitare pod peste râul Călmățui și construcție podețe
– comuna Spiru Haret, județul Brăila;

• Execuție hală pentru depozitare cereale, 420 mp, ben-
eficiar Florimar, loc. Ograda;

• Construcție sediu Transelectrica București – municipiul
Slobozia;

• Modernizare Centru Logistic Agrimatco – București,
comuna Grivița, județul Ialomița;

• Refacere hală metalică cu acoperiș autoportant – cu
suprafața totală construită de 460 mp pentru Agrodamar, loc.
Ograda, jud. Ialomița;

• Execuție showroom cu suprafața de 800 mp pentru soci-
etatea Hamei Exim, loc. Slobozia, jud. Ialomița;

• Case unifamiliale, case de vacanță, spații comerciale,
hale de producție în județele Ialomița și Brăila. q

SALT COM Slobozia este o firmă specializată în lucrări diverse de proiectare și construcții montaj: construcții
și modernizări sedii pentru instituții publice, spații de depozitare pentru agenți economici, lucrări de apărare
împotriva inundațiilor , sisteme de irigații, construcții de locuințe etc.

Societatea dispune de personal tehnic, economic și administrativ calificat și responsabili tehnici autorizați
care asigură respectarea condițiilor de calitate, în conformitate cu prescripțiile tehnice și sistemul referențial de
calitate. SALT COM deține sistem de management al calității: ISO 9001, ISO 14001 și ISO OHSAS 18001.

Din 2009, SALT COM produce hale metalice cu structură autoportantă (semirotunde) care sunt recomandate
pentru aplicațiile ce necesită suprafețe foarte mari, fiind ideale în special pentru centre mari de depozitare sau
de producție, oferind 100% spațiu interior util.
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Soluții de consolidare a construcțiilor avariate
și urmărirea lor în timp

dr. ing. Gabriela GHERGHEL - SC VESNI SRL Brașov

Concluziile care se desprind sunt rezumate succinct
astfel:

1. Tehnologia de prelucrare aplicată elementului de
consolidat are o importanță deosebită în stabilirea
capacității portante a elementului rezultat;

2. Rigiditatea elementului rezultat este în strânsă
legătură cu tehnolo gia aplicată miezului de cămășuit.

În vederea elucidării comportării reale a secțiunii
cămășuite cu beton, s-au efectuat încercări de labora-
tor. Cămășuirea s-a realizat aplicând diferite tehnici
miezului de consolidat.

Solicitarea la care ne vom referi, în cele ce
urmează, este încovoierea. 

S-au pregătit  9  bucăți de epruvete (grinzi) iden-
tice, cu secțiunea de 10 cm x 15 cm și lungimea de 95
cm; armătura longitudinală este 4ø12 și etrierii ø6/10.

Au mai fost pregătite 3 epruvete cu secțiunea
17,5 cm x 22,5 cm  și lungimea aceeași, de 95 cm;
armarea acestor grinzi a fost dublă, copiind armarea
elementului consolidat (A1).

Clasa betonului a fost aceeași, și anume C16/20
pentru toate elementele.

Încercările s-au făcut într-un laborator autorizat, cu
ajutorul colegilor de la SC COBCO LABORATOR Brașov.

DESCRIEREA ȘI PREGĂTIREA PROBELOR
Pentru fiecare tehnologie de consolidare s-a lucrat

cu câte 3 epruvete cu secțiunea de 10 cm x 15 cm care
s-au cămășuit, rezultând o secțiune de 17,5 cm x
22,5 cm; cămașa a fost armată cu 4ø8 armatură longi-
tudinală și etrieri ø6/10.

Prima soluție, și cea mai simplă, avută în vedere a
constat în prelucrarea fețelor secțiunii de consolidat
prin buciardare (E1).

La a doua soluție s-a urmărit o îmbunătățire a con-
lucrării, pentru aceasta, pe lângă buciardare, reali-
zându-se o legătură cu ajutorul conectorilor între
armătura secțiunii ințiale și armătura cămășii. Evident
că, în acest scop, a fost necesară spargerea colțurilor
secțiunii pentru dezvelirea armăturii longitudinale (E2).

Realitatea din șantiere ne-a pus, de multe ori, în
situația nerespectării tehnologiei de lucru impuse în
proiect. Pornind de aici, am încercat o a treia soluție, în
care suprafețele elementului de consolidat nu au fost
prelucrate în niciun fel; mai mult, acestea s-au acope-
rit cu un strat de impurități (E3).

S-au păstrat trei epruvete martor, cu secțiunea
17,5 cm x 22,5 cm (A1). 

SCURTĂ DESCRIERE
A DISPOZITIVULUI DE ÎNCERCARE

Utilajul pe care s-au încercat epruvetele este fabri-
cat în RDG, în anul 1966, sub numele de Universal
Machines ZD100. Mașina a fost concepută  pentru tes-
tarea oțelului și a altor materiale de construcție la soli-
citările de întindere, compresiune și încovoiere.
Capacitatea maximă este de 100 t; distanța dintre rea-
zeme este reglabilă, între 50 mm și 950 mm pentru
solicitarea de încovoiere, respectiv maximum 750 mm
pentru solicitările de întindere-compresiune.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR
Menționăm că toate elementele au fost încercate

până la cedare.
Rezultatele obținute pe probele cămășuite s-au

comparat cu cele etalon A1.
La elementul cămășuit folosind ca metodă de prelu-

crare simpla buciardare  E1 (fig. 1), rezultatele sunt
satisfăcătoare, capacitatea portantă fiind de 80,3%
față de cea a etalonului A1.

Cel mai aproape de etalon s-au comportat elemen-
tele  buciardate și legate cu conectori E2. În acest caz,
capacitatea portantă a elementului rezultat a fost de
~93% din cea a etalonului.

La analiza unei grinzi fisurate, după îndepărtarea
cojii de beton, se poate observa cum fisurile de pe
fețele vizibile se regăsesc și în interior, în miezul
cămășuit (fig. 2), în continuarea celor din exterior.
Acest aspect este foarte important și indică faptul  că
cele două betoane au lucrat unitar.

Lucarea de față evidențiază o serie de aspecte relevante cu privire la modul de abordare a proiec-
tării și execuției lucrărilor de consolidare a construcțiilor.

Experimentul de laborator aflat la baza acestei considerații a avut ca scop determinarea compor-
tamentului real al elementelor consolidate cu betoane de vârste diferite, în funcție de modul de pre-
gătire a miezului și de tehnologia de cămășuire aplicată. Rezultatele obținute în urma testării sunt
confirmate teoretic prin calculele efectuate.
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În ceea ce privește probele E3 - modul de compor-
tare al unui element consolidat necorespunzător, rezul-
tatele vorbesc de la sine: capacitatea unui astfel de
element fiind de numai 66% față de cea a elementului
etalon.

Concluzia este cât se poate de simplă: o tehnologie
defectuoasă reduce cu o treime capacitatea  elementu-
lui încovoiat, față de cum a fost considerat în calcule.

Rezultatele obținute pe diferitele probe încercate
sunt  reprezentate grafic în figura 3, unde se observă
cu ușurință capacitățile portante ale elementelor
încovoiate.

Săgeata făcută sub sarcină are valori cuprinse între
10 mm ÷ 15 mm. 

Variația  este în strânsă legătură cu tehnologia de
consolidare adoptată (fig. 4):

• la proba etalon săgeata este de 14 mm, la o sar-
cină capabilă de ~176kN;

• la elementul E1 săgeata este de 12 mm, la o sar-
cină capabilă de ~141 kN;

• la elementul E2 săgeata este de 15 mm, la o sar-
cină capabilă de ~164 kN;

• la elementul E3 săgeata este de 11 mm, la o sar-
cină capabilă de ~116 KN.
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TOLOGEA Sebastian - „Probleme privind patologia
construcțiilor”, Editura Tehnică, 1975.

(Din AICPS Review nr. 1-2/2017)

Fig. 1: Epruveta pentru încercarea E1 ‐ deschiderea  fisurilor este
de 2‐3 mm, la distanța de ~30 cm. Fisurile de pe fața laterală

se continuă și pe intradosul grinzii

Fig. 2: Epruveta E2 după încercare ‐ fisurile de pe fețele vizibile se
regăsesc și în miezul cămășuit 

Fig. 4: Diagrama variației săgeții sub sarcină, în funcție
de tehnologia de consolidare adoptată

Fig. 3: Reprezentarea grafică a rezultatelor încercărilor
la soliciatarea de încovoiere. Cele trei încercări făcute după

tehnologia descrisă la proba E2 se apropie cel mai mult
de rezultatele obținute la grinda etalon. Rezultatele obținute prin
buciardarea fețelor grinzii inițiale ‐ proba E1 ‐ sunt satisfăcătoare.

Diferența mare de comportare apare la proba E3,
la care s‐a simulat o consolidare neglijentă
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V-ați săturat de caniculă, de inundații?
Există o soluție: acoperișurile verzi  Odú Green Roof!

În aglomările urbane disconfortul
termic este și mai accentuat. Efec-
tul maximelor neobișnuit de ridi-
cate, care ajung la 35°C - 38°C, se
adaugă la fenomenul de „urban
heating” provocând chiar probleme
de sănătate acute și cronice, tem-
peraturile în mediul urban ajungând
să urce până la 42°C - 45°C. În schimb,
furtunile cauzate de schimbările
bruște de temperaturi aduc cu ele
precipitații de genul ploilor toren -
țiale, cu debite de 50 mm/oră,
cărora nu le fac față sistemele de
canalizare. Cu toții am văzut stră -
zile sau pasajele inundate, mij loa -
cele de transport blocate în tuneluri
și pasaje, șoferi și călători cu nervii
întinși la maximum.

Nici în România recentele modificări
climatice nu pot fi trecute cu vede -
rea în viața de zi cu zi. Seceta

instaurată în multe zone ale țării
impune măsuri și soluții pentru
con traca ra rea feno menelelor meteo
extreme.

„În acest context, trebuie să
subli niem rolul acoperișurilor
verzi în reducerea efectului de
încălzire globală, mai ales în
marile aglo merări urbane” ne
spune d-l Mathe Huba, administra-
torul Odú Green Roof.

Efectul de seră este considerat cau -
za principală a încălzirii globale. Inten -
sificarea sa se datorează emisiilor
de gaze eliberate în atmosferă de
activitățile antropice. Eliminarea
acestor gaze prin procese naturale
este mult mai înceată decât pro-
ducerea lor.

Plantele absorb CO2, dar, din păca te,
numărul plantelor și copacilor nu a
crescut propor ți onal cu cantitatea

emisiilor de gaze cu efect de seră.
În anii secetoși plantele absorb din
atmosferă cu 30% mai puțin CO2,
concentrația acestuia crescând mai
rapid.

Instalarea unui număr cât mai
mare de acope rișuri cu vegetație
este o soluție cu multiple avantaje
privind mediul înconjurător, mai
ales in orașele mari fără prea multe
spații verzi.

Fiind rezultatul încălzirii globale, plo -
ile torențiale au devenit obișnuite.
Un avantaj important al acoperișu-
lui verde este evitarea suprasoli -
citării sistemului de scurgere și de
canalizare. Structura acoperișului
verde permite retenția a 40 – 150
litri de apă pe mp, în funcție de
soluția aleasă. O parte din această
cantitate de apă este drenată lent,
protejând sistemele pluviale, iar o
altă cantitate este eliminată prin
eva porare, contribuind la reduce -
rea tem peraturii mediului ambiant.
De exem plu, un acoperiș viu exten-
siv, a cărui greutate pe mp în stare
sa turată este de 80 kg/mp, reține o
cantitate de 40 l de apă, dar un
aco periș verde intensiv – o „grădină
suspen dată”, cu o greutate speci-
fică de 300 – 400 kg/mp, amenajat
pe o structură ce permite acest
lucru, poate reține 140 litri – 150
litri de apă pluvială.

Acoperișurile verzi nu numai că rețin
mari cantități de apă meteorică, dar
o și purifică. Apa de ploaie curge
mai întâi pe plante, apoi, doar după
ce trece prin diferitele straturi com-
ponente, ajunge în instalațiile de
scurgere. Este filtrată, astfel, 95%

Încălzirea globală aduce cu sine modificări dramatice în clima secolului XXI. Procesul de schimbare
climatică provoacă o serie de anomalii care ne pot modifica radical modul de viață. Vremea poate fi
caracterizată prin căldură excesivă pe perioade îndelungate și diminuarea precipitațiilor cu o medie
de 25-30%, provocând secetă în anotimpuri de regulă umede, urmată de ploi torențiale cu debite de
apă excesive, fără ca solul să poată asimila cantitățile de precipitații multiple față de mediile obiș-
nuite. Toate acestea pot cauza haos, atât în mediul rural cât și în cel urban.



din cantitatea de plumb, cupru, cadmiu
ce ajunge pe acoperiș odată cu apa
pluvială și care rămâne în substrat.
Cantitatea de azotați și azotiți
reținuti (provenită din ploile acide)
este, de asemenea, importantă, dar
aceasta e mai greu cuantificabilă.

Economiile care se obțin prin redu -
cerea costurilor de încălzire și răcire
a imobilelor devin consistente iar
amortizarea investiției într-un aco -
periș verde sau perete cu vegetație
se realizează într-o perioadă mai
scurtă.

Fiecare metru pătrat de
vegetație în mediul urban
contează!

Echipa Odú Green Roof
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Metode de proiectare a teraselor verzi
în fazele incipiente ale proiectelor sustenabile

certificate LEED
asis. drd. arh. Laura AMAIEI, LEED AP BD + C

Importanța teraselor verzi
este cuantificabilă prin numă-
rul de credite pe care îl deter-
mină pe parcursul mai multor
criterii de certificare interna -
țională a clădirilor sustenabile
LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design).
Intenția unuia dintre aceste
criterii, denumit Open Space,
este de a crea un spațiu exte-
rior ce încurajează interacțiu-
nea cu mediul, interacțiunea
socială, activitățile recreative
și cele fizice.

Cerințele unui astfel de criteriu
impun un spațiu exterior egal cu
cel puțin 30% din aria totală a
sitului ce include amprenta la sol a
clădirii. Un procent de minimum
25% din acest spațiu exterior tre-
buie sa fie acoperit de vegetație
(iarba pentru gazon nu intră în ca -
tegoria acceptată de vegetație)
sau poate fi compensat prin per-
gole acoperite cu vegetație.

Pentru proiectele care au un
coeficient de ocupare a terenului
de 1.5, soluțiile pot include acope-
rișuri verzi extensive sau intensive
pentru cerința de acoperire cu ve -
getație a minimum 25% din spațiul
exterior iar tipurile de acoperiș
accesibile utilizatorilor și acoperite
cu pavaj pot fi folosite, de aseme-
nea, pentru a respecta cerințele de
creditare. Atunci când ocupanților
clădirii li se oferă oportunități de
conectare cu mediul exterior, aceș-
tia manifestă o stare generală de
bine și productivitate sporită. 

Spațiile exterioare ce includ
terasele verzi oferă, de asemenea,
multe beneficii pentru mediu –
crearea de habitate naturale,
reten ția apelor pluviale, reducerea
direcționării acestora către sis-
temele de canalizare și reducerea
efectelor de insulă de căldură
urbană. 

Procesul de proiectare a spa -
țiilor verzi ce răspund cerințelor de
certificare presupune următorii
pași:

I. Calcularea suprafaței totale a
sitului aflat în limita proprietății;

II. Calcularea suprafaței spa -
țiului exterior și a zonei necesare
aco perite cu vegetație (folosirea
Ecuației 1 pentru a determina
suprafața necesară pentru spațiul
exterior și a Ecuației 2 pentru a
determina suprafața ce necesită
acoperirea cu vegetație);

III. Proiectarea teraselor verzi. 
Este necesară identificarea

caracteristicilor spațiului exterior
din fazele incipiente ale proiectului
pentru a optimiza amplasarea
clădirii și arhitectura peisagistică a
sitului. Toate spațiile exterioare
trebuie să permită accesul și să
încurajeze folosirea de către ocu-
panții clădirii dar nu este necesar
să devină un spațiu activ (fig. 1).
Pentru îndeplinirea cerinței de
acoperire cu vegetație în proporție
de 25%, pot fi utilizate terasele

verzi extensive sau intensive.
Terasele verzi pot fi considerate
spațiu exterior, dacă sunt accesi-
bile pentru utilizatori iar clădirea
are un coeficient de utilizare a
terenului cel puțin egal cu 1,5. 

Întreținerea  acestor terase va fi
necesară pentru a menține plan tele
sănătoase iar structura în stare
bună. Plantele artificiale nu sunt o
opțiune viabilă pentru acoperișurile
de acest tip. Alegerea plantelor tre-
buie să fie una responsabilă, cu
accent pe cele cu dezvoltare bună în
zona în care este situată clădirea;
plantele locale, adaptative, prezintă
un necesar redus de mentenanță,
prin urmare apa folosită pentru iri-
gare poate fi redusă considerabil.
Pentru aceste terase, este preferabil
de a încuraja interacțiunea utilizato-
rilor prin crearea de semne, zone de
mers sau zone de observare/repaus. 

Un exemplu concret pentru un
teren de 10.000 de mp presu -
pune setul de calcule conform
Tabelului 1.

Tabelul 1
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Fig. 1: Exemplu de amplasament

continuare în pagina 42È
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Este important de menționat că
aceste calcule nu trebuie să con-
trazică legile și normativele nați -
onale și locale. Cerințele de
pro iectare a teraselor verzi impuse
de certificarea LEED trebuie să pri-
meze doar atunci când aceste ce -
rințe sunt mai stringente decât
normativele țării unde se constru-
iește proiectul. În caz contrar, ele
oricum sunt respectate prin apli-
carea normativelor. 

Celelalte criterii importante unde
proiectarea teraselor verzi contri -
buie la obținerea de puncte LEED
care atestă că o clădire este
sustenabilă includ:

• crearea de habitate naturale
și încurajarea interacțiunii dintre
utilizatori;

• mana gementul apelor de ploaie
redirecționate de la canalizarea
orașului către mentenanța plan -
telor, prin colectare și reutilizare
sau prin absorbție directă;

• reducerea efectului de insulă
de căldură urbană și criteriul de
evaluare a sitului ce include zonele
acoperite cu vegetație.

Scopul clădirilor cu impact
redus asupra mediului este de a
gestiona apele de ploaie cât mai
asemănător ciclului natural, folo -
sind tehnologii ale infrastructurilor
verzi, precum solul și sistemele de
vegetație. Pe lângă imitarea proce-
selor naturale ale ciclului hidrolo-
gic, clădirile cu impact redus,
spațiile și terasele verzi ajută la
integrarea sitului cu bazinul hidro-
grafic din jur, sunt adecvate pentru
ecosistemul și climatul local și
oferă alte avantaje, precum reutili-
zarea apei, crearea habitatelor și
diversitatea speciilor.

Înainte de calcularea volumului
de scurgere a apelor de ploaie din
zona proiectului, proiectul este
încurajat să reducă volumul de
scurgere prin protejarea resurselor
naturale existente sau crearea de
noi resurse prin terasele acoperite
cu vegetație, care servesc la
reducerea direcționării acestor ape
de ploaie către infrastructura de
canalizare a orașului. 

Un alt criteriu important în care
terasele verzi pot contribui la
obținerea de puncte se referă la
reducerea efectului de insulă de
căldură urbană. Scopul acestui cri-
teriu de certificare îl reprezintă
minimizarea efectelor nocive asu-
pra microclimatelor și a habitatelor
naturale. O opțiune pentru a ne
conforma acestui criteriu se referă
la aplicarea Ecuației 3.

Aceste strategii de umbrire a
zonelor de parcare prin vegetație,
de includere a materialelor de fi -
nisare a acoperișurilor cu un index
ridicat de reflexie solară (ex. fini-
sajele deschise la culoare) și
terasele verzi extensive sau inten-
sive contribuie la vegetalizarea
zonei și totodată, reduc supraîn-
călzirea sitului și a clădirii care va
folosi implicit mai puțină energie
pentru răcire vara. 

Pentru o mai bună înțelegere a
termenilor utilizați, am folosit urmă -
toarele definiții:

• Acoperișurile verzi extensive
sunt caracterizate de un strat de
sol redus (2,5-15 cm), suportă o
greutate mică (60-250 kg/m2), cu
nevoi de îngrijire minime, nu nece-
sită un efort mare pentru creșterea
și dezvoltarea plantelor. 

Sistemul este recomandat plan -
telor care se adaptează cu ușurință
condițiilor aspre, precum secetă

sau vânturi puternice. În general,
acestea nu permit accesul pentru
utilizatorii clădirii.

• Acoperișurile verzi intensive
(învelitoare grădină) sunt caracte-
rizate de un substrat de sol consis-
tent (>15 cm – 4,5 m sau mai mult)
și suportă o greutate >250 kg/m2.
Varietatea plantelor folosite este
foarte mare; se pot face asociații
între arbori, arbuști și subarbuști,
flori anuale si perene, mobilier de
grădină (bănci, pergole, corpuri de
iluminat, foișoare, bazine) și alei
din diferite materiale. Acest tip de
terasă verde permite accesul utili-
zatorilor clădirii.

• Infrastructura verde repre-
zintă o abordare bazată pe sol și
vegetație privind gestionarea ape -
lor de ploaie, care să fie rentabilă,
durabilă și ecologică. Abordările și
tehnologiile de gestionare a infra-
structurii verzi presupun un proces
de infiltrație, evapotranspirație,
captare și reutilizare a apelor plu-
viale, pentru a menține sau resta-
bili sistemele hidrologice naturale.

REFERINȚE
PARKER, D. C., The Corporate

Garden, in D. Relf (ed.), The Role
of Horticulture in Human Well-
Being and Social Development
(Portland, Oregon: Timber Press,
1990);

LEED Reference Guide for Build -
ing Design and Construction, LEED
v4 Edition, 2013 (updated 2016),
United States Green Building
Council, 2016. q

Fig. 2: www.livingroofs.org

Ecuația 3
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Arhitectura modernă, intrările și
acoperișurile vitrate, fațadele tridi-
mensionale iluminate, formele și
materialele naturale, precum și
regatul de verdeață sub forma unei
grădini verzi tot timpul anului - sunt

cea mai bună descriere a Galeriei
Wrocław. Clădirea este amplasată
în imediata vecinătate a gării
Wrocław Główny și este integrată
cu stația principală de autobuz
aflată în subteranul galeriei, în

cartierul Krzyki, străzile Sucha,
Dyrekcyjna și Borowska. Constru-
irea clădirii a început în ultimul
trimestru al anului 2014 și s-a
încheiat în octombrie 2017. 

Suprafața utilă a acestei clădiri cu
3 niveluri este de 71.000 m2, cea
mai mare parte ocupată de zona
comercială - 64.000 m2, zonă în
care sunt amplasate 200 magazine,
iar o suprafață mai mică, de birouri
- 7.000 m2. Clădirea concentrează,
sub același acoperiș, o multitudine
de magazine, restaurante, cofetării,
spații de servicii, precum și un com-
plex de cinema, un club de fitness
non-stop și o sală de joacă pentru
copii. Wrocłavia este un exemplu de
îmbinare perfectă între funcția
comercială și cea publică, realizată
concomitent cu dezvoltarea arhitec-
turală și grija pentru confortul uti-
lizatorilor, dar și pentru mediul
înconjurător. 

Galeria Wrocłavia este un complex deosebit de elegant pentru comerț și birouri, proiectat de atelierul
de arhitectură IMB Asymetria. Formele masive și neregulate ale clădirii, în combinație cu accentele
din aluminiu, reprezintă fundalul ideal pentru o construcție amplasată în centrul orașului Wrocław,
precum și un loc frecvent de întâlnire pentru locuitorii orașului.



Iluminat? Cel mai bine natural

Atmosfera unică, prietenoasă a
Galeriei Wrocłavia se datorează și
luminii naturale, care pătrunde în
interior prin cele 10 luminatoare din
acoperiș, fabricate cu sistemul
ALUPROF MB-SR60N ROOF.

„Acest sistem este o structură con-
cepută și utilizată pentru prima oară
în clădirea Galeriei din Katowice,
oferind posibilitatea executării
struc turilor complicate, cu un nivel
foarte bun de etanșeitate și izolare
termică. Au fost folosite profile din
aluminiu cu o lățime de 60 mm și
rezistență ridicată. Etanșeitatea
sistemului este asigurată de garni-
tura de etanșare cu manta EPDM.
Îmbinările acesteia, precum și
etanșarea geamurilor au fost exe-
cutate cu etanșant siliconic.” – ne-a
precizat Bożena Ryszka, director de
marketing al ALUPROF SA.

„Ansamblul de profile utilizate în
sistemul ALUPROF MB-SR60N ROOF
a permis executarea îmbinărilor la
unghiuri între 0 și 20° precum și
folosirea geamurilor cu forme
diferite, de ex. trapezoidale și tri-
unghiulare. Datorită acestui fapt, a
fost posibilă obținerea unei libertăți
sporite la proiectarea structurii
acestui corp” – a adăugat Bożena
Ryszka.

În Galeria Wrocłavia acoperișurile
fabricate în acest sistem reprezintă,
în total, cca. 3.000 m2 de vitrificări.
Vitrificările verticale mari, feres -
trele, ușile și pereții despărțitori
ignifugi transparenți ai clădirii sunt,
de asemenea, structuri la care au
fost utilizate sistemele ALUPROF:
peretele montant-traversă MB-SR50N,
sistemul de ferestre și uși MB-86,
pereții și ușile de interior MB-45,
precum și pereții despărțitori igni -
fugi MB-78EI și MB-118EI. 

Ecologie cu certificat 

Suprafața imensă a centrului
include nu numai funcții tipic co -
merciale, de servicii și pentru dis-
tracții, dar și zone pentru relaxare,

zone verzi, grădini și o fântână
arteziană. Terasele verzi ale Gale -
riei Wrocłavia au o suprafață totală
de peste 4.000 m2, ocupând un
spațiu mai mare decât jumătatea
unui teren de fotbal. O mare parte
a fațadei Wrocłavia din strada Joan-
nitów are forma unui perete verde
peren. În interiorul clădirii se află și
un spațiu verde natural, care face
mai plăcută vizitarea galeriei. 

Toate aceste soluții au condus la
crearea, în inima orașului, a unei
atmosfere apropiate de natură.
Însă, ele nu sunt singurele ele-
mente care atestă grija pro -
iectanților și a investitorului pentru
caracterul prietenos al clădirii față
de utilizatorii săi și mediul încon-
jurător. Chiar din etapa de pro iec -
tare-construire, partea comercială
a Wrocłaviei a primit certificatul
BREEAM cu gradul Excellent,
obținând 81,3% din puncte, rezul-
tat care, până în acest moment,
este cel mai ridicat din toată Europa
pentru un centru comercial în con-
strucție. În cadrul certificării BREEAM
au fost efectuate analize și prog-
noze complexe, referitoare la efec-
tul câtorva zeci de arii ale clădirii
asupra oamenilor și mediului încon-
jurător, la consumul de energie și
apă, precum și monitorizarea aces-
tora, la emisiile de dioxid de car-
bon, la gestionarea deșeurilor,

accesul la transport public, precum
și administrarea durabilă a întregii
clădiri.

În timpul construirii Galeriei Wrocła -
via au fost folosite, printre altele,
un detector de scurgeri special
proiectat, care a permis monito -
rizarea consumului de apă, senzori
de mișcare pentru reglarea inten-
sității luminii și dispozitive care per-
mit reducerea CO2. Grija pentru
mediul natural are, în această
clădire, încă o dimensiune: în pla-
nurile investitorului se regăsește
amplasarea pe acoperișul centrului
a stupilor pentru albine, cu scopul
ca ele să polenizeze plantele care
înfloresc în jurul orașului Wrocław
dar și să producă miere în cadrul
acestui proces.

Datorită structurii inovatoare, a ofer -
tei comerciale deosebite și calității
ridicate a serviciilor și standardului
de finisare, precum și nume roa -
selor soluții pro-ecologice, Galeria
Wrocłavia este un loc vizitat cu
plăcere de locuitorii orașului și din
toată Silezia de Jos. Este, totodată,
o clădire care produce un efect
impresionant pentru cei care o
privesc și pentru cei care o vizi tea -
ză, și asta nu numai din perspectiva
utilizatorilor săi, ci mai ales a iubi -
torilor de arhitectură modernă. q
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Arhitectură fără limite… (XXVI)
Zaha Mohammed Hadid s-a născut la 31 octombrie 1950 în Bagdad – Irak, în

familia unui bogat om de afaceri și a decedat, la 65 de ani, în urma unui atac de
cord, în Miami – SUA.

A absolvit matematica la Universitatea Americană de Arhitectură din Beirut și
apoi, School of Architecture din Londra.

A fost un arhitect cu dublă cetățenie, irakiană și britanică. A fost prima femeie
arhitect care a primit, în 2004, Premiul pentru Arhitectură Pritzker, fiind considerată
mult timp cea mai importantă femeie arhitect a zilelor noastre. A primit, de aseme-
nea, cel mai prestigios premiu pentru arhitectură din Marea Britanie - Premiul Stir-
ling, în 2010, 2011 și 2012.

În 2015 a devenit prima și singura femeie care a primit medalia de aur din par-
tea Royal Institute of British Architects.

A fost denumită „regina curbei” deoarece a eliberat geometria arhitecturală,
dându-i o nouă unitate expresivă. Practic, a fost, în opinia multor arhitecți, un geniu
vizionar, dând funcționalitate unor forme inovatoare, pe cât de apreciate vizual pe
atât de greu de realizat.

Iată și câteva dintre cele mai interesante proiecte ale sale transpuse în practică
în 55 de țări… 

COMPLEXUL ACVATIC
PENTRU JOCURILE OLIMPICE 2012  - Lon-
dra, Marea Britanie

Complexul cuprinde trei piscine și trei tribune
pentru 17.500 spectatori, la cele două bazine prin-
cipale.

Acoperișul este din oțel și aluminiu iar în inte-
rior este acoperit cu lemn. Se sprijină în doar trei
puncte, având forma unui arc parabolic care se
scufundă în centru, având cele două bazine princi-
pale în cele două capete ale complexului.

Pereții exteriori sunt din sticlă.

Construirea complexului
a costat 269 de milioane de
lire sterline, de trei ori mai
mult față de estimarea iniți -
ală, din cauza complexității
acoperișului. 

Complexul a fost prima
construcție începută pentru
Jocurile Olimpice din 2012 și
ultima finalizată.

În interviul din numărul trecut al revistei, având ca temă „Convorbiri despre estetica structurală”,
solicitat să menționeze câțiva proiectanți în a căror activitate frumosul deține un loc aparte, domnul
profesor Zoltán Kiss s-a referit, în mod deosebit, la Zaha Hadid, considerând că această arhitectă a
deschis un drum nou în proiectarea clădirilor - considerat poate, de mulți, prea extravagant.

Argumentând această afirmație, domnul profesor Zoltán Kiss spunea, în acest interviu, că „în pro-
iectarea clădirilor nu trebuie să ne gândim doar la cutii, la lucruri ieftine și simple, ne trebuie și
lucruri mai frumoase, mai complicate, care să placă imediat cum le observăm”. 

Este ceea ce a făcut în activitatea sa Zaha Hadid. Și iată de ce ne-am hotărât să-i consacrăm acest
număr al „Arhitecturii fără limite…” celebrei arhitecte irakiano-britanice.

Zaha Hadid

Complexul Acvatic pentru Jocurile Olimpice 2012  ‐ Londra, Marea Britanie

Complexul Acvatic pentru Jocurile Olimpice 2012  ‐ Londra, Marea Britanie
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THE ELI BROAD ART MUSEUM EAST
LANSING – Michigan, SUA

Este a doua clădire proiectată de
Hadid în Statele Unite. Povestea
acestui proiect a început în iunie
2007, atunci când statul Michigan a
primit o donație de 28 de milioane de
dolari de la omul de afaceri Eli Broad
și de la soția sa Edythe, pentru con-
struirea unui nou muzeu de artă.

La 15 iulie, Consiliul de Adminis-
trație al MSU a aprobat construirea
muzeului, lansând o licitație de pro-
iecte la care s-au prezentat 30 de
firme. În selecția finală au intrat 5
firme, 4 din SUA și Zaha Hadid din
Londra. Câștigătoare a fost declarată
Zaha Hadid.

Construirea muzeului a început în
martie 2016 și s-a finalizat în noiem-
brie 2012.

A rezultat o clădire de 4.274 mp,
de formă paralelipipedică, ce se
înclină brusc părând că se răstoarnă.

Fațada este unghiulară, din oțel
inoxidabil și sticlă și a fost gândită
astfel - după cum a declarat Hadid -
pentru a reflecta, sub diferite un ghiuri,
cartierul care înconjoară clădirea. De altfel, clădirea își schimbă în continuu culoarea, în funcție de vreme și de
unghiul sub care cade lumina pe ea.

Hadid consideră că acest aspect mereu în schimbare „stârnește curiozitatea, fără a dezvălui vreodată conți-
nutul său”.

Pe lângă spațiile expoziționale de artă modernă și contemporană, muzeul mai găzduiește un centru de studii,
o cafenea, un magazin, o piață pietonală și o grădină cu sculpturi.

În 2016, în clădirea muzeului s-a turnat o scenă din filmul „Batman vs Spiderman”.

The Eli Broad Art Museum East Lansing – Michigan, SUA

The Eli Broad Art Museum East Lansing – Michigan, SUA

continuare în pagina 48È
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CENTRUL HEYDAR ALIYEV –
Baku, Azerbaidjan

Clădirea proiectată de Zaha Hadid
și construită într-un cartier nou, pe
malul Mării Caspice, are destinația de
muzeu și centru cultural, reprezen-
tând un omagiu pe care azerii au
dorit să îl aducă fostului lor preșe-
dinte, Heydar Aliyev.

Este o clădire cu arhitectură
neobișnuită, care pune accentul pe
estetica islamică și care contrastează
izbitor cu arhitectura de tip sovietic
ce domină încă în orașul Baku.

Liniile fluide ale clădirii simboli-
zează continuitatea valurilor nesfâr -
șite. Așa cum declara chiar autoarea
proiectului, ea a dorit să simbolizeze
„un val uriaș ce se ridică spre cer
după care se sparge, alunecând ușor
spre pământ”.

Iar albul imaculat al acoperișului
care se prelinge până la sol repre-
zintă chiar albul înspumat al mării.

De altfel, acoperișul clădirii este
compus din 12.027 plăci de diferite

forme (de la triunghiulare până la paralelipipedice) care formează o suprafață de 40.000 de metri pătrați.
Suprafețele sinuoase ale Centrului, ce se ridică până la 74 de metri, se întind peste un spațiu interior de

619.000 mp.
Construirea clădirii cu patru niveluri a demarat în 2007 și s-a finalizat după cinci ani, în 10 mai 2012.
Proiectul a fost distins cu numeroase premii, între care premiul „Design of the Year” în 2014.

Centrul Heydar Aliyev – Baku, Azerbaidjan

Centrul Heydar Aliyev – Baku, Azerbaidjan

Æ urmare din pagina 47

continuare în pagina 50È



URSA se implică activ în angajamentul UE de reducere cu 20%, până în 2020,
a emisiilor de gaze cu efect de seră.
URSA continuă tradiția de a dezvolta termoizolații inovatoare. Produsele
introduse pe piață în ultimii ani reprezintă dovada investiției în tehnologie
și în dezvoltarea și comercializarea unor produse fabricate din materiale
regenerabile, care să stimuleze construirea de case sustenabile.

Sloganul URSA Goes Green, asumat de URSA, schimbă modul în care
compania își construiește și își promovează afacerea. Este important să
alegem întotdeauna materiale termoizolante cât mai bune, dar și priete-
noase cu mediul.

BiOnic este cea mai inovatoare tehnologie în termoizolații.
A fost lansată pe piață în 2017, iar produsele

care beneficiază de această tehno logie sunt
fabricate din materiale naturale regenera-
bile. Se dorește, astfel, ca implicarea URSA în efortul de reducere a emisiilor de
CO2, la nivel global și local, să fie evidentă. De aceea, s-a decis comunicarea
publică a cotei de reducere a emisiilor de CO2 care se obține prin produsele
URSA nou vândute. De altfel, pe site-ul URSA puteți găsi această informație
care se modifică live.

Cum se recunosc produsele premium de la URSA?
Ambalajul face diferențierea. Produsele performante sunt livrate în ambalaje

verzi, în timp ce produsele economice sunt prezentate în ambalaje pe fond alb.
Așadar, urmăriți sloganul URSA goes green și alegeți întotdeauna cele mai bune

izolații. q

URSA GOES GREEN
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ABU DHABI PERFORMING ARTS
CENTER – Abu Dhabi, Emiratele
Arabe

Situat pe insula Saadiyat, este
mai degrabă o operă de artă, decât o
clădire.

Centrul de artă găzduiește 5 tea-
tre, o sală pentru muzică și una pen-
tru concerte și operă.

Suprafața totală a clădirii, cu o lun -
gime de 490 m (inclusiv podul), lăți-
mea de 135 m și înălțimea de 62 m,
este de 62.000 mp.

Centrul de artă performantă face
parte dintr-un cartier care a costat
mai multe miliarde de dolari, compus
din mai multe clădiri proiectate de
Frank Gehry, Jean Neuvel și Tadas
Ando.

Zaha Hadid s-a inspirat și de astă
dată din natură, ea descriind proiec-
tul ca „o analogie biologică ale cărei
componente principale – ramuri, tul-
pini, frunze și fructe - se transformă
într-un design arhitectonic”.

Documentarea pentru acest articol ne-a convins de numărul extrem de mare de proiecte deosebite create
de-a lungul vieții sale de celebra arhitectă Zaha Hadid - practic unele dintre cele mai futuriste clădiri proiectate
vreodată.

Ar fi prea simplist ca în prezentarea - oricum succintă a operei sale - să ne oprim doar la câteva proiecte.
Bogăția operei sale – peste 950 de proiecte transpuse în practică în 55 de țări - ne obligă să revenim cu încă

unul sau două articole asupra a ceea ce a însemnat pentru arhitectura contemporană Zaha Hadid.
Drept care, vom continua…

Abu Dhabi Performing Arts Center – Abu Dhabi, Emiratele Arabe

Abu Dhabi Performing Arts Center – Abu Dhabi, Emiratele Arabe

Æ urmare din pagina 48
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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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Starea de avariere-degradare
a monumentelor din Regiunea Oltenia

afectate de mișcările seismice puternice din secolul trecut (I)
drd. ing. Anca-Mihaela MOGOȘANU (BARBU), conf. univ. dr. ing. Mădălina CĂLBUREANU,

prof. univ. dr. ing. Ludovic Gheorghe KOPENETZ

O problemă de mare actualitate, în întreaga lume, o
reprezintă întreținerea, consolidarea și reabilitarea con-
strucțiilor de cult și a celor de patrimoniu. Aceasta se
datorează necesității de conservare, iar evaluarea sigu-
ranței seismice, a vulnerabilității la acțiunea factorilor
de mediu, a comportamentului higrotermic și a modului
de întreținere și exploatare a clădirilor de pa trimoniu
din zidărie masivă este evidentă și stringentă.

Multe clădiri de patrimoniu din România sunt execu-
tate, în secolele trecute, din zidărie masivă de cărămidă.
În plus, majoritatea au suportat, de-a lungul timpului,
efectul mai multor factori care au produs degradări,
fiind supuse și la mișcări seismice puternice. Aceste
clădiri pot pune astăzi în pericol viața a numeroase
persoane: proprietari, vizitatori sau alte persoane
aflate în vecinătatea lor. În atari condiții, consolidarea
și întreținerea construcțiilor din zidărie prezintă un
interes major pentru specialiștii din România și Europa.

Pornind de la studiile anterioare, putem stabili
cauzele care duc la situațiile critice de colaps, respec-
tiv: mișcările seismice puternice, condițiile de fundare,
inclusiv alunecarea de teren a versanților, terenuri sen-
sibile la înmuiere, intervenții neinspirate de-a lungul
timpului, condițiile climatice care contribuie la degra-
darea materialelor, până la stadiul de friabilizare,
întreținerea necorespunzătoare [1].

Toți acești factori sunt analizați în acest studiu, în
vederea determinării proporției în care diferitele cauze
participă la degradarea structurilor.
ANALIZĂ COMPARATIVĂ PENTRU CLĂDIRI

DE PATRIMONIU DIN OLTENIA
Au fost alese 3 clădiri cu structură de rezistență din

cărămidă, situate în Regiunea Oltenia, județul Dolj,
respectiv zona climatică II. Clădirea I - Cula
Cernătești, este amplasată în Comuna Cernătești,
clădirea II - Biserica Sf. Nicolae tot din Comuna
Cernătești, iar cea de-a III-a, Cula Izvoranu-
Geblescu, este amplasată în Comuna Brabova. Toate
cele trei clădiri alese spre analiză sunt monumente
istorice, datate încă din sec. al XVIII-lea.

Cula din Cernătești -DJ-II-m-A-08237- a fost
construită de boierii Cernătești în cea de-a doua jumă-
tate a secolului al XVIII-lea. A avut inițial două nivele.
În etape ulterioare, culei i s-au adus modificări,
adăugându-i-se al doilea etaj, cu o cursivă din lemn.
Ajunsă în ruină, cula a fost restaurată la sfârșitul anilor
`60 ai secolului XX, fiind transformată în muzeu
sătesc, de către învățătorul satului, în 1972.

Biserica Sf. Nicolae din Cernătești este un
monument istoric ridicat în anul 1820 prin grija
boierilor Cernătești -DJ-II-B-08236-. Pictura origi-
nală s-a păstrat până astăzi, în ciuda anilor mulți care
au trecut peste ea. Câteva fisuri serioase îi afectează
însă aspectul.

Lucrarea analizează, comparativ, situația a trei clădiri de patrimoniu din Regiunea Oltenia,
județul Dolj: Cula Cernătescu din Cernătești, Cula Izvoranu-Geblescu din Brabova și Biserica Sf.
Nicolae din Cernătești. Sunt clădiri ce se află în stare de pre-colaps, caracterizate printr-o serie de
parametri comuni (perioadă de construcție, materiale utilizate), dar și de parametri diferiți (adă -
postire, management al clădirii). Este absolut necesară prevenirea situațiilor de urgență, respectiv
colapsul structurii. Se lucrează în prezent la proiectele pentru operațiunile de intervenție la două
dintre clădiri, cele de la Cernătești. Metodele folosite sunt cele neinvazive, care se bazează pe
inspecția vizuală, pe analiza istorică a clădirilor, pe studii legate de seismicitatea zonei, pe analiza
terenurilor de fundare, pe măsurarea umidității acumulate în pereți și pe date legate de manage-
mentul clădirilor. Sunt prezentate în articol concluziile care ajută la prevenirea deteriorării rapide a
acestor clădiri de patrimoniu din zidărie masivă și impactul fiecărei cauze asupra colapsului, în ve -
derea dezvoltării unor instrumente noi și corespunzătoare de evaluare a siguranței unor astfel de
structuri.

Fig. 1: Cula Cernătești, Biserica Sf. Nicolae Cernătești, Cula Brabova

Fig. 2: Hartă Cule zona Oltenia
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Cula Izvoranu-Geblescu -DJ-II-m-A-08200- a
fost ridicată de boierii Izvoreni în secolul al XVIII-lea.
Inițial a avut două nivele. În anul 1841 moșia Brabova
a fost cumpărată de Radu Geblescu. Noul proprietar a
modificat cula, adăugându-i al treilea nivel, cu foișor. 

SEISMICITATEA ZONEI
Sinteza datelor geologice și geofizice privitoare la

aranjamentul plăcilor tectonice, la structura și compo -
ziția straturilor zonelor din aria de sud a României, cu
accent pe evidențierea sistemelor de falii și posibi -
litățile de corelare a acestor sisteme cu seismicitatea
crustală, s-a făcut folosind datele din literatură, prin
analize structurale în teren, prin interpretări ale datelor
seismice și de foraj, obținându-se modele structurale
integrate. 

În Oltenia, cutremurele produse au avut magnitu-
dini moderate, doar în nord, în zona Tg. Jiu – Tismana,
producându-se cutremure care au depășit, cu puțin,
magnitudinea de 5 grade.

De mare importanță, în ceea ce privește hazardul
seismic, sunt informațiile legate de falia Intramoesică
și de sistemul de falii E-V care o afectează, având în
vedere că aceasta este situată imediat la vest de Bucu-
rești iar sursele seismice din partea bulgară a Platfor-
mei Moesice, Dulovo și respectiv Sabla, sunt
caracterizate de magnitudinile mari și de recurență ale
acestora. Rezultatele sunt prezentate în figura 3.

Magnitudini Mw: steluțe roșii = 2,0-3,0, steluțe
verzi = 3,1-4,9, steluțe albastre >5,0 [1]

Zonarea teritoriului României, pe baza inten-
sității seismice, încadrează zona în care sunt
amplasate cele trei monumente în zona seismică
C, de grad seismic 8. Seismicitatea crescută din
această zonă, raportată la zonele adiacente, se dato-
rează unei falii crustale orientate pe direcția N-S, pe

meridianul Craiovei, care intră în rezonanță la apariția
undelor seismice venite din epicentrul Vrancea.

Substraturile diferențiate din punct de vedere lito-
logic, pe care se așează municipiul Craiova și întreaga
zonă adiacentă cu localitățile existente, face ca efec-
tele seismelor să nu fie uniforme în regiunea urbană și
periurbană. 

Zona piemontană înaltă și terasele (a-V-a, a-IV-a și
a-III-a), cu substrat format preponderent din roci
neconsolidate psefito-psamitice, atenuează efectele
seismului, în timp ce terasa a-II-a, I-a și luncă, cu
roci preponderent pelitice, mâloase, se comportă elas-
tic, amplificând efectele seismului. 

Trecerile de la unitatea centrală la unitatea morfolo-
gică vecină, de terasă ori luncă, ce se realizează prin
frunțile de terase, prezintă pante mari, care măresc
instabilitatea terenului în timpul unui seism.
Acest fapt poate genera alunecări, surpări sau alune -
cări – surpări. Cele mai expuse sunt așezările de pe
malul drept al Jiului, acolo unde există numeroase
alunecări de teren active sau stabilizate, care pot fi
reac tivate de mișcarea seismică. Exact aici avem
ampla sate cele trei clădiri studiate.

Cutremurul catastrofal de referință din 1802 a
afectat în mod special toate monumentele din Moldova
și Muntenia; documentele disponibile mențio nează
nenumărate situații de colaps, ca, de pildă, faptul că
aproape nicio turlă nu a supraviețuit [1].

Din asocierea concepțiilor - Demetrescu (esența
vrânceană a focarului ce domina seismicitatea Româ-
niei) și Atanasiu (existența unor culminații seismice în
afara zonei epicentrale), se poate obține o imagine mai
clară asupra unor fenomene aparent contradictorii,
observate în special la cutremurul din 4 martie
1977 (Craiova, 300 km; Zajacar - Iugoslavia, 400 km;
Zimnicea; Svistov - Bulgaria, 300 km) [1].

Din acțiunile mecanice, greu de cuantificat, care s-au
suprapus cutremurelor cu efecte cumulative, contri -
buind la avarierea gravă a monumentelor, ar trebui
reținute, în ordinea importanței, următoarele: fun-
darea pe terenuri macroporice sensibile la înmuiere;
fundarea pe versanți supuși alunecărilor de teren, în
general lente, dar active; rezidirea neinspirată pe fun-
dațiile unor monumente dispărute, probabil din cauza
cutremurelor puternice din trecut [1].

Fig. 4: Harta geomorfologică generală în zona Craiova [2]

Fig. 3: Harta tectonică a Platformei Moesice (Tari et al., 1997) Tabelul 1: Lista cutremurelor majore de pe teritoriul României,
din timpul existenței celor 3 clădiri studiate [3]

continuare în pagina 54È



w Revista Construcțiilor w noiembrie 201854

În cazul Culei de la Cernătești, valorile indicato-
rului de evaluare calitativă R2 (gradul de afectare
structural) determinat în funcție de amploarea și dis-
tribuția nivelului de avariere pe întreaga construcție a
fost determinat, conform tabelului D.3 din P100-
3/2008, ținând seama de deteriorări din cauza
cutremurului și/sau a altor acțiuni.

În ansamblul său, cula este într-o stare destul de
bună de conservare, nivelul degradărilor crescând pe
măsură ce urcăm de la parter spre podul casei. Este
lesne de înțeles că degradările sunt rezultatul neîn-
treținerii învelitorii, care a permis apelor meteorice să
degradeze părți din construcție începând de sus în jos.

Indicativul R2 pentru evaluarea calitativă detaliată,
se calculează cu relația:

R2 = Av + Ah = 60 + 30 = 90 puncte [expertiză
tehnică]

Acest indicator reprezintă o măsură a gravității
degradărilor structurale produse de acțiunea seismică
sau de alte cauze. În cazul de față, o evaluare prin
instrumente de investigare cu nivel superior nu este
nici posibilă, nici recomandabilă. Acest tip de con -
strucții prezintă vicii esențiale, evidente, de confor-
mare și de alcătuire și o rezistență insuficientă la
forțele laterale, ceea ce le face extrem de vulnerabile
la acțiunea cutremurelor. Pentru asemenea clădiri nu
se pot aplica instrumentele de calcul evaluate. Aceasta
deoarece structura, foarte slabă, nu poate fi modelată
decât formal cu procedeele specifice unor asemenea
meto dologii, întrucât efectele intrinseci de alcătuire
elimină, principial, ipotezele modelelor teoretice.

Starea actuală a Bisericii Sf. Nicolae, din Cernă -
tești, prezintă următoarele degradări principale:

• grupuri de avarii conjugate în zidăria peretelui
intrării și în bolta pridvorului;

• grupuri de avarii conjugate în zidăria tâmplăriei;
• grupuri de avarii conjugate în zidăria peretelui de

sud al absidei și în zona golului creat pentru ușa de
evacuare din altar;

• crăpături în zidăria celor doi contraforți;
• crăpături și fracturi în zona altarului;
• crăpături și fisuri în zona golurilor ferestrelor;
• fisuri în zona zidăriei parapetului pridvorului;
• rosturi de nețesere între arcele reazem ale panda-

tivelor pronaosului și naosului;

• cedarea terenului, însoțită de fracturi transversale
în trotuarul de cărămidă;

• lipsa sistemelor de colectare și dirijare a apelor
meteorice de la nivelul acoperișului;

• trotuare perimetrale din cărămidă, cu pante neadec -
vate, din cauza tasării locale și a rigolelor colmatate;

• degradări de tencuială din cauza umidității de
capilaritate;

• intervenții de consolidare, ca urmare a avariilor
suferite în timp, lucrări evidențiate de cercetarea isto -
rică preliminară.

Mecanismul longitudinal/transversal de avariere
continuă, uneori, până la fundații. Acest fenomen s-a
constatat în special în dreptul golului de fereastră de la
absida altarului, unde, în câteva cazuri izolate, s-a dez-
voltat un X gigantic, continuat în jos până la fundații.
Un caz care merită a fi reținut pentru istoria monu-
mentelor noastre este legat de infrastructura bisericii
Văcărești. După demolarea brutală a suprastructurii și
dezvelirea fundațiilor, s-a constatat existența unor falii
pe platoul mănăstirii. Celebrele falii nu erau altceva
decât declanșarea procesului de avariere longitudi-
nală/transversală, citibil perfect pe configurația fun-
dațiilor din zidărie [1].

Cula Izvoranu-Geblescu, ridicată de boierii Izvo-
reni în secolul al XVIII-lea, este într-o stare avansată
de degradare. Serios avariată de seisme și de infiltra -
țiile de apă, construcția prezintă o serie de degradări,
aflându-se în stadiul de precolaps:

• crăpături în zidăria exterioară;
• grupuri de avarii conjugate în zidărie, în zona

golu rilor create pentru uși și ferestre;
• rosturi de nețesere între construcția principală și

anexa sanitară adaugată ulterior;
• lipsa sistemelor de colectare și dirijare a apelor

meteorice de la nivelul acoperișului;
• la interior, planșeele sunt puternic avariate; la fel

și unele elemente de rezistență (grinzi);
• degradări de tencuială din cauza umidității de

capilaritate;
• lipsa tâmplăriei.

Tabelul 2: Degradări ale Culei din Cernătești în prezent 

Fig. 5: Degradări fațadă E și fațadă N ‐ Cula Cernătești

Fig. 6: Releveu avarii ale bisericii Sf. Nicolae, Cernătești în prezent:
a) tindă, b) secțiune transversală naos, c) releveu avariilor pronaos

Fig. 7: Degradări ale terasei și celui de‐al II‐lea nivel,
Cula Izvoranu‐Geblescu [4]
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Sistem constructiv, materiale
Construcția I - Cula Cernătești prezintă struc-

tura unui turn fortificat, dimensiunile în plan fiind de
9,00 m x 6,00 m. Regimul de înălțime - parter și două
etaje – are înălțimea în cornișă de aproximativ 10 m.

Suprastructura este specifică și reprezentativă pen-
tru majoritatea culelor din Oltenia. Caracteristica sa
derivă din funcțiunea preponderentă a acestora, de
refugiu și apărare, iar în cazul de față și de locuire. Din
caracterul lor de case fortificate, derivă peretele gros
din zidărie de cărămidă plină.

Pentru a fi cât mai puțin vulnerabilă, structura are
puține goluri la parter și la primul etaj și deschideri
generoase, specifice locuirii și observării, la ultimul
etaj. Pereții exteriori ai parterului sunt din zidărie de
cărămidă cu grosimea de 85 cm, iar cei ai etajelor au o
grosime de aproximativ 60 cm la exterior, respectiv
42 cm la interior. Ulterior a fost adăugat un contrafort
masiv din zidărie, la colțul dinspre sud-est care sprijină
cele două ziduri adiacente. Deasupra acestuia se află
un balcon din lemn, pe grinzi încastrate în zidărie. Cula
Cernătești este acoperită cu învelitoare din tablă.

Cea de-a III-a construcție - Cula Izvoranu-
Geblescu a fost ridicată în secolul al XVIII-lea. Inițial a
avut două nivele, dar în anul 1841, noul moșier adăugă
cel de-al treilea nivel, cu foișor. Cula are plan compact,
dreptunghiular; la primul nivel se află beciul, accesibil
din interior, din casa scării, dar și direct din exterior, la
fel ca și în cazul Culei Cernătești. La nivelele superioare
se află încăperile de locuit. Pe latura de Nord a culei se
află o extindere care adăpostește anexa sanitară,
accesibilă de la nivelul primului etaj, din interior și de
la nivelul etajului II, din cursivă. Întreaga construcție
este din zidărie de cărămidă, cu pereții exteriori groși
de 70 cm, iar cei interiori de 60 cm.

Șarpanta a fost executată din lemn ecarisat de ste-
jar, în sistemul pe scaune. În prezent, în cazul Culei
Izvoranu-Geblescu, deteriorarea învelitorii din șindrilă
a permis pătrunderea precipitațiilor.

Tipic pentru Culele din zona Oltenia, deci și pentru
Clădirile I, respectiv III, planșeele peste parter au o
structură robustă din grinzi transversale din lemn de
sejar dublu încrucișate. Planșeele peste etaje sunt exe-
cutate din scânduri de lemn, pe o rețea de grinzi din
stejar. În cazul clădirii I acestea se mențin într-o stare
foarte bună, pe când la clădirea III sunt deteriorate,
prezentând puternice avarii.

În cazul clădirii I, infrastructura este din zidărie por-
tantă cu cărămidă plină, cu lățimea de 80-90 cm sub
pereții perimetrali iar adâncimea de fundare variază
între 90 cm și 120 cm. Din surse nescrise, datorită ase-
mănărilor în modul de realizare și ținând cont de
încadrarea zonală și de tehnicile de punere în operă
specifice perioadei, presupunem că și în cazul clădirii
III infrastructura a fost realizată asemănător.

Clădirea II, respectiv Biserica Sf. Nicolae din
Cernătești, a fost supusă la scurt timp după con-
struire, în anul 1838, unui cutremur puternic care a
afectat infrastructura. Pereții exteriori ai clădirii au gro-
simea de aproximativ 80 cm, fiind executați din
cărămidă arsă (grosimea din 2 cărămizi și jumătate),
iar la interior se regăsește un sistem de boltire din
cărămidă arsă. Deși infrastructura este tot din
cărămidă arsă, la peste 2 m de la nivelul terenului din
partea nordică, având lățimea egală cu lățimea
pereților, fenomenul de instabilitate a terenului în
pantă, cât și lipsa sistematizării verticale care să diri-
jeze apa pluvială de pe vesantul din partea nordică, au
produs o serie de degradări ale clădirii.

De-a lungul anilor, au fost executate o serie de
intervenții de consolidare cu tiranți metalici transver-
sali și perimetrali. Ulterior, pe partea de sud, în zona
naosului, în prelungirea pereților transversali - peretele
catapetesmei, respectiv arcul dublu cu zidărie nețesută
dintre naos și pronaos - au fost zidiți doi contraforți
masivi din cărămidă, având fundația la peste 2 m
(aceeași cotă cu fundația bisericii). Acest tip de inter-
venție, similar celui de la Cula Cernătești (construcția I),
a fost realizată după anul 1900. Soclul clădirii este
neprofilat. Structura inițială a suferit unele modificări,
cum ar fi panta șarpantei acoperișului la care a fost
modificată astereala pentru schimbarea învelitoarei
existente din sită (mai greu de întreținut), cu tablă.
De asemenea, au fost montate turla octogonală din
lemn, îmbrăcată vertical cu tablă și așezată în zona
pronaosului, un al II-lea rând de uși duble în tocul celor
existente la intrarea în biserică, iar la interior, în zona
prona osului, cafasul din lemn pe grinzi metalice. 

Admise apriori drept materiale casante, fragile,
zidăriile vechi posedă, totuși, o înaltă capacitate de

Fig. 8: Imagini cu partea de Est și beciul Culei din Cernătești

Fig. 10: Degradări ale peretelui din partea de Sud și de la intrarea
în Biserica Sf Nicolae, Cernătești

Fig. 9: Imagini cu partea de Est și Nord ‐ Cula Izvoranu‐Geblescu
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amortizare a energiei mecanice induse. Acest adevărat
miracol rezidă în capacitatea de disipare a energiei în
domeniul aparent elastic, prin frecare internă uscată,
procentul de amortizare critică fiind, pentru zidării,
λ(%) = 15% – 20% față de cca. 5% la beton armat.
Ar mai trebui adăugată și capacitatea de supraviețuire
prin adaptare semicasantă/semiductilă; aici ductilita -
tea fiind înțeleasă în cel mai larg sens al cuvântului,
adică energetic [1].

Elaborarea unor metodologii pentru determinarea,
în situ, a proprietăților de rezistență – deformare -
degradare a materialelor vechi, cât și studiul com-
portării higrometrice a masivelor vechi, sunt probleme
de maxima urgență. Din punct de vedere structural și
higrotermic, materia veche se caracterizează prin:
volume mari cu rezistență slabă la întindere și forfe-
care și prin degradări, în masă, în urma alternanțelor
seismice și climatice, precum și prin sensibilitatea la
umiditatea relativă care a crescut odată cu introduce-
rea încălzirii spațiilor interioare [1].

IMPACTUL FACTORILOR DE MEDIU 
Odată cu trecerea timpului, construcțiile noastre,

nefiind veșnice și indestructibile, sunt supuse degra -
dării într-un ritm mai alert sau mai domol, în funcție de

multe condiții, unele prielnice, altele adverse existenței
lor. Dintre numeroasele condiții care contribuie la
reducerea duratei de exploatare și de existență a con-
strucțiilor amintim acțiunea agenților de mediu
natural. Procedeul de degradare îl putem determina ca
pierderea graduală a calităților funcționale sau chiar
fizice, care caracterizează domeniul de exploatare a
acestora [2].

Degradările datorate factorilor de mediu sunt lente,
finite și ireversibile, evoluând sub influența ploilor,
zăpezilor, vântului, condensului și igrasiei. Proprietățile
de rezistență și fiabilitate – deformare – degradare ale
materialelor de construcție trebuie investigate cu mare
atenție deoarece determină, într-un procent mare,
evoluția către colaps a structurii analizate. Astfel, com-
portamentul higrotermic al construcțiilor din zidărie
masivă reprezintă o temă de mare interes, având o
contribuție substanțială la degradarea structurilor
monumentelor istorice. 

În timp, factorii naturali pot provoca degradări
majore, având o influență nocivă asupra construcțiilor
din zidărie. Degradarea materialului de construcție se
poate produce ca urmare a umidității excesive, ploii,
vegetației necontrolate, unor reacții chimice, acțiunii
mecanice a vântului sau alternanței îngheț - dezgheț,
conducând la degradarea materiei casante până la fria-
bilizare. Umiditatea este principalul agent (de origine
fizică) al procesului de degradare a zidăriei.

Umiditatea, prin intermediul sărurilor solubile, a
poluării aerului și agenților biologici, constituie un
catalizator care favorizează degradarea la nivelul
structurii zidăriei. Infiltrarea, penetrarea, percolarea și
stagnarea apei conduc la slăbirea rezistenței mecanice
a cărămizilor, mortarelor de legătură și tencuielilor
(fig. 12).

În orice structură, prezența umidității până la anu-
mite valori, care pot fi standard, este normală, dar în
același timp, normalitatea valorilor se stabilește și în
funcție de arealul geografic. 

Circuitul hidrologic natural – apele pluviale și pânza
freatică - pot afecta monumentele doar în măsura în
care nu sunt create condiții necesare scurgerii, infil-
trării ori penetrării apei în ziduri, deci în cărămidă. Ast-
fel, acoperișurile neîntreținute, ferestrele neetanșe, cu
geamuri sparte ori absența acestora, sistemele de pre-
luare și drenare a apelor pluviale deteriorate, creează
condiții propice apariției umidității de infiltrație [2].

Din cauza acestor defecțiuni, apele meteorice ajung
la nivelul structurii de zidărie și coboară ca urmare a
gravitației, a absorbției capilare și a presiunii hidrosta-
tice, la un nivel mai mult sau mai puțin vizibil, direct
proporțional cu cantitatea de apă infiltrată [3]. 

Umiditatea duce la apariția unor agenți biologici, ce
produc degradări ireversibile ale materialelor lemnoase
care au rol de rezistență în structura clădirilor istorice,
sau este prezent și sub alte forme. Atacurile combinate
de fungi și insecte duc la pierderea rezistenței
mecanice a lemnului, prin efectul combinat al putre-
gaiului și al galeriilor larvare [4].

Principalii dăunători ai ruinelor descoperite sunt
vântul, ploaia și înghețul, care spală și deteriorează
proprietățile mortarului, dar erodează și zidăria,
putând duce chiar la colaps progresiv. În urma cer -
cetării s-a dovedit că perioada optimă de examinare a
unei clădiri este din cinci în cinci ani, acesta fiind cel
mai bun mod de asigurare că defectele sunt descope-
rite înainte de a se produce daune majore, care ar con-
duce la colapsul, parțial sau chiar total, al structurii. 

(Va urma)

Fig. 11: Degradări ale tencuielilor și finisajelor exterioare
la clădirile I și III analizate

Fig. 12: Degradări ale cărămizilor (devenite friabile) și mortarelor
folosite la Cula Cernătești

Fig. 13: Degradări ale fațadei sudice și ale soclului pe partea de
Nord, în cazul clădirii II analizate
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ROLIFT SRL Timișoara este dealer, în zona de vest a României, pentru echipamente de manevrat
marfă și de lucru la înălțime, atât pentru materiale, cât și pentru personal. Având o experiență de
peste 15 ani pe piață în domeniul  echipamentelor de acest gen, societatea oferă soluții pentru orice
tip de activitate care implică ridicarea de materiale la înălțime, manipularea de materiale în depozite
și în șantiere, precum și pentru ridicarea la înălțime a personalului de lucru.

De 15 ani la înălțime !

Paul CHITIC - director general  SC ROLIFT SRL

Obiectele de activitate ale
grupului ROLIFT: 

• ÎNCHIRIEREA de echipa-
mente de manipulat marfă și lucru
la înălțime (stivuitoare, platforme
de lucru la înălțime, alte echipa-
mente industriale); 

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

• SERVICE autorizat ISCIR spe-
cializat în domeniul acestor tipuri
de echipamente; 

• SERVICII DE RSVTI autorizate; 
• COMERCIALIZARE piese de

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

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

Ca arie de acoperire a serviciilor,
în special pe partea de închiriere și
service, asigurăm un raport optim
calitate - preț pentru asemenea echi -
pamente în zona de vest a României.

Începând cu anul 2009, ROLIFT
este membru fondator al Asociației
de Închiriere din România ARIRENTAL,
alături de societăți reprezentative și
puternice în domeniul închirierii
echipamentelor de lucru la înălțime. 

Politica noastră este una de ori-
entare către client, cu flexibilitate și
versatilitate specifice unei firme re -
lativ mici - o afacere de familie cu
capital strict autohton. Acest aspect
ne-a ajutat să supraviețuim crizei
declanșate în România în 2009,
când piața de închiriere a suferit o
cădere bruscă de cca 70%. Atunci
cererile de închi riere pentru echipa-
mente de ridicat și de lucru la
înălțime au scăzut, în timp ce
prețurile au ajuns aproape la un
sfert față de cele practicate în
perioada 2006-2008.

În 2017 parcul nostru de
închiriere a crescut cu cca 50% față
de 2016, în special cel de echi -
pamente noi, reușind, astfel, să
depășim numărul de 100 de echipa-
mente iar cifra de afaceri în 2017
s-a dublat față de 2016 pe întreg
grupul ROLIFT SRL. 

În rezultatele pe care le-am
obținut ne-am bazat pe forțele pro-
prii dar și pe oameni cu experiență
acumulată și profesionalism. Foarte
mult a contat și încre derea acordată
de unele societăți cola boratoare care
ne-au sprijinit, dar și de clienții noștri
care au apelat la produsele și servi -
ciile ROLIFT.  q

ROLIFT
Timișoara, România, DN 59 km 8+550 m stânga (Calea Șagului) Zona industrială INCONTRO

Tel.: 0743 099 048, 0731 630 165 | E-mail: office@rolift.ro
Web: www.rolift.ro | www.rolift-online.net
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PERSONALITÃÞI ROMÂNEªTI
ÎN CONSTRUCÞII
Ioan Stănculescu (1919 - 2002)

S-a născut la 20 mai 1919 în
București.

După terminarea Liceului Spiru
Haret, a urmat, între anii 1938 -
1942, cursurile Institutului Poli -
tehnic București - Secția Con-
strucții, pe care le-a absolvit ca
șef de promoție.

Între anii 1942 - 1947, a acti-
vat ca inginer la Direcția tehnică a
administrației porturilor, efec-
tuând sau participând la urmă-
toarele lucrări: cercetarea naturii
terenului la Baza navală Tașaul și
Portul Constanța; studiul naturii
terenului pe traseul canalului Cer-
navodă - Constanța; studiul sta-
bilității malului la bazinul de
lemnărie din Portul Galați; cer -
cetarea naturii subsolului la
șantierul Naval Turnu-Severin;
stabilirea cauzelor unor tasări
mari produse la silozurile Med -
gidia si Țăndărei; examinarea
terenului de fundare pentru
silozurile Frăsinet, Caracal, Sla -
tina, Craiova, Băilești, Cetate,
Portărești, Târnavele, Smârdi -
oasa; studiul terenului de fundare
pentru o porțiune de 20 km din
șoseaua București - Pitești;
cerce tarea condițiilor de fundare
pentru poduri din Transilvania,
avariate în timpul războiului, pe
râul Someș și pe afluenții săi, cu
indicarea soluțiilor de refacere a
construcțiilor; cercetări geo -
tehnice referitoare la stabilitatea
unor cheuri și pereuri în Portul
Brăila.

Între anii 1947-1959, a activat
la Societatea Reconstrucția, ca
șef al Serviciului de calculații,

oferte, control; la Direcția gene -
rală a Canalului Dunăre - Marea
Neagră, ca inginer proiectant
principal; la Direcția generală a
Metroului București, ca șef al Sec-
torului geotehnic; la Ministerul
Căilor Ferate și Departamentul
Transporturilor Rutiere, Navale și
Aeriene, în funcția de consilier
tehnic de specialitate pentru
problemele de geotehnică și fun-
dații. Printre lucrările efectuate în
acest interval de timp enumerăm:
studiul condițiilor de teren pentru
construcțiile Combinatului Side -
rur gic de la Galați, cu introdu -
cerea de soluții și tehnologii noi
de fundare, corespunzătoare
carateristicilor formației de loess
de pe amplasament; consolidarea
terenului la stația de sosire a
funicularului Teliuc - Hunedoara;
studiul traseului optim, din punc-
tul de vedere al condițiilor geo -
tehnice pentru drumul Bicaz -
Galu, pe malul lacului de acumu-
lare; soluții de fundare pentru
blocurile turn din Constanța, între
gara veche și gara nouă; soluția
de fundare pentru blocul Splai
din București; consolidarea fun-
dațiilor Bisericii Domnița Bălașa
din București; consolidarea dru-
mului minier Șuior (Baia Mare);
aplicarea pământului stabilizat cu
ciment pentru căptușirea pere -
ților Canalului de aducțiune Piatra
Neamț - Roznov; consolidarea,
prin injecții, a pilei afuiate a ba -
zinului Ogrezeni - Argeș; sta-
bilirea soluției de execuție a
galeriei de evacuare la Uzina
hidroelectrică de la Vidraru, în

sectorul Rotunda; redresarea
blocului turn al Gospodăriei MAI -
Saligny; redresarea blocului turn K
– de pe șoseaua Giurgiului din
București, cu un procedeu origi-
nal, aplicat pentru prima dată la
lucrări de acest gen; consolidarea
versantului instabil în orașul
Suceava, în zona joncțiunii dru-
murilor spre Suceava Nord și Bur-
dujeni; consolidarea versantului
instabil în cartierul Copou, în
dreptul pavilionului 6 al Facultății
de Medicină Veterinară.

În afara acestor lucrări, la care
a aplicat soluții tehnice inedite,
profesorul Ioan Stănculescu a
fost solicitat pentru soluționarea
celor mai importante probleme de
geotehnică și fundații la Minis-
terul Transporturilor, Ministerul
Minelor, Ministerul Construcțiilor
Industriale, Ministerul Energiei
Electrice și la diferite unități de
construcții, în județele: Con-
stanța, Mureș, Dolj, Bistrița-
Năsăud, Baia Mare, Suceava,
Iași, Arad.

În paralel cu această activitate
de excepție, prof. Ioan Stăn-
culescu a avut și o activitate
remarcabilă didactică, începută în
anul 1942, ca asistent la Institu-
tul Politehnic București, la cursul
de Beton Armat și Poduri din
Beton Armat. În anul 1946, a fost
numit asistent la cursul de Poduri
și Construcții Metalice; în anul
1949, șef de lucrări la Institutul
de Drumuri și Poduri; în anul
1950, conferențiar la Facultatea
de Drumuri și Lucrări Edilitare a



w Revista Construcțiilor w noiembrie 2018 59

Institutului de Construcții Bucu -
rești; în anul 1966, profesor la
Catedra de Geotehnică și Fundații
din Institutul de Construcții
București, fiind și șef al catedrei.
Amintim că, în anii 1947 - 1948, a
predat cursul de Geotehnică și
Fundații la Școala Superioară CFR
- Secția Construcții, iar între anii
1949-1952, la Institutul de Trans-
porturi. De asemenea, în anul
1959 a predat un Curs General de
Poduri la Școala specială de ofițeri
de geniu.

Pentru studenți, a elaborat
diverse manuale, dintre care
cităm: Mecanica terenului, 1948;
Încercarea pământurilor pentru
fundații, Ed. Tehnică, 1950; Curs
de Fundații. Sisteme de Fundații,
Ed. Institutului de Căi Ferate,
1955; Curs de Fundații. Procedee
de Fundare, Ed. Institutului de
Căi Ferate, 1955; Curs de Geo -
tehnică și Fundații - partea I
Geotehnică, Ed. Didactică și Pe -
dagogică, 1960. De asemenea, a
colaborat la întocmirea Manualu-
lui pentru calculul construcțiilor,
Ed. Tehnică, 1959

Între anii 1968 - 1972, a înde -
plinit și funcția de prorector al
Institutului de Construcții Bucu rești,
contribuind la perfecționarea
învățământului superior de con-
strucții din țară.

Cercetarea științifică a fost o
preocupare permanentă a profe-
sorului loan Stănculescu. În afara
articolelor publicate în diferite
reviste de specialitate din țară și
străinătate (în număr de 50),
aproape fiecare soluție tehnică
aplicată în domeniul geotehnicii și
lucrărilor de fundație este inedită. 

În anul 1949 a efectuat studii
asupra argilelor cu contracții
mari, a contribuit la prima raio -
nare geotehnică a terenurilor de
acest tip din țară și la precizarea
măsurilor pentru prevenirea
degradărilor construcțiilor fun-
date pe asemenea pământuri. De
asemenea, în Institutul de Cer -
cetări Științifice în Transporturi, a

întreprins cercetări referitoare la
capacitatea portantă a sistemelor
rutiere nerigide, indicând soluții
de consolidare pentru sectoare de
drum în zona Făgăraș. Amintim,
în context, câteva dintre temele
abordate: argilizarea folosită ca
metodă de consolidare și imper-
meabilizare a construcțiilor; tra -
tarea termică a pământurilor
argiloase; contribuții la studiul
deformațiilor și cedării sistemelor
rutiere nerigide; contribuții la
studiul impermeabilizării tunelu -
rilor feroviare, cu aplicații la unele
tuneluri din țara noastră; pro-
cedee noi pentru executarea
lucrărilor de fundații aplicate în
România; metode speciale de
fundare în teren loess etc.

De asemenea, a trimis lucrări
științifice la Conferințele Inter-
naționale de Mecanica Pămân-
turilor de la Londra, Paris, Mexico,
Tokio și a prezentat comunicări
științifice la Institutul de Con-
strucții din Moscova, Universi-
tatea din Lodz, Institutul de
Cercetări Hidro tehnice din
Gdansk, Universitatea Tehnică din
Dresda, Universitatea din Auck-
land (Noua Zeelandă) și a
susținut conferințe la Facultatea
de Construcții din Liège etc.

După pensionare, în anul
1984, a continuat să activeze la
Institutul de Construcții și Univer-
sitatea Tehnică de Construcții
București, ca profesor consultant,
conducând lucrări de doctorat - o
altă activitate însemnată a dom-
niei sale - și participând la cer -
cetările științifice elaborate de
Catedra de geotehnică și fundații,
precum și la studiul și proiectarea
fundațiilor unor construcții înalte
din București (Ansamblul Bucharest
Financial Plazza, clădirea Indus-
trialexport); proiectarea lucrărilor
de consolidare a fundațiilor pen-
tru Palatul Telefoanelor, prin
coloane forate din beton armat;
soluția de fundare pentru sediile
Navrom, Galați și Banca Agricolă
și pentru consolidarea falezei

instabile între porțile 3 și 4 ale
incintei portului Constanța; solu -
ționarea unor probleme de
alunecare a versanților la Iași și
Suceava etc.

Pentru remarcabila sa activi-
tate inginerească, didactică și ști-
ințifică în domeniul disciplinei
geotehnicii și fundațiilor, profe-
sorului loan Stănculescu i s-a
acordat, de către Universitatea
Tehnică de Construcții București
și Politehnica din Iași, titlul ști-
ințific de Doctor Honoris Causa
(1998) și a fost ales membru al
Academiei de Științe Tehnice din
România. De asemenea, statul i-a
acordat Premiul de Stat pe anul
1963 și a fost decorat cu ordine și
medalii.

Despre activitatea prof. Ioan
Stănculescu, timp de 60 de ani,
se poate scrie o carte, pentru că
nu există lucrare de construcție
mai importantă din țară la care să
nu-și fi adus contribuția.

Întemeietor de școală, profe-
sorul Ioan Stănculescu este con-
siderat de toți specialiștii din țară
ca unul dintre cei mai de seamă
ingineri pe care i-a dat România.

Apreciat de regretații Aurel
Beleș, Cristea Mateescu, Mihail
Hangan (căruia i-a fost și asis-
tent), Victor Popescu etc., prof.
Ioan Stănculescu se alătură aces-
tor mari dispăruți ai științei și
tehnicii românești, ale căror fapte
(pe teren și hârtie) nu vor fi
uitate.

M-au impresionat intuiția,
justețea soluțiilor, modestia, dar
și calitatea de a-i aprecia pe cei
care susțineau adevărul în orice
împrejurare, pentru că adevăr a
fost și tot ceea ce a întreprins
omul sincer, cinstit, demn, de ca -
racter, Ioan Stănculescu - intrat
în istoria științei și tehnicii româ -
nești în construcții.

A decedat în ziua de 23 ianu -
arie 2002.

(Din vol. Personalități românești
în construcții – autor Hristache Popescu)
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(Continuare din nr. 151 ‐ septembrie 2018)

3. Pod peste râul Bistrița, la Broșteni
Soluția arce cu calea la mijloc a fost adoptată și la

podul peste Bistrița, la Broșteni, pe Drumul Național
Fălticeni - Broșteni - Vatra Dornei, menționat în Atla-
sul Geografic din 1924 și în Harta Căilor de Comuni-
cație - ediția 1928, data la care Drumul Național 17B,
Poiana Teiului - Broșteni - Vatra Dornei, pe Valea
Bistriței, nu figura în rețeaua căilor de comunicație.
În prezent, drumul Fălticeni - Broșteni - Vatra Dornei
este clasificat ca drum județean DJ174. Se apreciază
că podul peste râul Bistrița, la Broșteni, a fost execu-
tat în peri oada 1920 - 1925, în aceeași etapă cu
podurile de pe DN1 de pe sectorul Ploiești - Predeal
sau în perioada 1910 - 1914.

Podul   peste   râul   Bistrița,   la Broșteni, a fost
executat sub conducerea ing. I. Dumitrescu de către
ș.l. D. Șerbescu (Foto 11, 12).

În Buletinul Societății Politehnice din anul 1931,
editat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființare,
au fost găsite singurele mărturii - două imagini pe
baza cărora se pot face aprecieri asupra soluției con-
structive. O imagine cu Bistrița și podul de la Broșteni
se mai găsește în Albumul Fotografic editat de N.
lonescu, la 31 mai 1938 (Foto 12).

Podul avea două arce cu sec țiune plină, dreptun-
ghiulară, cu secțiune variabilă de la naștere la cheie,
solidarizate la cheie cu 5-6 grinzi de tipul prevăzut și
la podul peste Jiu - și o săgeată de cca. 14 m cu un
raport f/L = 1/5,5.

Platelajul podului situat la cca. 1/3 din înălțime
era împărțit în 31 panouri de 2,50 m cu antretoaze și
lonjeroane, suspendat de arce cu tiranți din beton
armat de secțiune dreptunghiulară, cu lățimea mărită
transversal podului.

Probabil partea carosabilă a fost tot de 5,00 m, cu
borduri de sigu ranță. Intrările pe pod erau marcate
cu câte două obeliscuri în zona nașterilor și para-
pete masive cu zăbreluțe din beton (Foto 11, 12).
Podul a fost distrus în timpul răz boiului. O imagine a
podului apare în albumul foto din anul 1938, probabil
în circulație la acea dată.

Podul peste Bistrița, la Broșteni, a fost refăcut în
altă soluție - Grindă continuă cu secțiune variabilă,
cu trei deschideri, în aval de podul vechi.

De la podul vechi se mai găsesc, de la culeea mal
drept, elemente de la intrarea pe pod - fundație obelisc
și parapete beton armat (Foto 13, 14).

Din respect pentru soluția și etapa de execuție a
podului vechi, cea mai reprezentativă lucrare din țara
noastră din perioada de înce put a folosirii betonului
armat, era motivată totuși refacerea podului în
aceeași soluție - arce cu calea la mijloc.

Podurile: bolți și arce (XVII)
ARCE DIN BETON ARMAT CU CALEA LA MIJLOC

Foto 11: Pod peste Bistrița, la Broșteni, DJ174.
Vedere generală aval (Buletinul Societății Politehnice, 1931)

Foto 12: Pod peste Bistrița, la Broșteni. Vedere generală aval
(Album fotografic N. lonescu, 1938)

Foto 13: Pod peste Bistrița, la Broșteni.
Obelisc de la podul vechi
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După anul 1950 a fost reluată acțiunea de exe-
cuție a unor poduri noi pentru refacerea podurilor
distruse în timpul războiului, înlocuirea podurilor
provizorii și a podurilor din lemn.

În prima etapă, 1950 - 1970, toate podurile noi
executate s-au realizat din beton armat și beton
armat precomprimat.

La lucrările cu deschideri mari, peste 50 - 60 m,
s-a adoptat și soluția cu arce din beton armat cu
calea la mijloc, la următoarele poduri.

4. Pod peste râul Iza la Vadu Izei, județul
Maramureș

În acea perioadă, primul pod executat în soluția
prezentată mai sus a fost podul peste Iza la Vadu Izei
de pe DN18, Baia Mare - Sighetu Marmației, km 58 +
942, cu o deschidere de 66,00 m și 72,3 m lungime
(Foto 15).

Podul are două arce cu secțiune dreptunghiulară
plină, la distanță de 8,35 m, cu lățime constantă de
0,75 m și înălțime la cheie de 1,70 m și la naștere de
2,25 m, contravântuite la cheie, cu fundații directe,
comune (Fig. 5).

Platelajul podului are antretoaze la intervale de
4,00 m, tiranți me talici protejați cu beton armat, trei
lonjeroane și un rost general în axul podului, cu o
rezemare tip Gerber, parte carosabilă de 7,00 m și
trotuare exterioare de 1,00 m (Fig. 6, Foto 16).
Podul a fost calculat pentru clasa l de încărcare și
dimensionat după metoda rezistențelor admisibile.

Pe sectoarele naștere platelaj, arcele sunt soli-
darizate cu o diafragmă din beton armat, iar platela-
jul este susținut de timpane, situație care a mărit
foarte mult rigiditatea sectoarelor cuprinse între
naștere și platelaj, reducând practic deschiderea
efectivă la cca. 52 m la nivelul platelajului (Foto 17).
Soluția adoptată, cu un rost central în platelaj, neo-
bișnuită în general, transformă platelajul în două
console susținute elastic de arce, influen țează nefa -
vorabil efectul conlucrării și generează solicitări supli -
mentare la contactul platelajului cu arcele. În
gene ral, la asemenea structuri se prevăd două

Foto 14: Pod peste Bistrița, la Broșteni. Obelisc și parapete de la
podul vechi, după distrugere

Foto 15: Pod peste Iza, la Vadu Izei, DN18 km 58+942.
Vedere generală aval mal stâng

Fig. 5: Pod peste Iza, la Vadul Izei, pe DN18, Baia Mare ‐ Sighetu Marmației, km 58+942.
Vedere generală

continuare în pagina 62È
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rosturi în platelaj în zona sferturilor. Se poate lua
în considerare și soluția unui platelaj continuu cu
rezemări fixe și mobile în zona de traversare a
arcelor.

Se apreciază că această soluție a influențat
apariția unor degradări în zona de contact arce -
platelaj cu fisuri și infiltrații (Foto 18).

Efecte nefavorabile s-au constatat și la rezemările
tip Gerber de la rostul central al platelajului, care au
impus consolidarea rezemărilor cu elemente metalice
(Foto 19).

Menționăm că soluția cu un singur rost general
central a fost adoptată și la podul peste Bahna, la
Vârcorova, de pe DN6.

În situația podului dezafectat rămas în lacul de
acumulare nu s-au putut analiza efectele soluției și la
acest pod. Desființarea rostului inițial și executarea
unor rosturi transversale la sferturi ar fi favorabilă
pentru toată structura, o mai eficientă repartizare a
solicitărilor creând în acest fel disponibil de încărcare
suplimentară. 

(Va urma)

Foto 19: Pod peste Iza, la Vadu Izei.
Rost transversal platelaj zona centrală

Fig. 6: Pod peste Iza, la Vadul Izei, pe DN18,
Baia Mare ‐ Sighetu Marmației, km 58+942. Secțiune transversală

Foto 16: Pod peste Iza, la Vadu Izei.
Vedere suprastructură cale ‐ Baia Mare

Foto 18: Pod peste Iza, la Vadu Izei. Degradări betoane și infiltrații
în zona de contact arce – platelaj

Foto 17: Pod peste Iza, la Vadu Izei.
Zonă de contact tablier arce

Æ urmare din pagina 61
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AUTOSTRĂZILE -
testul de neputință

al constructorilor și politicienilor români! (II)
Interviu cu dl Ionuț Ciurea,

vicepreședinte & director executiv - Asociația Pro Infrastructură
Ionel Cristea: Au trecut 6 luni
de la interviul pe care ni l-ați
acordat despre modul cum se
desfășoară construcția de auto -
străzi în România. Ce lucruri
deosebite – pozitive sau nega-
tive – s-au întâmplat de atunci?
Ionuț Ciurea: În mare parte,

lucrurile au rămas la fel. Aceleași
probleme, aceeași incompetență,
aceleași blocaje și promisiuni fante-
ziste. La nivel macro nu s-a schim-
bat nimic. Nici nu ar avea ce. Avem
aceiași oameni în funcțiile cheie și
aceleași proceduri/sisteme. Nici
măcar mult-hulitul regulament de
recepție nu s-a schimbat, deși HG-ul
care trebuie să-l modifice este pe
circuitul de avizare, însă a fost
întors acum puțin timp între diver-
sele ministere care trebuie să sem-
neze. Este nevoie de adoptarea sa
ca să mai deschidem un ciot de
autostradă (A3 Petricani - Popasului
- DNCB) în acest an.

Ionel Cristea: Care sunt pro-
blemele ce împiedică, în conti-
nuare, desfășurarea, în bune
condiții, a lucrărilor în infra -
structură?
Aceleași: slaba capacitate admi-

nistrativă (incompetență, simplu
spus, de la directori până la simpli
funcționari), ingerințele politicului
la nivel administrativ, lipsa profe-
sioniștilor și incompetența manage-
rială, pregătirea dezastruoasă a
proiectelor, fuga de răspundere și
blocaj decizional, birocrație exce-
sivă, care nu poate fi rezolvată în
timp util de funcționarii prost plătiți
și prost motivați.

Ionel Cristea: Cum se pot
rezolva – după părerea dumnea-
voastră – unele dintre aceste
probleme?
Ionuț Ciurea: O variantă ar fi,

pur și simplu, ca managementul de
proiect pe marile obiective de
investiții să fie făcut la nivel privat.

Există chiar și cadrul legal pentru
așa ceva, dar nu se dorește la nivel
politic. Avem nevoie de manageri
profesioniști, capabili să implemen-
teze, în timp util, proiectele majore
de investiții. De aici pornește totul.
Nu credem că mai poate fi refor-
mată CNAIR, într-un interval de
timp rezonabil. 

Ionel Cristea: În perioada
scursă de la ultimul interviu s-au
promovat o serie de modificări la
Legea Achizițiilor Publice. Sunt
aceste modificări în măsură să
îmbunătățească activitatea în
domeniul investițiilor în infra -
structură?
Ionuț Ciurea: Rămâne de

văzut dacă vor avea efecte pozitive.
Deocamdată nu vedem efecte pozi-
tive notabile, pentru că nu s-a
schimbat nimic în pregătirea docu-
mentației de licitație sau în evalua-
rea ofertelor și în derularea efectivă
a procesului de achiziție publică.
Degeaba avem chiar și cea mai
bună legislație din lume, dacă acea
legislație e interpretată și aplicată
strâmb de oameni incompetenți
și/sau rău-voitori și/sau care acțio-
nează la comandă politică (sau a
unor grupuri de interese). 

Ionel Cristea: În ce măsură
poate influența pozitiv - după
părerea dumneavoastră - inves-
tițiile în infrastructură, Legea
Parteneriatului Public - Privat?
Ionuț Ciurea: Am spus-o de

multe, multe ori.  Soluția PPP nu este
una magică. Ea cere competență,
flexibilitate și dedicare:

Competență: o analiză tehnică
mult peste cea necesară într-un
proiect clasic.

Flexibilitate: dacă partenerul
privat își asumă riscuri ridicate, sta-
tul trebuie să fie capabil să le acopere.

Dedicare: statul trebuie să moni -
torizeze investitorul privat dar să îl
și ajute să-și ducă la bun sfârșit
lucrarea. 

De exemplu, trimiterea la plim-
bare a experților Băncii Mondiale și
alegerea Comisiei de Prognoză (o
instituție fără atribuții și experiență
în infrastructura de transport) pen-
tru implementarea Autostrăzii A3
Ploiești - Comarnic - Brașov este,
mai degrabă, o glumă proastă și o
bătaie de joc. 

Sau, Autostrada A8 Târgu
Neamț - Iași. Aici se propune PPP
deși este o soluție mult mai costisi-
toare pentru România și pentru
șoferi dar și mult mai greu de
transpus în realitate, mai ales din
cauza studiilor incomplete pe care
le avem acum. Acest tronson este
eligibil pentru finanțare europeană.
Așa cum am spus de zeci de ori,
public, „implementarea”, prin PPP, a
autostrăzii este scuza perfectă de a
nu se face nimic. Sau, posibil,
șansa celor care au decizia în vârf
de pix de a da un tun gras în com-
plicitate cu firmele private. Bineîn -
țeles, totul pe spinarea românilor,
care riscă să plătească despăgubiri
consistente „investitorilor” fără să
aibă un centimetru de autostradă
executat în teren! q

Ionuț Ciurea ‐ Asociația Pro Infrastructură
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Construire Complex de Agrement - Bază Sportivă
în cartierul Gheorgheni, municipiul Cluj-Napoca

Obiecte realizate în cadrul proiectului:
INFRASTRUCTURA complexului de agrement se

compune din drumuri de incintă, drumuri de acces,
straturile de fundare ale terenurilor pentru diferite spor-
turi, sistematizare verticală, parcări și rețele edilitare. 

TERENURI DE SPORT 
• Trei terenuri de minifotbal având structura com-

pusă din îmbrăcăminți asfaltice, pozate pe un strat de fun -
dare din balast, iar ca strat de uzură, gazonul artificial; 

• Două terenuri de baschet având stratul de uzură
din poliuretan pozat pe o placă din beton;

• Două terenuri de volei pe nisip având fundația din
nisip obișnuit și stratul de uzură din nisip cuarțos;

• Două terenuri de badminton, amplasate în vecină-
tatea terenurilor de volei, cu stratul de uzură din poli-
uretan pozat pe o placă din beton;

• Trei terenuri de tenis de câmp, având structura
compusă din placă de beton, pozată pe un strat de fun-
dare din balast, stratul de uzură fiind din poliuretan
turnat bicomponent;

• Pista de patinaj viteză(role) a fost executată în
jurul terenurilor de minifotbal și de tenis de câmp și
este din dale cauciucate montate pe un strat de
îmbrăcăminte din asfalt;

• Toate terenurile și spațiile descrise au în componență
strat de geotextil pentru întreruperea capilarității. 

ALEI ȘI PISTE 
• Aleile sunt executate din sorturi de piatră de râu

sta bilizate cu ciment. Aleile din jurul terenurilor sunt
dalate;

• Pistele de biciclete și role au aceeași infrastruc-
tură, respectiv fundații din balast, îmbrăcăminți asfa l -
tice peste care s-a turnat stratul de rășină poliacrilică. 

DIVERSE TERENURI 
• Skate-parkul este o construcție cu platforme din

beton și strat de uzură poliuretanic.
Suprafața terenului: 2.000 mp
• Terenul pentru fitness are suprafața de 1.200 mp

cu structura compusă din:
- fundație de balast în grosime de 25 cm;
- strat de legătură BAD 25 în grosime de 6 cm;
- strat de uzură BA 16 în grosime de 4 cm;
- dale cauciucate.
• Teren bouldering (escaladări) în suprafața de 680 mp,

cu dotări executate sub avizul unui expert autorizat.
Pentru avizare au fost luate în consi derare specifi-

cațiile tehnice ale asociațiilor europene acreditate.
• Teren parc aventură
Suprafață loc de joacă 990 mp
• Teren loc de joacă
Suprafață teren paintball 3000 mp
• Teren paintball
Amfiteatrul este o construcție deschisă din beton

armat, care se compune dintr-o scenă circulară și o
serie de gradene semicirculare.

ZONA VERDE este în suprafață de 58.256 mp și
cuprinde: 

• Spațiile verzi (parcurile) au gazon însămânțat;
• Vegetația arborescentă este formată din specii de

arbori rezistenți la condițiile climatice din zonă, sub
formă de pajiști și aliniamente, pentru a crea o centură
verde de protecție împotriva poluării urbane;

• Vegetația arbustivă are o suprafață de 34.400 mp.

Antreprenor: NORDCONFOREST SA
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CLĂDIREA POLIVALENTĂ, cu Sc = 1.662 mp și
Sd = 1.760 mp, cuprinde:

• Un spațiu găzduind sala de popice, cu dimensiuni
de 29,85 m x 24,60 m și sala pentru tenis de masă cu
dimensiuni de 14,65 m x 24,60 m; 

• Un spațiu cu destinația de sală multifuncțională,
având dimensiunile de 15,00 m x 17,70 m, destinată
organizării de spectacole, ateliere și vizionări de filme. 

Clădirea polivalentă:
• Fundațiile clădirii sunt izolate, sub stâlpi, cu

blocuri și cuzineți din beton armat monolit. Fundarea a
fost făcută în stratul de praf argilos, la adâncimea de
-1,50 m. Între fundațiile izolate s-au prevăzut grinzi de
fundare pentru echilibrare, având secțiunea de 25 cm x
65 cm. Stâlpii au fost prinși de blocurile de fundare
prin intermediul unor blocuri de ancoraj. 

• Structura constă din cadre din profile laminate, cu
stâlpi din IPE 400 și HEA 240, grinzi transversale și
longitudinale din IPE 360. Cadrele metalice au fost
contravîntuite atât în planul pereților exteriori, cât și în
planul acoperișului.

• Pereții de închidere au fost executați din panouri
tip sandwich. Pereții interiori de compartimentare sunt
din gips-carton pe structură metalică.

CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ, cu S = 122,50 mp:
• Fundațiile sunt continue sub ziduri și realizate în

stratul de argilă cenușie la adâncimea de -1,10 m față
de cota terenului. Blocurile fundate au fost executate
din beton clasa C12/15, iar cuzineții din beton clasa C 16/20; 

• Pereții sunt din zidărie de cărămidă confinată cu
sâmburi din beton armat;

• Planșeul este din beton armat monolit clasa C
20/25, având grosimea plăcii de 15 cm și centuri de 25
cm x 25 cm și 30 cm x 25 cm;

• Șarpanta este din lemn de rășinoase.

CLĂDIREA PENTRU ALIMENTAȚIE PUB-
LICĂ, S = 358 mp:

• Este constituită dintr-un ansamblu de construcții
cu funcțiuni diverse. 

În cadrul proiectului au mai fost realizate:
SUPRAFEȚE CAROSABILE cuprinzând parcări în

suprafață de 995 mp și drumuri în sprafață de 1.630 mp.
ÎMPREJMUIRI ȘI ACCESE 
• Împrejmuirile sunt executate cu soclu și stâlpi din

beton armat și panouri din fier forjat și urmăresc tot
conturul complexului;

• Porțile pentru accesul auto au fost dublate de
bariere și pentru acces pietonal.

ILUMINATUL EXTERIOR cuprinde:
• Stâlpi de iluminat având lămpi cu vapori de sodiu,

respectiv stâlpi de iluminat cu panou fotovoltaic. Stâlpii
au fost dispuși de-a lungul căilor de acces, pistelor și
aleilor. A fost montat, de asemenea, un iluminat orna-
mental. 

REȚELE DE APĂ - CANAL 
• Conductele de apă rece care alimentează clădirile

sunt din PEHD. La intrarea în clădire este montată o
piesă de trecere, distribuția în clădire fiind din țeavă de
polietilenă reticulară tip Pe-Xa. 

RACORDURI DE GAZE
• Prin branșamentul și postul de reglare se face

legătura între rețeaua de distribuție a gazelor naturale
și instalația de utilizare aparținând imobilelor deservite
de aceste branșamente. 

RACORDUL ELECTRIC
• A fost executat un racord electric din rețeaua exis-

tentă de 20 kV printr-un post de transformare 20/04 kV,
630 KVA amplasat în incinta Complexului. Din acest
post sunt alimentați toți consumatorii de energie
electrică. q
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