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SOS - CONSTRUCȚIILE!
FPSC trage un semnal de alarmă

și solicită măsuri urgente din partea Guvernului

Multă lume se întreabă de ce ritmul de pe marile
șantiere din infrastructură este extrem de scăzut.
De ce, practic, pe toate șantierele din infrastructură
(drumuri, autostrăzi, spitale, școli, instalații de apă
și canalizare) se înregistrează întârzieri?

Ei bine, reprezentanții FPSC afirmă că principala
cauză a acestor întârzieri o reprezintă lipsa forței
de muncă. Specialiștii afirmă că, în raport cu lucră-
rile care se află în execuție și cu numărul de socie-
tăți din acest sector ar fi necesari 700.000 de
angajați. În realitate, în prezent, în sectorul Con-
strucțiilor numărul de angajați este sub jumătate
față de necesar, respectiv, cca 300.000.

Mai mult, se constată că tinerii sunt atrași din ce
în ce mai puțin de instituțiile care pregătesc specia-
liști pentru acest sector. Sau de cursurile de califi-
care pentru aceste meserii, preferând sectoare cu
condiții de muncă mai ușoare și cu facilități mai
mari, cum ar fi sectorul IT, de pildă!

Și mai îngrijorător este faptul că, la nivelul Euro-
pei, între diferitele țări, se desfășoară o adevărată
bătălie pentru atragerea forței de muncă din acest
sector.

Iar principala soluție pentru revitalizarea acestui
important sector este aceea pe care o propun repre-
zentanții FPSC, pe care ei au transmis-o Guvernului
și așteaptă rezolvarea ei grabnică, și anume: consi-
derarea sectorului de Construcții, pentru o
perioadă de 10 ani, drept o prioritate de inte-
res național pentru economie.

Și, în aceste condiții, acordarea unei serii de faci-
lități sectorului de Construcții, care să-i permită să
concureze cu sectoarele similare din alte țări din
Europa, pentru a-și putea păstra forța de muncă și,
în măsura posibilităților, chiar să-și poată repatria
unii dintre muncitorii și specialiștii plecați să lucreze
în alte țări.

Concret, reprezentanții FPSC solicită Guvernului
stabilirea salariului minim net în sectorul Con-
strucțiilor la nivel de 500 de euro și concomi-
tent, reducerea taxelor și impozitelor pe
muncă la nivel de 18-20%, față de 45% cât
sunt în prezent.

O asemenea măsură ar permite, totodată, „scoa-
terea la lumină” a unei părți din remunerațiile care
acum se plătesc la negru sau gri în Construcții, în
condițiile în care, în prezent, cca 70% din remune-
rații sunt la nivelul salariului actual minim.

Pe lângă problema forței de muncă a cărei
rezolvare este esențială, sectorul Construcțiilor soli-
cită Guvernului și Parlamentului tratarea cu atenție
și a altor probleme de care depinde revigorarea
activității din acest sector.

Ele au fost transmise, de asemenea, organelor
competente (Guvern și Parlament) cu speranța că
vor fi tratate cu atenție și rezolvate în următoarea
perioadă.

Ne vom referi și noi la ele, pe scurt, în continuare,
în acest articol.

Într-o recentă Conferință de presă, reprezentanții Federației Patronatelor Societăților din
Construcții au atras atenția asupra problemelor sectorului și au prezentat și soluțiile, pe care
le-au transmis, deja, Guvernului, așteptând rezolvarea lor cât mai rapidă.

În toate țările dezvoltate, Construcțiile reprezintă un adevărat motor pentru economiile
țărilor respective. Practic, Construcțiile trag, acolo, după ele întreaga economie.

La noi, lucrurile stau exact invers. Economia României are printre cele mai mari creșteri din
întreaga Uniune Europeană. În schimb, ponderea Construcțiilor în PIB a scăzut continuu în
ultimii ani.
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• Certificarea profesională a societăților din
Construcții – o acțiune care va asigura participarea
la licitație și la execuția unor lucrări doar a firmelor
capabile să realizeze lucrări de calitate.

Toate Guvernele de până acum au încercat să
transfere efectuarea Certificării spre instituțiile
adminstrative (de pildă, un minister). Ori, în toate
țările dezvoltate certificarea se face de către Orga-
nisme profesionale, din care fac parte reprezentanți
ai Patronatelor, ai Asociațiilor Profesionale, cadre
didactice etc.

Practic, în prezent, Legea Certificării nu e însoțită
de Normele metodologice respective, deci nu e apli-
cabilă, iar în piața Construcțiilor continuă să funcțio-
neze firme cu o slabă calificare profesională sau
care nu au, practic, nicio legătură cu acest domeniu.

• Posibilitatea ajustării prețurilor din unele
contracte. De multe ori o licitație poate dura și
unul, doi sau mai mulți ani. Deci, prețurile unor
materiale din momentul începerii licitațiilor nu mai
corespund cu cele de la finalizarea licitațiilor.

Același fenomen se întâmplă și în timpul execu -
ției unor lucrări, care pot dura chiar 4-5 ani. De aici,

necesitatea ca unele prețuri din contracte să poată
fi ajustate pe parcurs.

• Finalizarea cu prioritate a unor legi sau
acte normative. Este cazul, de pildă, al normative-
lor referitoare la Protecția contra incendiilor. De 3 ani
se lucrează la aceste normative și încă nu sunt fina-
lizate, astfel încât Constructorii sunt obligați să ape-
leze la normative vechi de peste 20 de ani.

• Înființarea, cu participarea Statului în pro-
porție de 60-70%, a unui Fond de Garantare
care să ajute societățile românești la participarea la
licitații. E necesar un asemenea fond deoarece, în
prezent, firmele românești, pentru a asigura garan -
țiile pentru lucrări, sunt obligate să apeleze la Bănci.
Bănci care solicită dobânzi destul de mari, inaccesi-
bile unor societăți românești destul de decapitali-
zate, mai ales după criza din perioada 2009-2010.

• În sfârșit, o altă solicitare este subvenționa-
rea sectorului de tâmplărie, sector care, în pre-
zent, se află pe locul 2 în UE, la exportul produselor,
după Polonia.

Ionel Cristea

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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PROIECTARE STRUCTURALĂ
Activitatea principală pe care PLAN 31 o desfășoară este

proiectarea structurilor civile și industriale. Echipa de spe-
cialiști a firmei PLAN 31 a reușit ca, la ora actuală, să fie
identificată cu seriozitatea, meticulozitatea, inventivitatea și
creativitatea în domeniul proiectării acestui gen de lucrări. 

SOLUȚII STRUCTURALE
Pentru a răspunde cerințelor colaboratorilor noștri am

fost obligați să fim în permanență la curent cu ultimele
noutăți din domeniul construcțiilor, ceea ce a reprezentat un
deosebit avantaj și pentru PLAN 31. Colaboratorii noștri
apreciază promptitudinea de care am dat și dăm dovadă, ori
de câte ori suntem solicitați. 

INGINERIE STRUCTURALĂ
Pe lângă activitatea principală de proiectare structurală,

PLAN 31 are și preocupări adiacente, precum: consultanță,
expertize tehnice, consolidări, teste pe materiale și monito -
rizarea construcțiilor. Experiența dobândită de-a lungul tim-
pului este primul argument care ne recomandă pentru
consultanța de specialitate. 

Iată, mai jos, doar trei dintre cele mai importante lucrări
proiectate de PLAN31:

• Sala Polivalentă din Cluj-Napoca
Inițial a fost proiectată și realizată pentru 7.000 de

locuri; ulterior a fost extinsă până la 10.000 de locuri. Este cea
mai mare Sală a Sporturilor din țară, având ca destinație:
baschet, handbal, patinaj, hochei, tenis, box etc. Este o sală
modernă, cu toate dotările necesare. 

Acoperișul are deschiderea, la interior, de 64 m, cu două
console. Acesta are o structură metalică în formă de arc
pleoștit, iar fermele sunt triunghiulare. Restul sălii are struc-
tura din beton armat prefabricat, cu soluții moderne de fun-
dare. Planșeele satisfac condițiile de vibrații și asigură, astfel,
confort sporturilor practicate.

Înălțimea maximă la interior este de 18,7 m, iar înăl țimea
maximă la exterior este de 18,91 m.

• Stadionul Ion Oblemenco din Craiova
Are 31.000 de locuri, corespunde cerințelor FIFA și UEFA,

putând găzdui orice meci internațional; arhitecți Dico&Țigănaș.
Structura stadionului este executată din beton armat și

prefabricat. Acoperișul, foarte întins, are struc tură metalică
din ferme triunghiulare. Amprenta la sol este de 27.000 mp,
iar suprafața desfășurată de 54.000 mp. În zona cea mai
înaltă a tribunei are regimul P+6. Înălțimea maximă este de
31,4 m la tribună și 50 m la vârful acoperișului.

• Trade Center Oradea
Este o construcție de birouri și spații multifuncționale:

cafenea, sală de expoziții, festivități, evenimente, parcare
subterană, concepută de 3DE Arhitectură. O clădire relativ
joasă, cu 5 etaje (S + P + 5 + etajul tehnic). Peste sala de
nunți se află o terasă verde, care are un planșeu mare pre-
comprimat. q

Specialiști în proiectarea structurală

Povestea firmei PLAN 31 începe în anul 1999 și se derulează până astăzi cu deosebite realizări în domeniul proiectării
structurilor civile și industriale, aceasta fiind activitatea principală care antrenează cea mai mare parte din timpul spe-
cialiștilor noștri.

Concomintent cu activitatea de proiectare, PLAN 31 are o vastă experiență și în consultanța de specialitate, în
realizarea expertizelor tehnice, a consolidărilor, a testelor pe materiale și a monitorizării construcțiilor în timpul
execuției și în exploatare.

De-a lungul timpului, firma PLAN 31 s-a afirmat ca una dintre cele mai serioase și profesioniste din România. Acest
lucru se datorează interesului pe care colectivul de proiectare l-a manifestat întotdeauna în a fi la curent cu cele mai noi
tendințe în domeniul construcțiilor. De reținut este și faptul că avem deschise birouri specia lizate atât în Serbia cât și în
Republica Moldova, ceea ce reprezintă un câștig atât pentru firmă cât și pentru cola boratorii noștri din aceste țări.

prof. dr. ing. KISS Zoltán

Trade Center Oradea

Stadionul Ion Oblemenco din Craiova

Sala Polivalentă din Cluj‐Napoca
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Anul 2018 a fost un an al repoziționării și al investițiilor în
viitor. Pentru Europa aceasta înseamnă sustenabilitate. De
aceea au fost lansate, în ultima perioadă, programe de
recondiționare și construire a clădirilor dezvoltate pe prin -
cipii de sustenabilitate energetică. Targetul este îmbu nă -
tățirea eficienței energetice a clădirilor, cu impact pozitiv
asupra protecției mediului înconjurător.

URSA România, prin programele și produsele lansate în
2018, dovedește că investește în reducerea, cu 20% până
în 2020, a emisiilor de gaze cu efect de seră.

De aceea, în 2018 URSA a lansat o campanie cu sloganul
„URSA Goes Green”. Produsele comercializate de URSA
susțin programul acesta demarat în ianuarie 2018. În ulti-
mii ani URSA a inițiat o platformă de cercetare care dez-
voltă, pentru piața europeană, termoizolații inovatoare cu
impact pozitiv asupra protecției mediului.

Produsele URSA înglobează în ele cercetare și inovație.
Începând cu 2017 vata minerală produsă de URSA benefi-
ciază de tehnologia BiOnic. Sunt produse performante
care îmbunătățesc eficiența energetică a clădirilor și con-
tribuie la reducerea poluării mediului. Inves tiția în produ-
cerea unor materiale prietenoase cu mediul, ecologice,
înseamnă și folosirea lor la izolarea termică a locuințelor.
Campania „URSA Goes Green” promovează utilizarea la
izolarea clădirilor a unor materiale cu „amprentă verde”;
de fapt, unele dintre cele mai performante izolații de pe
piață.

„Ianuarie 2018 a fost momentul în care s-a
decis comunicarea publică a cotei de reducere
a emisiilor de CO2, obținută prin produsele
URSA nou vândute. Pe site-ul URSA puteți
găsi această informație care se modifică
live. Până la începutul lunii noiembrie s-au
economisit, prin folosirea materialelor ino-
vatoare de la URSA, aproximativ 120.000
tone de CO2. Tot anul acesta au fost refăcute
toate ambalajele produselor URSA. Investiția a
fost considerabilă. Produsele performante de la
URSA sunt livrate în ambalaje verzi, în timp ce pro-
dusele economice sunt prezentate în ambalaje pe fond
alb.” ne-a precizat Sorin Pană, director comercial URSA
România.

Pe 28 iunie, a fost pusă în
funcțiune oficial prima linie
de producție URSA de pro-
ducere vată minerală fulgi
albă, la fabrica din Pla de
Santa María, Tarragona -
Spania. Construcția și mon -
 tajul noii linii de producție
au durat 13 luni. Acest eve -
niment marchează începutul
unei noi etape în dezvol -
tarea companiei.
URSA devine, astfel, una
dintre primele companii din Europa care investește în ino-
vație și dezvoltarea de produse. Vata minerală albă fulgi
este un produs pentru izolație care poate fi folosit în toate
tipurile de aplicații: la izolarea construcțiilor noi dar și la
renovarea clădirilor vechi. Toate produsele din această
categorie sunt performante termic și acustic. În plus, asi-
gură un montaj rapid, având proprietatea de a putea fi
montate în orice spații.

„Vata minerală albă sub formă de fulgi, URSA ReFloc cu
tehnologie PUREONE, este un produs care se aplică prin
pulverizare. Dacă montajul este executat corect, vata mi -
nerală albă fulgi are performanță termică și acustică ridi-
cată garantate pe întreaga durată de viață a construcției.

Destinată celor mai exigenți clienți, URSA ReFloc cu
tehnologie PUREONE este una dintre cele mai

eficiente izolații. URSA ReFloc cu tehnologie
PUREONE păstrează, totodată, caracteristi-
cile de bază ale tuturor produselor URSA:
incombustibilitatea, excelenta izolare ter-
mică, simplitatea și ușurința la montaj. Vata
minerală albă fulgi oferă o izolare termică
excepțională, confort acustic și protecție la
foc în clădirile noi și în cele reabilitate. Vata

minerală albă fulgi reprezintă o soluție de
izolare simplă, sigură, economică și durabilă.

Casa izolată cu acest produs beneficiază, în tim-
pul iernii, de un aer cald, în timpul verii de un aer
proaspăt iar tot anul de un aer sănătos.” a declarat Sorin
Pană – director comercial al URSA România.

URSA România -
bilanț pozitiv în 2018

Despre URSA

URSA este o companie producătoare de materiale izolatoare termic și acustic, cu o politică de dezvoltare orientată spre
eficiență energetică și dezvoltare durabilă în construcții. Astăzi, URSA este unul dintre cei mai mari producători de vată
minerală și polistiren extrudat (XPS) din Europa, două materiale izolatoare complementare, ce contribuie la izolarea
termică și acustică a clădirilor. URSA are o experiență de peste 60 de ani în domeniu. Cu peste 1.800 de angajați în
13 unități de producție și 40 de filiale locale, URSA este prezentă în Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord și înre -
gistrează o cifră de afaceri de peste 450 de milioane de euro anual.

URSA GLASSWOOL și URSA TERRA sunt produse în fabricile din Spania, Franța, Belgia, Germania, Slovenia, Polonia
și Rusia. Izolațiile din polistiren extrudat URSA XPS sunt produse în fabricile din Germania, Franța, Spania, Italia și Rusia.

Începând cu luna august 2017, URSA a devenit parte din grupul Xella, funcționând ca o unitate de business
independentă.

În România, URSA este prezentă cu produsele sale de 20 de ani, comercializând două branduri de vată minerală URSA
Glasswool și vată minerală URSA Terra, fabricate în Slovenia. În ultimii ani, livrările de produse URSA au cunoscut o
creștere organică, compania locală URSA România ajungând să dețină o cotă de piață de circa 40% pe segmentul de
vată minerală de sticlă. q

Sorin Pană ‐ director comercial
URSA România
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HIDROCONSTRUCȚIA SA ȘI OAMENII SĂI
Contribuția la Edificarea Sistemului Hidroenergetic Național (XXI).

ORAVIȚA, LEAGĂN AL TEHNICILOR APEI: LACUL MARE ȘI LACUL MIC

ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Regiune cu o mare și frământată încărcătură istorică,
Banatul se întinde pe teritoriul a trei țări, România,
Serbia și Ungaria, granițele sale naturale fiind Dunărea,
Mureșul, Tisa și Munții Banatului. Partea românească a
acestuia este întinsă pe teritoriul a 5 județe (Timiș,
Caraș-Severin, o parte a județului Arad, zona Orșovei
din județul Mehedinți și o parte a județului Hunedoara).
Amalgam de culturi și obiceiuri, marchează debutul
tehnicilor inginerești încă din antichitate.

Între 102 și 105, Imperiul Roman se leagă peste
Dunăre de Dacia printr-o realizare de excepție: podul
cunoscut ca fiind al lui Apollodoros „din Damasc”, lung
de 1.135 m, lat de 12 m, având pilele și culeile din
zidărie de piatră, cu suprastructură și parapeți din
lemn de stejar. Deasupra fiecărei culee se află câte un
portal impunător, lucrările fiind continuate cu două mici
viaducte, tot din zidărie de piatră. Dar despre această
lucrare, într-un viitor articol.

La anii 1470, reper documentar inițial în menționa -
rea comunității de la Rudăria („Eftimie Murgu” în zilele
noastre), așezare de la poalele Munților Almajului, exis-
tau deja renumitele mori de apă, funcționale și astăzi:
numărătoarea din 1874 spunea că sunt 51 de mori,
rămase 22 după inundațiile catastrofale din 1910.

Istoricește, denumirea „Banat” vine de la căpetenia
de ținut, „ban”-ul, fiind singura regiune ce conservă
acest titlu. Urme de locuire sunt stabilite ca având o
vechime de peste 40.000 de ani, Peștera cu Oase de pe
Valea Minișului, în apropiere de Anina, adăpostind cele
mai vechi urme omenești de pe teritoriul Europei.

Locuit în continuare de geți și apoi de daci, de pe la
anul 300 d.Ch. este cucerit de huni care alcătuiesc
primul stat sub conducerea lui Uldin, cu capitală situ-
ată, probabil, în zona Sânnicolau Mare. În anul 454, în
urma bătăliei de la Nedao, hunii sunt izgoniți de către
gepizii lui Ardaric și se refugiază în zona Donului. 

În anul 535, împăratul Iustinian I (Flavius Petrus
Sabbatius Justinianus) înființează arhiepiscopia de rit
latin „Justiniana Prima”, ce cuprinde și teritoriul Bana -
tului prin „civiss-ul” Recidiva (actuala Vărădia, pe locul
așezării dacice Arcidava). În anul 568, longobarzii, în
alianță cu avarii, distrug visul lui Iustinian de reunifi-
care a Imperiului Roman, iar Banatul ajunge sub

stăpânire avară până în secolul al IX-lea, începând cu
khaganul (conducătorul) Baian I. Reținem că Iustinian
a fost cel ce a dorit și reușit codificarea dreptului roman.

Avarii au parte de 4 dinastii, din una dintre acestea
făcând parte și Glad, până când ultimul conducător,
Ahtum, pierde în două etape bătălia cu maghiarii lui
Ștefan I. Ahtum, conducător creștin de rit bizantin,
apucă de construiește două mănăstiri (la Morisena,
Cenadul de astăzi și Ahtunmonostur, lângă Pecica) pe
care le populează cu călugări bizantini.

Între 1347 și 1349, ciuma neagră decimează popu-
lația Banatului, iar în 30 iulie 1552, Timișoara și impli -
cit Banatul, acum maghiar, cedează asaltului otoman.
Sancak-urile („steagurile” – forma de organizare terito -
rială turcică) rezultate în urma cuceririi otomane sunt
alipite Rumeliei, denumire turcă a Peninsulei Balcanice.

În 1582, populația zonei Caransebeșului este înju -
mătățită de o nouă epidemie de ciumă. La 140 de ani
după sosirea turcilor, în 1696-1698, Imperiul Habsbur-
gic încearcă, fără rezultat, recucerirea Banatului. Abia
Eugeniu de Savoya reușește în 1716, la Petrovaradin,
să dea o lovitură de moarte Înaltei Porți. În septembrie
- octombrie, Timișoara este eliberată. Campania de
eliberare din Banat este condusă de generalul Claude
Florimond Mercy d’Argenteau, în 6 august 1717 ulti -
mele redute, Belgradul și Orșova, fiind eliberate.

Oravița, născută prin unirea localităților Oravița
Montană și Oravița Romană, este pentru prima dată
atestată documentar sub această denumire în 1697, în
Conscripția lui Marsigli.

Aproape imediat după izgonirea turcilor, Carol al
VI-lea și urmașa sa, Maria Tereza, având cunoștință de
exploatările locale de aur, argint și fier, acordă zonei
Oraviței privilegii care atrag specialiștii în minerit de pe
tot cuprinsul imperiului. Tot în această perioadă, după
primul val de emigranți, se pun bazele construcțiilor
adiacente necesare prelucrării în special a aurului și
argintului la Oravița: asigurarea necesarului de apă.
De fapt, după acest destul de lung excurs istoric, aici
voiam să ajungem.

În anul 1723, Oficiul Superior (Montanistic) al
Banatului, continuator al Comisiei Imperiale de Insta-
lare a Mineritului Bănățean, se mută de la Timișoara la



Oravița, inaugurând seria de lucrări prin convocarea
unui grup de ofițeri geniști, geodezi, topografi și
geografi pentru amenajarea unor lacuri în vecinătatea
așezării. Grupul este coordonat de viitorul guvernator
al Banatului - contele de Hamilton, alias generalul
Johann Andreas. Ideea a fost enunțată pentru prima
dată de Camera Aulica de la Viena în anul 1719, care
solicită administrației Banatului Timișan asigurarea
tuturor condițiilor pentru dezvoltarea comerțului și
minelor în „acest loc binecuvântat de Dumnezeu”.

Ofițerul cartograf Haring (Doemus sau Demeus)
realizează, din dispoziția Contelui Eugenius de Savoya
- comandant suprem al trupelor imperiale și conducă-
tor în lupta victorioasă cu turcii de la Zenta, conducător
al armatei ce va elibera Timișoara în 12 octombrie
1716 - o hartă a Banatului, în care lacurile ce urmau a
fi construite sunt notate ca obiective strategice de
interes special. Alături de lacurile Buhui, Mărghitaș,
Ferendia și Dognecea, Lacurile Mare și Mic fac mândria
construcțiilor hidrotehnice vechi ale Banatului Montan.

Plecând din Oravița spre Anina, cale de 5 km, întâl-
nim „Lacul Mic Oravița”. Colmatat în proporție de 99%,
se prezintă într-o stare avansată de degradare. Golirea
de fund este nefuncțională, corpul barajului din zidărie
de piatră fiind străpuns de o conductă metalică, având
scopul de a evacua eventuale acumulări accidentale
din ploi.

900 de metri în amonte, ne întâlnim cu barajul
„Lacul Mare Oravița”, monument istoric, încadrat în
categoria „arhitectură”, de „interes național”.

Lucrările la baraj debutează în anul 1724, folosind
forța de muncă locală sub conducerea căpitanului Iosif
Motsidlowski și sunt încheiate în anul 1726, inaugu-
rarea lucrării făcându-se în anul 1727, în aprilie. Este
executat un baraj de greutate cu centrul arcuit, din
zidărie de piatră, cu o golire de fund și două dever-
soare superioare (central și lateral) cu prag lat, pre-
văzute cu stavile metalice. Este întărit cu contraforți
tot din zidărie de piatră, iar coronamentul este pasabil,
astăzi amenajat pietonal. Suprafața lacului este de
8,8 ha, iar volumul de apă înmagazinat, de 11.000 mc.
Situat pe cursul râului Oravița, are o lungime de 117 m
și o înălțime de 13,40 m.

Lucrarea a devenit absolut necesară din momentul
când, în Ciclova Montană, la 1718, este inaugurat
primul cuptor cu furnal înalt. Simultan începe colo-
nizarea regiunii cu etnici germani din Saxonia, Tirol și
Boemia, la care se adăugă „bufenii” – olteni sosiți din
zona Severinului.

În afara necesarului de alimentare cu apă a exploa -
tărilor miniere, cele două lacuri de acumulare au jucat
un rol major în regularizarea debitelor și, implicit, în
protecția populației și a bunurilor acesteia împotriva
inundațiilor.

Astăzi are funcțiuni legate de regularizările de debite,
alimentare cu apă și recreativ. Barajul se află în proce-
dura de angajare a lucrărilor de reabilitare. q



w Revista Construcțiilor w decembrie 201818

Peste 120 de invitați din țară și străinătate,
la Simpozionul Internațional „GeoPreVi 2018” -

București, 2018

Simpozionul GeoPreVi, cel mai important eveniment
științific internațional al Facultății de Geodezie din Uni-
versitatea Tehnică de Construcții București, a fost
organizat și în acest an în colaborare cu Federația
Internațională a Geodezilor (FIG) - Comisiile 5 (Positio-
ning and Measurment), 6 (Engineering Surveys),
10 (Construction Economics and Management) și
8 (Spatial Planning and Development), Uniunea Geo-
dezilor din România, Asociația Patronală din Cadastru,
Geodezie, Cartografie și Agenția Națională de Cadastru
și Publicitate Imobiliară.

Încă din prima zi simpozionul a atras un număr
mare de participanți, atât prin tematicile abordate în
cadrul sesiunilor tehnice, cât și prin prezența, în cadrul
sesiunilor de deschidere, a unor personalități de
marcă, din țară și din străinătate, care au abordat, în
discursurile lor, teme importante și de actualitate cu
profund impact în societatea românească în ansamblul
ei, precum managementul inteligent urban și modelul
urban digital, creșterea calității serviciilor urbane, stra-
tegia privind orașele inteligente, date și standarde
pentru BIM (modele digitale ale construcțiilor), tehno-
logie multi GNSS.

Printre invitații de marcă  ai acestui eveniment s-au
numărat personalități precum: Maria Manuela Catrina
– Secretar de Stat în cadrul Ministerului Comunicației
și Societății Informaționale, Ileana Spiroiu – Director
General Adjunct în cadrul ANCPI, Radu Văcăreanu –
Rectorul Universității Tehnice de Construcții București,
Rudolf Staiger – Vicepreședinte FIG, Volker Schweiger
– Președinte Comisia 5 FIG,  See Lian Ong – Președinte
Comisia 10 FIG, Kwame Tenadu – Președinte Comisia 8 FIG. 

În deschiderea sesiunii plenare dl Gheorghe Badea,
decanul Facultății de Geodezie din cadrul Universității
Tehnice de Construcții din București, a sintetizat scopul
simpozionului de anul acesta: „Ne-am propus ca acest
eveniment să fie unul util, să ne împărtășim reciproc
din experiențele noastre, să fie un prilej de a reuni
mediul academic, sectorul public și pe cel privat.”

De asemenea, referindu-se la legătura dintre geo-
dezie și orașele inteligente, dl Badea a menționat fap-
tul că „Problemele cu care se confruntă civilizația urbană

astăzi și, din ce în ce mai mult, în viitor vor putea fi
soluționate și prin contribuția, spun eu, substanțială a
profesiei noastre... Profesia noastră, atât de veche și
totuși atât de nouă, poate fi mai bine pusă în slujba
cetățenilor, autorităților, instituțiilor, pentru folosirea
terenurilor prin edificarea de construcții cu dotări ultra-
moderne, prin echiparea cu utilități și exploatarea
acestora în condiții de confort și siguranță.”

Profesioniștii în geodezie sunt formați în București,
în limba română, de 200 de ani, de când Gheorghe
Lazăr a pus bazele Înaltei Școli Domnești de la Sfântul
Sava. Continuator al tradiției școlii de ingineri hotarnici
a lui Gheorghe Lazăr, dl Văcăreanu, rectorul Universi-
tății Tehnice de Construcții București, a felicitat organi-
zatorii pentru tema simpozionului privind orașele
inteligente, aceasta fiind și prima arie din strategia de
cercetare a Universității Tehnice de Construcții. 

Maria Manuela Catrina, Secretar de Stat în cadrul
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale,
menționând strategiile ministerului pentru smart cities,
dar și cea pentru 5G, a spus: „datele geomatice pe care
dvs. (geodezii) le prelucrați sunt extrem de importante
pentru noile tehnologii distructive. Nu putem vorbi
despre rețele 5G fără date exacte. Dacă în rețelele
actuale avem 2 – 3 emițători într-un oraș, în zona de
5G o să avem sute de emițători într-un oraș și orice
modificare a aspectului clădirilor sau așezării acestora,

Între 29 și 30 octombrie a avut loc la București cel mai important eveniment al comunității geo-
dezilor din România, Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018. Anul acesta, GeoPreVi a abordat o
temă de actualitate, de interes pentru întreaga societate, nu doar pentru comunitatea geodezilor:
„Geodesy for Smart Cities” – „Geodezia pentru Orașe Inteligente”.

La eveniment au fost prezenți  peste 120 de specialiști în geodezie, cartografie, analize spațiale,
management urban, din 14 țări. În cele două zile ale manifestării au fost prezentate peste 40 de
articole de specialitate și au fost organizate două mese rotunde cu reprezentații Uniunii Geodezilor
din România și asocia țiile profesionale.  
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orice lucru care se mișcă influențează proiectarea rețe-
lei, înseamnă și costuri foarte mari și o disfuncționali-
tate în funcționare. Aici cred că putem să lucrăm
foarte mult împreună în așa fel încât aspectele acestea
să se întâmple în mod natural.”

Rudolf Staiger, actualmente vicepreședinte FIG și
președinte ales, al cărui mandat va începe de la
1 ianuarie 2019, s-a referit în cuvântul său de deschi-
dere la importanța dezvoltării profesionale continue în
condițiile în care valoarea cunoștințelor este în scă-
dere, menționând că organizarea unor astfel de simpo-
zioane este susținută cu drag de către FIG și reprezintă
un suport real pentru creșterea profesională. 

Președintele UGR, Cornel Păunescu, cât și preșe -
dinții comisiilor FIG 5, 8 și 10, au adresat, de aseme-
nea, cuvinte de bun venit și au urat succes tuturor
participanților.

Imediat după sesiunea de deschidere a fost inaugu-
rată, de către domnul Valeriu Manolache, președintele
Asociației Patronale din Cadastru, Geodezie și Carto-
grafie, expoziția tehnică organizată în Foyerul Caro
Hotel, în cadrul căreia au fost prezentate echipamente
și produse de ultimă generație. Printre expozanți s-au
numărat HEXAGON, prin cei doi reprezentanți ai săi,
Top Geocart (Leica Geosystems) și Territorial Data Ela-
boration (IDS Georadar), Gauss (Trimble), Heveco,
Cornel & Cornel Topoexim, SysCAD Solutions, Molbak
Proiect. Firmele au ales, pentru expoziție echipamente
de ultimă generație de care s-au bucurat peste 200 de
vizitatori, mai ales viitorii geodezi pregătiți în cadrul
Facultății de Geodezie din cadrul UTCB.

Startul prezentărilor științifice a fost dat în cadrul unei
sesiuni plenare, imediat după deschiderea expoziției, de
către reprezentanții FIG (vicepreședintele și președinții
comisiilor 5 și 10), care au prezentat lucrări pe teme
actuale: Știința măsurătorilor – status prezent și provo-
cări viitoare, geodezia pentru construcții inteligente,
Transformarea provocărilor prezente în oportunități.  

Începând cu după-amiaza primei zile au fost
prezen tate lucrări pe secțiuni tehnice: Poziționare și
măsu rători, Inginerie geodezică, Administrarea și eco-
nomia construcțiilor, GIS, cartografie și cadastru. Tot
în după-amiaza primei zile a avut loc masa rotundă
organizată de către Comisia 8 a FIG - Planificare terito-
rială și dezvoltare, moderată chiar de către președin-
tele acesteia, dl Kwame Tenadu (Ghana), participant
pentru a doua oară la GeoPreVi.

Studenți, tineri geodezi și profesioniști cu bogată
experiență în domeniu și-au prezentat lucrările în cadrul
celor 6 sesiuni tehnice care au urmat până la sfârșitul
simpozionului. Alături de reprezentanții țării noastre au
fost colegi din țări pe care ne-am obișnuit să le avem
alături la GeoPreVi: Germania, Anglia, Italia, Polonia,
India, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii.

Pe parcursul primei zile, atât membrii Uniunii Geo-
dezilor din România, cât și ai Asociației Patronale din
Cadastru, Geodezie și Cartografie prezenți la simpo-
zion au organizat două întâlniri de lucru cu teme speci-
fice fiecărei organizații. A fost subliniată necesitatea
continuării demersurilor de aprobare a Legii de organi-
zare a profesiei de geodez specializat în cadastru și
înregistrarea proprietății, pe baza susținerii asumate
de către majoritatea reprezentanților activi ai corpului
profesional și de către ANCPI, autoritatea națională în
domeniu. Totodată, reprezentanții sectorului privat din
domeniu au concluzionat că, în ciuda unor raportări tri-
umfaliste și liniștitoare, Programul Național de Cadas-
tru și Carte Funciară se află de mai bine de 3 ani
într-un progres cu mult sub așteptările societății, ca
urmare a  bugetelor insuficient alocate, nefundamne-
tate și necorelate cu costurile de manoperă efectivă
pentru realizarea lucrărilor la nivelul fiecărei unități
administrativ-teritoriale. Mai mult, condițiie contracte-
lor de finanțare, precum și ale celor de servicii, nu sunt
adaptate specificului lucrărilor de cadastru sistematic
iar specificațiile tehnice sunt neclare, fapt care încura-
jează practicile neunitare în cadrul OCPI-urilor și tără-
gănarea fazei de verificare și recepție. Un dialog real,
bine organizat și structurat între reprezentanții sectorului
privat și ANCPI ar putea rezolva toate aceste probleme
și contribui la dezvoltarea pieței de servicii pro fesionale
în domeniu, care poate genera peste 10.000 de locuri
de muncă mai bine plătite la nivel național. 

Mulți dintre participanții la simpozion și-au manifes-
tat interesul de a participa și la edițiile viitoare, consi-
derând că acestea le oferă posibilitatea de a fi în
contact cu lumea geodeziei, cu ultimele noutăți în
domeniu și le permit să-și perfecționeze pregătirea
profesională, despre care amintea Rudolf Staiger la
începutul lucrărilor simpozionului.

Parteneri media ai evenimentului au fost: Radio
România Actualități, Radio România Antena Satelor,
Radio România Internațional, Agerpres, Revista
Construcțiilor, Agenda Construcțiilor, Global Manager,
Administratie.ro q
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Topografie, cartografie, geodezie, cadastru

Misiunea noastră
Pentru a crește calitatea serviciilor

noastre, misiunea noastră este de a:
• Aspira mereu către excelență
• Inova în permanență
• Construi relații bazate pe încre -

dere și transparență
• Lucra în echipă împreună cu bene -

 ficiarii noștri
• Forma și specializa continuu

per sonalul nostru
• Pune dorințele beneficiarilor în

centrul preocupărilor noastre

Valorile în care credem
• Să aducem plusvaloare clienților

noștri
• Responsabilitatea față de clien -

ții și calitatea lucrărilor noastre
• Inventivitate
• Tenacitate

INDUSTRII SERVITE

• Energie, petrol și gaze
Activitățile acestui domeniu sunt

supuse unor riscuri majore, prin spe -
cificul lucrărilor pe care le execută.
Compania noastră este un par tener
al societăților din aceste domenii de
activitate de peste un deceniu. 

• Utilități
Cartarea utilităților se face pentru

îmbunătățirea procesului decizional
și prevenirea riscurilor de defecțiu ne
a rețelelor.

• Mediu
Pe lângă contribuția pe care o

avem la proiectele de implementare a
lucrărilor în domeniul energiilor alter-
native, compania noastră este impli-
cată în realizarea proiectelor pentru
protejarea comunităților și a naturii
împotriva dezastrelor naturale.

Cornel&Cornel Topoexim este o companie românească înființată în anul 1994, specializată în
soluții în domeniul managementului datelor spațiale.

În funcție de nevoile beneficiarului, societatea noastră propune soluții complete sau integrate în
fluxuri de lucru existente. Produsele noastre diferă și se pliază pe solicitările clienților.

Compania noastră este în continuă dezvoltare și expansiune, prin atragerea de personal de înaltă
calificare și prin continua extindere pe piețe și domenii de expertiză noi.

Printre beneficiarii serviciilor noastre se numără: Agenții guvernamentale, Ministere, Societăți
din domeniile energiei, petrolier, feroviar, de drumuri și autostrăzi, aeronautic, Administrații locale,
Corporații internaționale.



• Planificare teritorială
Soluțiile noastre constau în im -

plementarea GIS dedicate acestor
procese și în activitățile specifice
topografice și cadastrale. Beneficia-
rii noștri sunt atât admistrațiile din
orașele mari, cât și de la nivel local
sau regional.

• Transporturi
Lucrările în aceste domenii con-

stau în înregistrarea proprietății,
exproprieri, aplicații GIS, precum și
în lucrări inginerești și de asistență
pe timpul lucrărilor de construcție a
infrastructurii, de obstacolare și alte
lucrări specifice pentru aeroporturi.

• Construcții
În construcțiile civile și industri ale

asigurăm asistența topografică pe
tot parcursul execuției proiectului.
Urmărim com portarea în timp a
construcțiilor atât la cele mai mari
baraje hidrotehnice din România,
cât și la nume roase termocentrale.

Urăm tuturor partenerilor
și colaboratorilor noștri
Sărbători Fericite
și La mulţi ani!



TOPGEOCART aduce în România soluția completă RTC 360
Tehnologiile corespondente construcțiilor și măsu -

rătorilor terestre evoluează continuu, ținând cont de
nevoile tot mai mari ale specia liștilor și beneficiarilor
de a obține date geospațiale precise, în timp record și
cu costuri optime.

Ceea ce ieri părea de domeniul fantasticului, astăzi
a devenit realitate, producătorii din domeniu întrecân -
du-se în oferirea de soluții avansate de preluare, prelu-
crare și analiză a datelor geospațiale. 

Leica Geosystems, reprezentată în România de
TOPGEOCART, propune scanerul laser 3d Leica RTC
360. Mic și ușor, scanerul Leica RTC360 este portabil și
dispune de un trepied care se strânge îndeajuns pen-
tru a încăpea în cele mai multe tipuri de genți de trans-
port, rucsac etc., gata să fie transportat oriunde. 

Pe teren, operarea cu un singur buton face scanarea ușoară, rapidă și fără erori.
Leica RTC360 face Captura Realității 3D mult mai rapidă decât până acum. Cu o viteză de scanare de până la 2 milioane de

puncte pe secundă și sistemul avansat de captură a imaginilor HDR, crearea de nori de puncte 3D color poate fi efectuată într-un
timp de sub 2 minute. În plus, sistemul de Registrație fără ținte (bazat pe tehnologia VIS) și transferul automat al datelor de
la locul scanării la birou reduc timpul petrecut pe teren și maximizează productivitatea.

Deoarece Leica Geosystems a proiectat modelul
RTC360 pentru persoanele care utilizează date 3D, dar
care nu au făcut încă pași în direcția de a capta ei înșiși
datele în sine, compania a făcut eforturi pentru a face
fluxul de lucru cât mai simplu posibil. Ca rezultat,
scanerul include o nouă tehnologie Leica VIS (Visual
Inertial System - Sistem Inerțial Vizual), care efec -
tuează alinierea automată a point cloud-ului în teren,
fără a fi necesară intervenția utilizatorului. Practic,
folosește coordonatele 3D ale elementelor obiectivelor
de interes - cum ar fi marginile unei uși, podeaua sau o

fereastră - pentru a vă urmări poziția, în timp ce vă mutați într-o încăpere, între camere sau chiar între etaje.
Poate că citiți aceste lucruri și vă gândiți: cum diferă de scanerul dumneavoastră actual? Ei bine, registrarea automată nu

este disponibilă pe niciun alt scanner de pe piață. Acest lucru este un beneficiu numai pentru RTC360. Un alt motiv pentru a
deține și alege acest nou sistem este în acord cu abilitatea de a scana folosind o tabletă (Android sau IOS) cu software Cyclone
Field. Aplicația Cyclone Field poate fi utilizată pentru a opera scanerul, pentru a vedea datele înregistrate și, eventual, pentru
a trimite datele pe internet sub foma unor site-uri TruView către părțile interesate, fără a fi nevoie să vă întoarceți la birou!

TOPGEOCART continuă, așadar, procesul de optimizare a soluțiilor tehnice destinate specialiștilor din construcții și
măsurători terestre, în acord cu evoluția actuală a echipamentelor și soluțiilor Leica Geosystems, oferind pentru costuri
optime, soluții utile.

TOP GEOCART urează colaboratorilor și partenerilor de afaceri

Sărbători Fericite

și

La Mulți Ani!









SC PRECON SRL, societate comercială cu capital integral privat, constituită în anul 1991
prin cumpărarea unui activ de la SC Progresul SA București, are ca principal obiect de activitate
producerea și valorificarea elementelor prefabricate din beton, beton armat și beton precomprimat
pentru construcții civile, industriale și agricole.

PRECON SRL –  garanția calității

GAMA DE PRODUSE
1. Stâlpi electrici din BAC tip SC/SR 2970:2005
2. Stâlpi electrici din BAP tip SE/SR 2970/2005
3. Stalpi electrici din BAC tip ENEL - A, C, D, E, F, G, H - GSS 002/2016
4. Stâlpi electrici din BAC tip SF 8-11 / tramvai / troleibuz
5. Rigle din BAC stații 110/220 kV tip R8006 și R90005
6. Fundații prefabricate tip CIUPERCĂ și ANCORĂ pentru STÂLPI PASS-U-400kV
7. Borne de marcaj LES 20 kV
8. Rigole tip U pentru LES
9. Cabine beton armat pentru tablouri electrice generale

10. Cămine de tragere pentru instalații electrice, telefonie
11. Cămine vane modulate apă/canal, gaze, termoficare
12. Cămine cheson cu cuțit
13. Separatoare de grăsimi, nămol, hidrocarburi
14. Cămine de vizitare apă/canal DN 800, 1.000, 1.250, 1.500
15. Tuburi canalizare, reducții tronconice, guri de scurgere
16. Parapeți tip NEW JERSEY separatori de sens
17. Ziduri de sprijin tip L și T
18. Elemente prefabricate pentru drumuri și poduri
19. Elemente prefabricate pentru împrejmuiri industriale
20. Prefabricate din beton armat pentru hale industriale
21. Elemente prefabricate pentru grădină - suport mobil autoblocant pentru umbrele
22. Traverse din beton armat - cale rulare poduri rulante/macarale

PRECON urează Crăciun Fericit și un 2019 plin de realizări
clienţilor și partenerilor de afaceri.

La mulţi ani!



Șos. Giurgiului nr. 5, 077120 - Jilava, Jud. Ilfov; Tel.:/Fax: 021/450.14.76
E-mail: office@precon-romania.ro

www.precon-romania.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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Nivelul apelor subterane din București în 2000 - 2011,
comparativ cu perioada 1965 - 1980

Nicolae RADUINEA - Infracon SRL,
Costel BUNGEȚEANU - Geoproiect SRL, Dumitru BOBOCIOIU - GEO 2000 SRL

Dacă analizăm cu atenție curbele din perioada 2000
- 2011, comparativ cu cele din 1965 - 1980, se
observă:

• În colțul din NV, în 1965 - 1980 apăreau curbe cu
va lori 84 - 86 m RMN, pe când în 2000 - 2011 apar
curbe cu 88-92 m RMN; deci, în pre zent, NH a crescut

cu 4-6 m în această zonă, lucru sem nalat, de altfel, de
către geotehnicieni, cu diverse ocazii. Trebuie reținut
că între 1965 - 1980 nu erau nici liniile de metrou și
nici multitudinea de clădiri cu 2-5 subsoluri, care au
necesitat incinte adânci de piloți sau pereți mulați de
10-22 m adâncime;

• În zona de interfluviu,
curbele apar mai ascuțite și mai
franjurate în 2000 - 2011, ceea
ce arată că apele curg mai
forțat; în NE, tot în această
perioadă, curbele apar mai
dese, deci apele curg cu viteză
mai mare, după ce au scăpat de
obstacole;

• Atât în zona de N cât și în
cea de S, curbele de aceeași va -
loare apar mai avansate în 2000
- 2011 față de 1965 - 1980.

Totuși, este greu de ur mărit
evoluția NH prin compararea
curbelor.

PROFILE ALE NIVELULUI
HIDROSTATIC (NH)

EFECTUATE DE LA NV
LA SE ȘI DE LA N LA S
Pe harta din figura 1, s-au

marcat profilele NH care vor fi
analizate în continuare (NV-SE,
NS1...NS5).

În figura 2 s-au reprezentat
profilele NH pentru cele două
perioade, pe direcția NV-SE; se
observă, pe zone, creșteri ale
NH de 1-5 m, dar și scăderi de
0,5 - 1 m.

În figura 3 s-au reprezentat
profilele NH pe direcția NSI; se
observă creșteri mari, de cca.
4,0 m, ale NH în zona de V a
Bucureștiului.

La Conferința Națională de Geotehnică și Fundații de la Iași, din septembrie 2012, s-a analizat
regimul apelor subterane din București pentru perioada 2000-2011, respectiv după proliferarea
incintelor adânci, inclusiv a liniilor de metrou. Una dintre concluzii a fost, atunci, că ar fi util să se
analizeze și să se compare situația apelor subterane cu o perioadă anterioară.

Autorul, cu ajutorul celor 2 coautori, a reușit să adune date din perioada 1965-1980 [2] și să
traseze aceleași curbe (fig. 1). Așadar, în prezentul articol, ne-am propus să analizăm evoluția
nivelului apelor subterane (NH) din zona București, în decursul celor două perioade menționate,
despărțite de peste 30 de ani.

Practic, cine dorește să înțeleagă bine această evoluție, ar trebui să citească și lucrarea [1] și
astfel ar fi posibil să contribuie cu o altă interpretare, în plus, față de cea din prezenta lucrare, mai
ales dacă este mai în cunoștință de cauză decât autorii cu lucrările de regularizare ale celor două
râuri, Colentina și Dâmbovița.

Fig. 1: Planul curbelor de egal nivel al apelor subterane (hidroizohipse),
pentru teritoriul extins al orașului București (perioada 1965 ‐ 1980) ‐ cifre în metri RMN
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În figura 4 se prezintă același tip de profile pe
direcția NS2, din care se observă aceleași creșteri NH
în V, dar și mai mari în N; în zona S apar creșteri, dar
și descreșteri ale NH.

În figura 5 s-au reprezentat profilele pe direcția
NS3, observându-se creșteri de 2 - 3 m la traversarea
arterelor Șos. Colentina și Calea Călărași.

În figura 6 s-au reprezentat cele două profile pe
direcția NS4; se observă creșteri importante de 3-4 m
la N și la S de râul Colentina.

În figura 7 s-au reprezentat profilele pe direcția
NS5 (prin estul Bucureștiului) și se observă creșteri ale
NH de 2 - 2,5 m în jumătatea nordică a profilului.

Fig. 2: Profile NH de la NV la SE pentru cele două perioade

Fig. 3: Profile NH pe direcția NS1 pentru cele două perioade

Fig. 4: Profile NH pe direcția NS2 pentru cele două perioade

Fig. 5: Profîle NH pe direcția NS3 pentru cele două perioade

Fig. 6: Profile NH pe direcția NS4 pentru cele două perioade

Fig. 7: Profile NH pe direcția NS5 pentru cele două perioade

continuare în pagina 36È
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DISTRIBUȚIA ÎN PLAN A ZONELOR CU NH
CRESCĂTOR (ZONE CU PRESIUNE)
ȘI A CELOR CU NH DESCRESCĂTOR

(ZONE DEPRESIONARE)
Concluziile de mai sus, deși importante, nu pot da

totuși o imagine de ansamblu asupra tendinței apelor
subterane în timp, pe întreg teritoriul orașului
București - extins, mai ales că, după cum s-a văzut,
apar și zone cu tendință de descreștere a NH (zone
depresionare), contrar așteptărilor.

Folosind caroiajul hărții, pe baza curbelor hidroizo-
hipse din cele două perioade, 1965 - 1980 și 2000 -
2011, s-au putut calcula creșterile și descreșterile NH

în fiecare nod; apoi s-au putut trasa curbele de egală
creștere și egală descreștere a NH. Aceste curbe sunt
reprezentate pe harta din figura 8.

Se observă clar că, în zonele N, NV și V ale orașului
București, în ultimii 30-35 de ani, nivelul NH al apelor
subterane a crescut cu 2-6 m. De altfel, în ultimii 10-15
ani, geotehnicienii au semnalat frecvent acest feno -
men, cu ocazia executării forajelor pentru studii geo -
tehnice. Din ce în ce mai multe studii geotehnice indică
NH sub presiune, precum și creșteri importante; din ce
în ce mai multe pivnițe și subsoluri ale clădirilor
recente sunt inundate; clădirile noi, la care subsolurile
nu au fost hidroizolate, au sau vor avea probleme.

Fig. 8: Planul curbelor de egală creștere, respectiv descreștere, a nivelului apei subterane (NH),
în perioada 2000‐ 2011 față de 1965‐1980 (cifre în metri)

Æ urmare din pagina 35



Tot din figura 8 se mai observă că, în general, în
zona de interfluviu, contrar așteptărilor, nu sunt peri-
cole de creștere a nivelului apelor subterane, cu excep -
ția zo nelor (cunoscute, de altfel) dintre Piața
Kogălniceanu - Parcul Cișmigiu - până în Piața Unirii.

Se mai observă și alte fenomene, ca de exemplu
apariția unor zone depresionare (cu scăderi sau ten -
dințe de scădere a NH), dar și altele care vor fi
enunțate la concluzii.

CONCLUZII
Pe măsură ce trec anii, terenul de sub zona orașului

București devine, pentru apele subterane care se scurg
de la NV la SE, din ce în ce mai mult un obstacol greu
de străbătut. Apele subterane de la N - NV - V de
orașul București tind să-l ocolească, o mare parte a lor,
după depășirea obstacolului, având tendința să se dre-
neze către emisarii naturali - râul Colentina (cu salba
de lacuri) și râul Dâmbovița, ambele regularizate.

Aceste ape „aglomerate” și cu viteză sporită antre-
nează apele din NE (v. zona orașului Voluntari) și din
S, respectiv SE (v. zonele de la SV de Berceni și din
sudul Dâmboviței - zona la E de Vitan-Bârzești),
apărând zone de depre siune (descreștere a NH). După
ce aceste ape depășesc „obstacolul”, în tendința de a
reveni în râul Colentina, respectiv în Dâmbovița,
creează presiune (v. zona Dobroești - Pantelimon și
zona Popești-Leordeni).

De altfel, lacul Pantelimon II (cel de lângă Comple-
xul Lebăda), se află tot timpul cu oglinda apei la buza
cheului și probabil nu în mod voit.

Prin zona de interfluviu, aportul de apă (curată)
este din ce în ce mai redus. În schimb, aportul de apă
„murdară” din canalizările vechi, fisurate și chiar cră-
pate, este din ce în ce mai mare. Nu întâmplător
Buletinele de analiză a apei subterane indică tot mai
des și mai mult ape agresive. Fără a exagera, dacă nu

se face nimic pentru refacerea rețelelor de canalizare,
mai ales că puzderia de construcții noi dever sează
apele murdare, în linii mari, în aceleași rețele vechi de
cana lizare, este posibil ca în viitor apa subterană din
București să devină un focar de infecție.

Liniile de metrou (absolut necesare, constituind sal-
varea transportului în București) contribuie și ele la o
oarecare creștere a NH (v. alveolele cu contur închis
din figura 8).

Creșterea drastică a NH în zona de N a orașului
București se dato rează, pe de o parte (după cum s-a
arătat) orașului București care a devenit un obstacol
greu de străbătut, iar pe de altă parte unui alt fenomen
care a avut loc în ultimii 25 de ani: multitudinea de
canale executate pentru desecarea terenului agricol
colectau o mare parte a apei din precipitații către Valea
Saulei și de aici în zona Lacului Tei - Plumbuita. Prin
vânzarea terenu rilor (pentru construc ții) aceste canale
au fost astupate, apele din precipitații infiltrându-se în
pământ. Este posibil ca acest fenomen să aibă loc și în
alte zone din jurul Bucureștiului extins.

Recent (ianuarie 2016), un foraj executat pentru un
Studiu geo tehnic în Comuna Tunari - jud. Ilfov a inter-
ceptat apă la 1,5 m adâncime.

Considerăm că prezenta lucrare poate fi utilă și
specialiștilor hidrologi, în special celor de la „Apele
Române” care se ocupă cu dirijarea nivelurilor apelor
de pe cursul râurilor Colentina și Dâmbovița.

BIBLIOGRAFIE
1. RADUINEA N., Realizarea incintelor adânci în

București și posibilele implicații în viitor asupra apelor
subterane, CNGF 2012 - Iași;

2. Studii geotehnice efectuate în perioada 1965-
1980 de către Proiect București, ISCAS - ISLGC
București, ICH București, ISPIF București etc., pe teri-
toriul orașului București și jud. Ilfov.q
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Avarii în construcții - cauze și consecințe 
prof. univ. dr. ing. Radu PETROVICI

Acțiunea comunității specialiști-
lor pentru reducerea pierderilor
datorate avarierii CNS a căpătat o
amploare mai mare numai după
cutremurele din ultimele trei dece-
nii, atunci când s-au înregistrat
numeroase situații de avariere
masivă și foarte costisitoare a com-
ponentelor nestructurale chiar în
cazul unor cutremure de magnitu-
dine moderată (de exemplu: Loma
Prieta – 1989, magnitudine Richter
MR = 7,1 și Northridge – 1994, MR
= 6,7, l’Aquila - 2009, Mw = 6,3). 

În această situație, preocupările
legate de îmbunătățirea compor -
tării seismice a componentelor ne -
structurale ale construcțiilor au
cunoscut o evoluție mai rapidă,
materializată prin:

• Numeroase cercetări teoretice
și experimentale;

• Promovarea unor sisteme /
alcătuiri a căror comportare favora-
bilă a fost verificată practic la cutre-
murele precedente;

• Completarea și dezvoltarea
sistemului de reglementări tehnice
specifice;

• Extinderea mijloacelor de pre-
gătire și de informare a proiectan -
ților. 

Componentele nestructurale din
zidărie se grupează în trei categorii,
în funcție de poziția și de rolul lor:

• Elemente atașate anvelopei
clădirii (A1z);

• Elementele anvelopei - ele-
mente de închidere verticale
(A2z);

• Elemente de compartimen-
tare interioare (A3z).

În detaliu, conform precizărilor
din Codul P100-1/2013, grupele
respective sunt alcătuite astfel:

A.1. Elemente atașate anvelopei
construcției (A1z):

• Finisaje, elemente de protecție
termică sau decorații din zidărie de
cărămidă, beton, piatră, sau simi-
lare care au ca suport elementele
de închidere structurale sau nestruc -
turale;

• Coșuri de fum și de ventilație;
• Balustrade, atice, marchize, pro -

file ornamentale, statui.
A.2. Elemente ale anvelopei -

pereți de închidere (A2z):
• Elementele structurii proprii

ale anvelopei - panouri de perete
pline sau cu goluri, montanți, rigle,
buiandrugi, centuri și alte elemente
care nu fac parte din structura prin-
cipală a construcției.

A.3. Elemente (pereți) de com-
partimentare interioară (A3z) (inclu -
siv finisajele și tâmplăriile înglobate).

Notă. Abrevierile A1z÷A3z sunt
cele date în Codul P100-1/2013,
art. 10.5.1.1. Condiții pentru pro -
iectarea seismică a componentelor
nestructurale din zidărie (Az).

În România, primele informații
privind comportarea pereților înră-
mați sub acțiunea cutremurului au fost
date în lucrarea de referință [3]:

„Se știe că, în marea majoritate
a cazurilor, la construcțiunile cu sche -
let de rezistență, zidăria se exe cută
după terminarea scheletului și nu
are decât rolul de material de um -
plutură. Crăpăturile produse sunt
îndreptate după direcția diagonale -
lor iar forma lor este caracteristică.”

În continuare sunt semnalate
situațiile în care aportul zidăriilor a
fost decisiv pentru limitarea degra -
dărilor: 

„Trebuie să evidențiem modul
foarte satisfăcător în care s-au
comportat pereții de umplutură
care au fost executați concomitent
cu scheletul, astfel că a existat o
legătură puternică între schelet și
pereți. La asemenea construcțiuni
și scheletul de beton armat și
zidăriile de umplutură nu au suferit
aproape nimic.” 

Constatări identice sunt citate în
[13] și în [1]. 

Principalele preocupări ale ingineriei seismice s-au canalizat, în ultimele decenii, în special către
îmbunătățirea siguranței structurale iar rezultatele au fost evidente: cutremurele din ultimele
două-trei decenii au arătat performanțe seismice superioare pentru clădirile proiectate după Coduri
seismice moderne (reducerea numărului de clădiri prăbușite și, în consecință, reducerea numărului
de persoane decedate sau rănite). 

S-a constatat, însă, că în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței sistemului de componente
nestructurale (CNS), progresele nu au fost tot atât de evidente, bilanțurile pierderilor înregistrate
fiind, mereu, severe. Avarierea componentelor nestructurale s-a produs, în multe cazuri, chiar și la
cutremure cu intensitatea mai mică decât cea a cutremurului de proiectare (adică atunci când struc-
turile rămân practic în domeniul elastic de comportare/fără avarii). Iar o parte importantă a pierde-
rilor s-au produs prin avarierea componentelor nestructurale din zidărie (CNSz).

Literatura de specialitate este de acord, aproape în unanimitate, că, practic în toate țările,
această situație se datorează în primul rând absenței totale sau insuficienței/incoerenței prevede-
rilor reglementare referitoare la protecția seismică a CNS. Necunoașterea și/sau ignorarea, uneori
deliberată, a efectelor economice reale ale avariilor părților/elementelor nestructurale de constru-
cție, ale instalațiilor și ale echipamentelor, constituie cauza principală a acestei situații. 

Având în vedere ponderea importantă a componentelor nestructurale din zidărie în alcătuirea
clădirilor curente, insuficienta cunoaștere a cauzelor și, mai ales, minimalizarea/neglijarea, de
către unii participanți la procesul de construire, a consecințelor avarierii lor sub efectul cutremuru-
lui, articolul de față își propune să tragă un semnal de alarmă în acest sens. Se vor prezenta și
comenta, în continuare, o serie de avarii tipice constatate după cutremurele trecute din țară și din
străinătate și se vor propune/recomanda unele soluții pentru ridicarea nivelului de performanță
seismică al acestei categorii de componente nestructurale. 
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CAUZE GENERALE
ALE AVARIILOR

ÎN CONSTRUCȚII
O sinteză a cauzelor avariilor în

construcții, întocmită de Swiss
Federal Institute - Zürich, arată
că acestea provin, în primul rând,
din erori care se produc în faza de
proiectare: 

1. Pregătire profesională necores -
punzătoare - 36%;

2. Subestimarea la proiectare a
unor factori - 16%;

3. Neglijențe de proiectare - 14%;
4. Omisiuni în proiecte, alte

erori - 13%;
5. Preluarea unor soluții fără

verificare - 9%;
6. Alte cauze  - 12%.
În România, în ultimele decenii,

sub cerințele imperioase ale eco -
nomiei de piață, s-a produs frag-
mentarea activității de proiectare în
unități mici, din care lipsesc, în
multe cazuri, ingineri și arhitecți cu
experiență și cu nivel ridicat de
pregătire. În aceste situații, singura
sursă de informații, și cea mai
facilă, pentru proiectanții tineri sau
chiar mai vârstnici, dar care nu
sunt familiarizați cu aceste pro -
bleme, rămâne codul sau ghidul de
proiectare. 

În context, despre limitele aces-
tora trebuie, însă, să reținem două
comentarii la o ediție mai veche a
Codului seismic californian:

Codul nu este un breviar pentru
toate cunoștințele de proiectare în
materie de cutremur și nu este nici
un manual pentru inginerul fără
experiență.

Prevederile referitoare la acți-
unea seismică trebuie să fie apli-
cate cu înțelegerea și controlul
execuției, cu judecata sănătoasă și
cu experiența inginerului construc-
tor pentru ca, prin proiectare, să
rezulte o construcție rezistentă și
economică.”

Cercetând, în detaliu, mai multe
cazuri concrete produse la cutre-
murele recente, se constată că la
originea avariilor seismice tipice ale
pereților din zidărie înrămați în
cadre se regăsesc una sau mai
multe dintre sursele indicate mai
sus. 

CONSECINȚELE
AVARIERII PEREȚILOR

NESTRUCTURALI
DIN ZIDĂRIE

Experiența cutremurelor din tre-
cut a arătat că majoritatea pierde -
rilor economice directe și indirecte

s-au datorat avarierii componen-
telor nestructurale din zidărie. 

Pierderile directe s-au datorat
costurilor de reparare / înlocuire a
componentelor avariate iar pierde -
rile indirecte au rezultat din întreru-
perea / blocarea activităților de
producție, comerciale, din transpor-
turi etc.

În multe situații, avarierea
CNSz a afectat siguranța vieții
locuitorilor din clădiri și din afara
lor, fiind raportate un număr semni-
ficativ de decese și foarte multe
cazuri de persoane rănite. Avari-
erea și ieșirea din lucru a unor com-
ponente nestructurale, în special
din categoria instalațiilor, a condus
la întreruperea funcționării unor
clădiri cu funcțiuni esențiale pentru
intervenția/reacția post cutremur
(spitale, de exemplu). Chiar și în
cazul clădirilor curente, locuințe
mai ales, avarierea unor CNSz
(compartimentări, închideri, insta-
lații) poate face construcția respec-
tivă nelocuibilă o anumită perioadă
de timp, ceea ce impune cazarea
provizorie a locatarilor și costuri
importante pentru reparații. 

CAUZELE AVARIILOR
ZIDĂRIILOR ÎNRĂMATE

ÎN CADRE
Cauzele generale

ale avarierii seismice a CNSz
Din punct de vedere al cauzelor

care produc avarierea lor în timpul
cutremurului, CNSz se clasifică în
două grupe:

i. Componente a căror avariere
se produce, în principal, prin acți-
unea seismică directă (efectul
forțelor de inerție corespunzătoare
produsului dintre masa CNS și
accelerația pe care aceasta o
capătă în timpul cutremurului): 

• fisuri, crăpături, dislocări rezul -
tate din depășirea capacității de
rezistență a componentei datorate
solicitărilor produse de forțele de
inerție;

• răsturnarea sau alunecarea
componentei din cauza lipsei de
ancorare sau a unei ancorări insufi-
ciente (cazul componentelor reze-
mate în consolă - atice, parapete,
balustrade, coșuri de fum și de ven-
tilație etc).

ii. Componente a căror avariere
se produce, în principal, prin acți-
unea seismică indirectă (efectul
deformațiilor impuse prin depla -
sările laterale relative ale punctelor

de prindere/de contact cu structura
principală);

• valoare mare a deplasării rela-
tive de nivel a structurii;

• incompatibilitate între rigidita -
tea structurii și cea a CNSz;

• interacțiuni necontrolate între
CNSz și elementele structurale adi-
acente.

Lipsa reglementărilor
tehnice / reglementări

necorespunzătoare
Deși, în multe cazuri, clădiri care

s-au dovedit capabile să asigure
protecția vieții au fost scoase din
funcțiune pe durate de timp mai
mici sau mai mari, prin avarierea
Az și/sau operațiile de reparare
necesare s-au dovedit inacceptabile
din punct de vedere economic,
codurile din primele generații nu
s-au preocupat de limitarea nivelu-
lui de avariere a Az.

Această situație a continuat
multă vreme. Astfel, chiar ediția din
1999 a prestigiosului SEAOC -
BLUE BOOK scria explicit:

„The code’s purpose is primarly
to safeguard against major struc-
tural failures and loss of life, NOT
TO LIMIT DAMAGE OR MAINTAIN
FUNCTION.”

(„Scopul codurilor este, în primul
rând, de a proteja împotriva avarii -
lor structurale majore și a pierderii
vieții, NU DE A LIMITA PAGUBELE
SAU A MENȚINE FUNCȚIUNEA.”)

Rigiditate laterală
insuficientă a structurii
De regulă, cerința de limitare a

degradărilor pereților înrămați se
exprimă prin condiții legate de limi -
tarea deplasărilor relative de nivel
asociate diferitelor situații de
proiectare. Definirea acestor limite
este o problemă complexă și, în
multe cazuri controversată, care
implică luarea în considerare a mai
multor categorii de parametri:

1. Obiectivele de performanță sta -
bilite prin tema de proiectare;

2. Tipul și materialele structurii;
3. Tipul și materialele compo-

nentelor nestructurale;
4. Relațiile/legările între struc-

tură și componentele nestructurale.
Obiectivele de performanță se

referă la starea de afectare a con-
strucției provocată de un cutremur
de o anumită intensitate. 

continuare în pagina 40È
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Pentru proiectare, asocierea
acestor obiective cu valorile driftu-
lui reprezintă un control al satisfa -
cerii cerințelor de performanță.

În ceea ce privește limitele
indicelui de drift stabilite în diferite
reglementări, acestea trebuie avute
în vedere în corelare cu intervalul
mediu de recurență al cutremurului
pentru care asemenea limite se
aplică.

Lipsa controlului deplasărilor late -
rale așteptate ale clădirii, încă din
faza de proiectare, nu poate avea
nicio justificare, alta decât lipsa de
pregătire a proiectanților și verifica-
torilor, sau dezinteresul manifestat
de aceștia pentru protecția la
cutremur a componentelor arhitec-
turale, chiar în condițiile în care
reglementările au prevederi clare în
acest domeniu.

În timp, în România, reglemen-
tările de proiectare în construcții au
avut abordări diferite legate de li -
mitarea deplasărilor laterale ale
structurii în scopul protecției elemen -
telor arhitecturale nestructurale.

• În Normativul P13-63 nu a
existat nicio mențiune privind nece-
sitatea verificării și limitării depla -
sărilor/deformațiilor laterale ale
structurii sub efectul cutremurului
de proiectare. 

• În Normativul P13-70 a apă -
rut o primă indicație referitoare la
necesitatea acestei verificări, dar
numai la nivel de enunț, după cum
rezultă din textul următor:

„În cazurile în care deplasările
absolute sau relative ale ele-
mentelor de construcție ar putea
produce prejudicii grave, în mod
direct sau indirect, prin avarierea
unor elemente de construcție, a
unor elemente de finisaj sau a unor
instalații, se va verifica și condiția
ca deplasările produse de forțele
seismice să nu ducă la distrugerea
elementelor de construcție secun-
dare, a elementelor de finisaj sau a
instalațiilor. În aceste cazuri, de -
plasările limită se vor stabili ținând
seama de caracterul convențional
al forțelor seismice.”

Lipsa unei mențiuni explicite
privind obligativitatea calculului
deplasărilor și imprecizia formu -
lărilor au lăsat interpretarea textu-
lui la aprecierea proiectanților și
prin aceasta, au rezultat niveluri de
siguranță inegale ale componen-
telor nestructurale (în cazurile în
care aceste verificări s-au efectuat).

• Normativele P100-78 și
P100-81 au stabilit, la nivel de
principiu, că:

„Sub acțiunea cutremurelor de
intensitate corespunzătoare gradu-
lui de protecție antiseismică a con-
strucției, se admite ca aceasta să
sufere deteriorări ale elemen -
telor nestructurale, precum și
unele degradări locale ale elemen -
telor structurale”.

Afirmația referitoare la accepta rea
avarierii elementelor nestructurale,

care a apărut în condițiile în care, în
textul reglementărilor, nu se mai
regăsesc nici prevederile construc-
tive minimale din P13-63 și P13-
70, a încurajat neglijarea pro iectării
seismice a acestora.

Crearea
neregularităților structurale

Modificarea rigidității cadrelor,
prin dispunerea necontrolată în
plan a panourilor înrămate, afec -
tează nefavorabil regularitatea struc -
turală a clădirilor, prin deplasarea
poziției centrului de rigiditate (C.R.)
în raport cu centrul de greutate al
planșeului (C.G.), ceea ce antre-
nează producerea sau accentuarea
răsucirii de ansamblu a clădirii.

Dispunerea neregulată în eleva -
ție a panourilor înrămate conduce
la formarea etajelor „slabe” (prin
redu cerea rezistenței) și „flexibile”
(prin scăderea rigidității). 

Etajele „flexibile” pot rezulta și
prin creșterea înălțimii nivelului (de
exemplu, parterul mai înalt decât
etajele curente). Parterul „slab”
este întâlnit mai ales la clădirile cu
funcțiuni multiple: magazine la
parter și, eventual, la etajul 1 și
locuințe la etajele superioare, sau
la hoteluri (fig. 1). În aceste ca -
zuri, așa cum se știe și este
menționat explicit în Coduri, nu mai
pot fi folosite metodele simplificate
de calcul care sunt permise pentru
clădirile cu regularitate în plan/ele-
vație. 

Prin ignorarea acestei prevederi,
rezultatele calculelor sunt de fapt
falsificate și nu evidențiază starea
reală de eforturi.

Lipsa legăturilor
între straturi, în cazul

pereților dubli cu gol de aer
O altă cauză a avariilor care s-a

manifestat sistematic a fost folo -
sirea, la exterior, a pereților dublu
strat, cu gol interior, dar fără legă-
turi între straturi sau cu legături
insuficiente (fig. 2, 3).

Fig. 1: Efectele dispunerii neregulate a panourilor de zidărie înrămate în cadre.
(a) Deplasarea centrului de rigiditate față de centrul de greutate al planșeului;

(b) Distrugerea parterului fără pereți (etaj flexibil și slab) ‐ L’Aquila 2009; (c) Deteriorarea
progresivă pe înălțime în cazul clădirilor cu parter înalt ‐ Turcia 1999; (d) Forfecarea

clădirii din forța tăietoare, asociată răsucirii de ansamblu (Bhuj, India 2001)

Fig. 2: Zidărie dublu strat fără legături între straturi (Turcia 1999)
Fig. 3: Zidărie dublu strat cu legături

improvizate între straturi (L’Aquila 2009)

Æ urmare din pagina 39
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Legăturile între straturi cu ele-
mente ceramice (cărămizi) dispuse
transversal, la distanțe mari între
ele și probabil insuficient țesute, nu
s-au dovedit capabile să asigure
nici stabilitatea stratului exterior și
nici integritatea stratului interior. 

Reamintim că acest procedeu a
fost folosit pe larg în România, în
perioada interbelică (sub numele de
zidărie americană), iar clădirile
respective și-au dovedit sever vul-
nerabilitatea la cutremurele puter-
nice din 1940 și 1977. În prezent,
acest mod de legare a straturilor
este interzis prin Codul P 100-1/
2013, par.10.5.3.1.2.

Utilizarea elementelor
din argilă arsă, cu goluri
multiple și pereți subțiri
Rezistența panourilor de zidărie

la deformațiile impuse de depla -
sările laterale ale structurii depinde,
în principal, de rezistența ele-
mentelor de zidărie. Zidurile cu ele-
mente ceramice cu goluri au arătat,
în general, o comportare mai slabă
decât cele cu elemente pline. 

În comunicarea [9] este pre -
zentată o gamă largă de avarii
tipice la cadrele cu panouri de
zidărie, avarii constatate la cutre -
murul de la Wenchuan (2008).
Comunicarea atrage atenția asupra
faptului că panourile din elemente
cu goluri (fig. 4a, 4b) au prezentat
mai multe avarii, protejând mai
puțin cadrele decât panourile din
zidărie cu elemente pline (fig. 4c).

La cutremurul de la L’Aquila
(2009) s-au înregistrat avarii, mo -
derate sau mai severe, ale zidăriilor
de umplutură, la 29% dintre clă -
dirile investigate. Panourile înră-
mate folosite la aceste clădiri au
fost, în marea majoritate, pereți
dublu strat cu gol interior, din
cărămizi cu goluri orizontale (sau
dispuse orizontal) și fără armături
în rosturi [10]. Sub efectul depla -
sărilor laterale ale cadrului, panou -
rile s-au dezintegrat pur și simplu,
elementele prezentând spar geri
explozive, ceea ce re pre zintă o do -
vadă în plus a lipsei de robustețe a
acestor elemente (fig. 5). 

Precizări importante privind
efec tele poziției golurilor și ale
modului de umplere a rosturilor
dintre elemente au fost obținute în
cercetarea [4]. În experimente au
fost folosite două tipuri de ele-
mente cu goluri orizontale și un tip
de elemente cu goluri verticale iar
rosturile dintre elemente au fost
umplute cu mortar, fie complet, fie
parțial (rosturi „întrerupte”).

Principalele concluzii, semnifica-
tive pentru proiectare, au fost
următoarele:

• Valorile maxime ale rezisten -
țelor s-au obținut în cazul pereților
care au fost bine împănați la partea
superioară, astfel încât s-a putut
dezvolta mecanismul de arc;

• Rezistența pereților cu elemen -
te cu goluri verticale a fost de circa
trei-patru ori mai mare decât cea a

pereților cu elemente cu goluri ori-
zontale;

• Pentru fiecare dintre tipurile de
elemente folosite, zidăria cu rosturi
continue/complet umplute cu mor-
tar a dat rezistențe cu circa 30%
mai mari decât cele ale zidăriei cu
rosturi parțiale.

Neglijarea interacțiunii
solicitărilor în planul

cadrului și perpendicular
pe acest plan

Efectele interacțiunii solicitărilor
panoului de zidărie în planul cadru-
lui și perpendicular pe acest plan au
fost semnalate în [12] unde se
menționează că, după ce avarierea
zidăriei a fost declanșată prin soli ci -
tarea în planul peretelui, rezistența
acestuia la accelerația normală pe
plan scade mult și se poate produce
căderea parțială sau chiar totală, în
special în cazul zidăriilor din ele-
mente cu goluri. Din acest motiv,
pentru evitarea prăbușirii pereților,
în cazul unui cutremur puternic
este necesară limitarea deforma -
țiilor panoului de zidărie perpendi-
cular pe planul său, simultan cu
limitarea deplasării relative de nivel
a structurii. Fenomenul este ampli-
ficat în cazul zidăriilor plasate pe
console, în special dacă peretele
nu este bordat cu stâlpi de beton
(fig. 6) (această măsură de pre-
cauție este obligatorie conform
Codului P 100-1/2013).

Modificarea
schemei statice a cadrelor

Prevederea în proiecte a pano -
urilor de zidărie „incomplete” (care
nu asigură umplerea totală a cadru-
lui) impune prevederea unor mă suri
speciale de conformare / armare,

Fig. 4: Comportarea panourilor de zidărie la cutremurul de la Wenchuan (2008).
(a), (b) Zidărie cu elemente cu goluri; (c) Zidărie cu elemente pline

Fig. 5: Avarierea panourilor de umplutură din elemente cu goluri și pereți subțiri
la cutremurul de la L’Aquila [Fred Turner]

Fig. 6: Căderea panourilor de închidere
rezemate pe console fără bordare cu

stâlpișori de beton. (a) Cutremurul din Cara‐
cas (1967); (b) Cutremurul din Turcia (1999)
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mai ales în cazul stâlpilor. La pano -
urile cu înălțime mai mică decât
înălțimea liberă a stâlpului, efectul
tipic este formarea stâlpilor „captivi”.

Modul de rupere a stâlpului depin de
de raportul între „lungimea” stâlpu-
lui scurtat și dimensiunea secțiunii
transversale în planul cadrului.

În cazul din figura 7(b), în care
raportul menționat este aproxima-
tiv cinci, stâlpul a cedat prin articu-
larea plastică la ambele extremități. 

În cazul din figura 7(c) stâlpul
este extrem de scurt ceea ce a
generat o rupere explozivă prin for -
fecare, cu expulzarea betonului. 

Execuție neglijentă
a zidăriei

Execuția neglijentă a zidăriei com -
promite, de regulă, contactul direct
între panou și cadrul de beton. În
primul rând, prin lipsa preocupării
pentru modularea pe verticală a
cărămizilor, se deplasează poziția
diagonalei comprimate care nu mai
acționează în nodul rigid al cadru-
lui, ci transversal pe stâlp, pro-
ducând forfecarea acestuia. Tot ca
efect al lipsei de modulare, panoul
de zidărie devine neomogen prin
zidirea cărămizilor „de completare”
la marginile panoului, lângă stâlpi.

În figura 8(b) se observă că în
deschiderile alăturate efectele au
fost mai drastice (prăbușire) și
clădirea nu a mai putut fi folosită,
cu toate că structura este, aparent,
intactă.

CÂTEVA PROPUNERI
PENTRU REDUCEREA

AVARIILOR SEISMICE
ALE PEREȚILOR
NESTRUCTURALI

DIN ZIDĂRIE
În contextul activității actuale de

revizuire / actualizare a Codurilor
P 100-1/2013 și P 100-3/2008,
avansez câteva propuneri inspirate
din examinarea unor cercetări și
reglementări publicate în țări pre-
ocupate intens de reducerea pier -
derilor cauzate de avarierea
componentelor nestructurale ale

clădirilor. Aceste propuneri sunt în
concordanță cu documentul CEN/
TC250/SC8/N469, adoptat la
reuniunea de la Lausanne din 15
martie 2013, care trage un impor-
tant semnal de alarmă:

„....În plus, cutremurele recente,
în special cel de la l’Aquila (Italia),
au arătat că în multe clădiri
recente, ale căror structuri s-au
comportat bine, s-au produs avarii
grave la panourile de zidărie...
Acest fapt recomandă ca prevede -
rile EN 1998-1 pentru cadre cu
zidărie de umplutură să fie extinse,
împreună cu cele privind și alte
tipuri de închideri.”

Introducerea obiectivului
de performanță

„avarii reparabile”
Noțiunea de reparabilitate a

fost introdusă, pentru prima dată,
în standardul japonez [8], unde s-a
stabilit că valoarea reparațiilor pen-
tru avariile provocate de cutremu-
rul de proiectare nu trebuie să
depășească 10% din costul inițial al
construcției [11].

Trebuie să remarcăm faptul că,
deși în toate reglementările tehnice
se vorbește/ se acceptă, implicit,
producerea unor avarii/afectări ale
clădirii (elemente structurale și
nestructurale), cele mai multe din-
tre acestea nu formulează limite
privind amploarea acestora.

Este evident, însă, că nivelul de
avariere / afectare acceptat trebuie
să fie limitat, folosind conceptul de
reparabilitate definit pe baza unor

criterii cât mai obiective cu putință,
care au în vedere:

• Costul și durata lucrărilor de
reabilitare, atât la nivelul unei
clădiri considerate individual cât și
la nivelul unei unități administrative
(cartier, oraș, județ, și chiar zone
întregi ale țării);

• Complexitatea procedurilor de
intervenție și disponibilitatea teh -
nologiilor specifice (materiale și
manoperă calificată).

În cazul pereților înrămați în
cadre, în lucrarea [2] limita ava -
riilor reparabile este considerată
atinsă pentru driftul de 0,25% și
este caracterizată prin dezvoltarea
fisurilor înclinate pe toată suprafața
peretelui, însoțită de fisuri foarte
subțiri (fir de păr) în elementele
verticale din beton și de declan șa -
rea procesului de zdrobire a zidăriei
comprimate; deschiderea fisurilor
remanente este apreciată la 2,0 mm.

În cazul panourilor de umplutură
la structuri din cadre, în aceeași
lucrare se propune limita γlim =
0,0060 (0,60%).

Măsuri pentru evitarea
formării stâlpilor „captivi”

Abundența situaților în care se
constată distrugeri cauzate de for-
marea stâlpilor „captivi” face nece-
sară introducerea unor prevederi
constructive adecvate. Separarea
parapeților de zidărie de cadrul de
beton armat a fost propusă mai
demult [6] și este ilustrată în
cazuri concrete în lucrarea [14].

Fig. 7: Ruperea stâlpilor captivi

Fig. 9: Separarea parapetului de cadru. (a) Detaliu conform [6]; (b) Realizarea în șantier [14]

Fig. 8: Execuția neglijentă a zidăriei. (a)
Efectul panoului care nu este împănat la

partea superioară; (b) Zidărie nemodulată,
cu elemente de completare așezate pe cant

Æ urmare din pagina 41
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Spațiile libere necesare pentru
preluarea deplasărilor din tempe -
ratură sau din acțiunea seismică
trebuie să fie tratate pentru a
împiedica pătrunderea aerului și a
umidității în interiorul clădirii.

Pentru asigurarea stabilității la -
terale sub acțiunile perpendiculare
pe plan, parapetul se bordează cu
stâlpișori din beton armat, care au
armături ancorate în grinda infe-
rioară.

Verificarea rezistenței
zidăriei pentru acțiunea

seismică „în plan”
și „normal pe plan” 

Experiența ultimelor cutremure
a arătat că rezistența panourilor de
umplutură la acțiunea seismică în
planul peretelui poate fi drastic
redusă în condițiile în care forța
perpendiculară pe plan are valori
importante.

În lucrarea [7] s-a stabilit, pe
baza unui calcul neliniar cu ele-
mente finite, o relație de reducere a
capacității de rezistență în planul
panoului, în funcție de intensitatea
solicitării perpendiculare pe plan. 

Relația propusă pentru evalua -
rea reducerii rezistenței din cauza
efectului suprapunerii celor două
solicitări are forma:

• Fredus
Rd(ZIC) = k⊥FRd(ZIC)

cu
• k⊥ = 1 + 0,25p⊥ – 1,25p2

⊥

Unde
• P⊥ = FE(⊥) / FR(⊥)
Notațiile folosite mai sus sunt:
• FE(⊥) - forța seismică uniform

distribuită normală pe plan deter-
minată, de exemplu, conform
P100-1/2013, cap.10.

• FR(⊥) - forța capabilă uniform
dis tribuită normală pe plan determi -
nată, de exemplu, conform CR6-
2013, 8.8.8.

• k⊥ - coeficientul de reducere a
capacității de rezistență în plan
FRd(ZIC) datorită acțiunii seismice
perpendiculare pe plan

Proiectarea pentru
optimizarea pierderilor
Acest demers are ca scop

evitarea/limitarea avariilor genera-
toare de pierderi produse de acți-
unea cutremurelor frecvente, cu
IMR mai mic decât cel al cutremu-
rului de referință.  

Codul P100-1/2013 asociază
cutremurul cu IMR = 40 de ani, cu
cerința de limitare a degra dă -
rilor definită astfel:

„Structura va fi proiectată pen-
tru a răspunde acțiunilor seismice
cu probabilitate mai mare de apa -
riție decât acțiunea seismică de
proiectare, fără degradări sau scoa-
teri din funcțiune, ale căror costuri
să fie exagerat de mari în compara-
ție cu costul structurii.”

Pentru cuantificarea condițiilor
de satisfacere a acestei cerințe, se
recomandă aplicarea criteriilor pro-
puse în lucrare de sinteză [5] pen-
tru proiectarea seismică în
vederea optimizării pierderilor
(engl. Loss Optimization Seismic
Design - LOSD). În acest text, se
propun niveluri ale pierderilor
admisibile pentru un cutremur
frecvent, diferențiate în funcție de
clasa de importanță a clădirii astfel:

• Valoarea reparațiilor / înlocu irii
elementelor nestructurale expri-
mată în procente din costurile ini -
țiale respective:

- 0,1% pentru clădiri de locuit;
- până la 0,001% pentru clădiri

cu funcțiuni esențiale. 
• Timpul de întrerupere a func -

ționării:
- 0,1 zile pentru clădiri de locuit;
- 0,001 zile pentru clădiri cu func -

țiuni esențiale.
• Afectarea fizică a persoanelor

(procente de rănire/deces din total
persoane în clădire):

- 0,1% rănire minoră, 0,01%
rănire gravă, 0,001% decese, pen-
tru clădiri de locuit;

- 0,001% pentru toate categori-
ile de afectare fizică a persoanelor,
în clădiri cu funcțiuni esențiale. 

BIBLIOGRAFIE
[1] AGENT, R., Expertizarea și

punerea în siguranță a clădirilor
existente afectate de cutremure,
Ed. Fast Print București, 1997/1998;

[2] ALCOCER, S. M., ARIAS,
J. G., FLORES, L. E., Some devel-
opments on performance-based
seismic design of masonry struc-
tures, Institute of Engineering,
UNAM, Mexico, 2006;

[3] BELEȘ, A. A., Cutremurul și
construcțiile, București, 1941;

[4] DA PORTO, F., BARBI-
ERO, E., DALLA BENETTA, M.,
MODENA, CL., Comportamento

fuori piano di tamponamenti in
muratura di laterizio, Costruire in
laterizio, vol. 117, mai-iunie 2007;

[5] DHAKAL, R. P., Structural
Design for earthquake resistance:
past, present and future,  Report to
the Canterbury Earthquake Royal
Commission, NZ, 2011;

[6] DOWRICK, D. J., Earth-
quake Resistant Design - A Manual
for Engineers and Architects, John
Wiley & Sons - London, 1977;

[7] GHASSAN AL-CHAAR,
Evaluating Strength and Stiffness
of Unreinforced Masonry Infill
Structures, US Army Corp of Engi-
neers, Engineer Research and
Development Center, January,
2002;

[8] Japan Engineering Standard
-3001 -1948+;

[9] LI, B, WANG, Z., MOS-
ALAM, K.M., and XIE, H.,
Wenchuan Earthquake Field Recon-
naissance on Reinforced Concrete
Framed Buildings With and Without
Masonry Infill Walls, 14th WCEE,
Beijing, 2008;

[10] LIEL, A. B., LYNCH, K. P.,
Vulnerability of reinforced concrete
frame buildings and their occupants
in the 2009 l’Aquila, Italy earth-
quake, Report Number 213, Octo-
ber 2009, Department of Civil,
Environmental and Architectural
Engineering, University of Colorado;

[11] MUTO, K., Structural
Design Method - Architectural Sci-
ence Series, vol. 14, Shokoku-sha,
1954;

[12] NEWMARK, N. M., ROSEN -
BLUETH, EM., Fundamentals of
Earthquake Engineering, Printice
Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J.
1971;

[13] PRAGER, EM., Betonul
armat în România, vol. 1, Ed. Tehnică
București, 1979;

[14] SAN BARTOLOME, A.,
Reparacion y Reforzamento de las
Construcciones de Albanileria, Pon-
tificia Universidad Catolica del Peru,
2007. q

(Din AICPS Review 1-2/2018)



w Revista Construcțiilor w decembrie 201844

Procesul integrat de proiectare
necesar pentru construcțiile sustenabile

asist. arh. drd. Laura AMAIEI, LEED AP BD+C

Ultima versiune V4 a certificării
de tip LEED include un punct foarte
important în partea de manage-
ment al proiectului, și anume: Inte-
grative Project/Planning and Design
(Proiectarea Integrată). Scopul
acestui criteriu este de a determina
obținerea rezultatelor de înaltă per-
formanță și a eficienței din punct de
vedere al consumului de energie, al
costurilor și al responsabilității soci -
ale și față de mediu, prin interme-
diul unei analize multidisciplinare a
relațiilor dintre sisteme, din fazele
incipiente ale proiectului. Cerințele
acestui tip de abordare interdiscipli-
nară încep cu faza conceptuală a
procesului de proiectare și continuă
pe parcursul tuturor fazelor ulte-
rioare, identificând și folosind opor-
tunități de realizare a sinergiilor
între diverse discipline și sisteme
constructive, cu scopul de a atinge
performanța dorită, gradul de con-
fort pentru utilizatori și beneficiile
pentru mediu.  

Un proces integrat reprezintă o
abordare comprehensivă a sisteme-
lor și a echipamentelor pentru clă-
dire. Procesul ar trebui să implice
întrebări și coordonare riguroase și
are scopul de provoca ipotezele cla-
sice ale unui proiect, printr-o abor-
dare inovatoare. Membrii echipei
colaborează pentru a spori eficiența
procesului de proiectare și a fiecă-
rui sistem în parte. Criteriul de pro-
ces integrativ merge dincolo de
listele de verificare și încurajează
integrarea din fazele incipiente ale
proiectului, atunci când se clarifică
aspirațiile proprietarului, obiecti-
vele de performanță și nevoile pro-
iectului de atingere a performanței
stabilite. Trebuie mentionat că ast-
fel de certificări verzi prezintă un
clasament al performanței bazat pe
punctajul obținut și anume: LEEED
Certified (40-49 de puncte), Silver
(50-59 de puncte), Gold (60-79 de

puncte) și Platinum (80+) sau, în
cazul BREEAM – Pass, Good, Very
Good, Excellent și Outstanding.
Acest obiectiv de performanță tre-
buie stabilit în echipă, din faza con-
ceptuală a proiectului. 

Proiectarea integrată cuprinde
trei faze. Faza de descoperire este și
cea mai importantă și poate fi consi-
derată drept o versiune extin să a
fazei convenționale de concept. Ac -
țiunile întreprinse în timpul fazei de
descoperire sunt esențiale pentru
atingerea, în mod eficient, a obiecti-
velor de mediu ale unui proiect.

A doua fază, de proiectare și
construire, începe cu partea de pro-
iectare schematică. Spre deosebire
de omologul său convențional, în
procesul integrat de proiectare se
vor include toate descoperirile
colective ale interacțiunilor dintre
sistemele constructive alese în tim-
pul primei faze. A treia etapă este
reprezentată de perioada de ocu-
pare, operare și colectare de date
privind performanța. În acest caz,
procesul integrat măsoară perfor-
manța clădirii și stabilește meca-
nisme de feedback. Feedback-ul
este esențial pentru determinarea
succesului în atingerea obiectivelor
de performanță, administrarea
procesului de operare a clădirii și
adoptarea de măsuri atunci când
obiectivele nu sunt atinse în mod
corespunzător. Prin înțelegerea
interacțiunilor dintre sisteme, echi-
pele din proiect pot descoperi opor-
tunități unice pentru un design
inovator, performanță sporită a clă-
dirii și beneficii mai mari pentru

Certificările Internaționale de tip LEED sau BREEAM – cele mai importante, dar nu numai (WELL
Standard, Living Building Challenge, HQE, Green Homes etc.) – verifică o serie de teme și elemente
importante în vederea obținerii punctajului necesar ce atestă calitatea de clădire sustenabilă. Printre
aceste mari criterii sunt incluse: eficiența energetică și energia regenerabilă, procesul de proiectare
integrat, amplasament și comunitate, materiale naturale și sustenabile, calitatea aerului interior,
gestionarea consumului de apă, managementul proprietății și al construcțiilor, alte principii inova-
toare de proiectare sustenabilă.

Fig. 1: Schemă preluată și adaptată din studii despre Energy Modeling
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mediu. Astfel, echipele vor econo-
misi timp și bani pe termen scurt și
lung, în timp ce optimizează utiliza-
rea resurselor. În cele din urmă,
procesul integrat de proiectare
poate evita întârzierile și costurile
ce rezultă din modificările de pro-
iect în timpul fazei de documentație
tehnică a construcției și poate
reduce necesitatea modificărilor în
timpul construirii.

Etapele procesului integrat
de proiectare includ:

1) Analiza preliminară a necesa-
rului de energie

Se va efectua o analiză prelimi-
nară de modelare a consumului de
energie, sub forma unui model 3D
numit „simple box”, înainte de fina-
lizarea designului schematic, explo-
rând posibilități de reducere a
consumului de energie al clădirii și
stabilind obiectivele legate de sus-
tenabilitate prin adresarea ipoteze-
lor implicite.  

Se vor evalua (de către întreaga
echipă) cel puțin două strategii
potențiale asociate cu următoarele:

• condițiile de amplasament (um -
brire, iluminatul exterior, amenaja-
rea teritoriului și alte condiții
adiacente locației);

• volumetrie și orientare (dimen -
sionarea necesarului de HVAC, con-
sumul de energie, iluminatul și
oportunitățile de energie regenera-
bilă);

• tipul de anvelopă (stratul de
termoizolație, suprafețele vitrate,

caracteristicile suprafețelor vitrate,
umbrirea și operabilitatea ferestrelor);

• nivelul de iluminare (valorile
de reflexie ale suprafețelor inte-
rioare și nivelul de iluminare din
spațiile ocupate);

• confort termic; sisteme BMS
(Building Management Systems
pentru eficientizare și monitorizare
a consumului);

• parametri operaționali (spațiile
multifuncționale, programe de ope-
rare, alocarea spațiului pe persoană,
munca la distanță, reducerea am -
prentei clădirii și acțiunile de ope-
rare și mentenanță anticipate).

2) Sisteme pentru gestiunea
consumului de apă

Se va efectua o analiză prelimi-
nară a necesarului de apă înainte

de finalizarea designului schematic,
explorând posibilitățile de reducere
a consumului de apă potabilă în clă-
dire și stabilind obiectivele legate
de sustenabilitate.  

Se vor evalua și estima poten -
țialele surse nepoluante de alimen-
tare cu apă ale proiectului și
necesarul de consum de apă, inclu-
siv următoarele: necesarul de con-
sum de apă pentru interior;
necesarul de consum de apă pentru
exterior; necesarul apei procesate
(bucătărie, spălătorie, turn de
răcire și alte echipamente, după
caz); surse de apă (potențialele
surse nepoluante de alimentare cu
apă, cum ar fi apele de ploaie și
apele gri, apele furnizate de muni-
cipalitate și condensul echipamen-
tului HVAC).

Când discutăm despre sustena-
bilitate, trebuie să privim dincolo de
conceptele tradiționale.

Conceptul de sustenabilitate aco -
peră trei aspecte-cheie:

• economie;
• mediul înconjurător; 
• responsabilitate socială.
Aceste criterii reprezintă extinde-

rea înțelegerii standard a unei clădiri,
pentru a include aspectele ecologice
și sociale de performanță, în plus
față de aspectele legate de perfor-
manța financiară și estetică.

Menționăm că pentru a atinge
aceste obiective este necesară for-
marea unei echipe multidisciplinare
încă de la început, care, prin adunări
și ședințe de lucru repetate, poate
ajunge la concluzii optime și inova-
toare. q

Fig. 2: Understanding the Energy Modeling Process: Energy Modeling for Architects.
Sursă: www.usgbc.org/education

Fig. 3: Sursă: www.usgbc.org/education
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Arhitectură fără limite… (XXVII)
CLĂDIREA OPEREI –
Guangzhou, China

Este primul proiect al lui Zaha Hadid
construit în China. Proiectul a fost câș-
tigat în urma unui concurs desfășurat
în aprilie 2002.

Construirea clădirii a început în anul
2005 și s-a finalizat în 2010.

Clădirea a fost amplasată într-un
cartier de afaceri, pe malul râului
Pearl, având în spatele său un turn din
sticlă cu 103 etaje.

Ca și alte construcții proiectate de
Zaha Hadid, și aceasta se distinge prin
formele sale fluide pe care mulți le
compară cu un „conglomerat de pietre
erodate de curentul apei”.

Clădirea cuprinde o sală de spectacole princi-
pală cu 1.804 locuri, un salon multifuncțional cu
443 locuri și alte câteva spații anexe.

Din punct de vedere al designului, inspirat de
topografia și geologia zonei, el este spectaculos și
deosebit atât în exterior cât și în interior, în stilul
tuturor proiectelor lui Zaha Hadid, în care nu întâl-
nești liniile rigide, perpendiculare, ale arhitecturii
clasice.

În final, construcția Operei din Guangzhou a
costat 200 de milioane de dolari.

Considerat de specialiști ca cea mai atractivă
construcție destinată spectacolului de operă, pro-
iectul clădirii din Guangzhou a fost distins cu Pre-
miul Internațional al Institutului Regal Britanic de
Arhitectură (RIBA).

GALAXY SOHO –
Beijing, China

Multe dintre lucrările proiectate de Zaha Hadid s-au
construit în Asia. Este și cazul acestui complex, Galaxy
Soho, plasat în centrul Beijingului, un ansamblu de 4
clădiri cu suprafața de 332.857 mp, destinate birourilor,
locuințelor, spațiilor comerciale și pentru divertisment.

Arhitectura complexului este o compoziție fluidă,
continuă, formată din 4 volume fără colțuri sau tranziții
abrupte, părând că se topesc, practic, unul în altul și
reinventând curtea clasică chinezească.

Complexul a fost finalizat în 2012.

Clădirea Operei – Guangzhou, China

Clădirea Operei – Guangzhou, China

Galaxy Soho – Beijing, China

Galaxy Soho – Beijing, China
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DONGDAEMUN DESIGN PLAZA &
PARK (DDP) – Seul, Coreea de Sud

Este un ansamblu cultural și istoric
amplasat în centrul urban dens al
Capitalei Coreei de Sud, proiectat de
Zaha Hadid într-un stil neo-futurist.

Ca și alte clădiri proiectate de cele-
bra arhitectă irakiano-britanică, și
aceasta se caracterizează prin formele
curbe ale structurii sale.

Este o structură gigantică, netedă,
realizată din beton, aluminiu, oțel și
piatră, cuprinzând multe caracteristici
ecologice, între care o întinsă zonă verde
plasată pe o bună parte din acoperiș.

Construcția, întinsă pe 30.000 de metri pătrați,
are trei nivele subterane și patru supraterane. 

Clădirea are mai multe spații destinate artei și
culturii: expoziții, concerte, convenții, conferințe,
seminarii, spectacole de modă, laborator de design,
bibliotecă etc.

Un spectacol deosebit oferă DDP mai ales
noaptea, când numeroși locuitori ai Capitalei
coreene vin aici pentru a se relaxa și a se bucura
de evenimentele acestui „parc de cultură și isto-
rie”, absolut deosebit și din punct de vedere arhi-
tectonic.

Construirea sa a început în 2009 și clădirea a
fost inaugurată în martie 2014, fiind unul dintre
principalele motive pentru desemnarea Seulului
drept Design Capital în 2010.

MUZEUL ERMITAJULUI GUGGENHEIM –
Vilnius, Lituania

La 8 aprilie 2008, un juriu internațional a desemnat
proiectul arhitectei irakiano-britanice drept câștigător al
unui concurs pentru clădirea unui muzeu care urma să
se construiască la Vilnius - capitala Lituaniei.

Clădirea urma să găzduiască o expoziție de artă,
părți ale arhivei de film din antologia din New York și
artă Fluxus.

Mișcarea de artă Fluxus a înflorit în anii `60 în New
York, fiind condusă de artistul născut în Lituania, Jurgis
Maciunas.

O altă parte a clădirii urma să găzduiască o colecție
de lucrări ale producătorului de film avangardist litua-
nian Jonas Meskar.

Proiectul este conceput în același stil ca și altele ale
arhitectei Zaha Hadid. Ea a ales să creeze un contrast
între formele rectangulare și verticale ale zgârie-norilor
din apropiere și formele fluide ale proiectului său, con-
trast care - așa cum declara Zaha Hadid – ar fi trebuit să
creeze o impresie deosebită asupra oamenilor.

Din păcate, proiectul nu a fost încă realizat din cauza
unor deturnări de fonduri.

Dongdaemun Design Plaza & Park (DDP) – Seul, Coreea de Sud

Dongdaemun Design Plaza & Park (DDP) – Seul, Coreea de Sud

Muzeul Ermitajului Guggenheim – Vilnius, Lituania

Muzeul Ermitajului Guggenheim – Vilnius, Lituania

continuare în pagina 48È
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BRIDGE PAVILION –
Zaragoza, Spania

Între 1997 și 2010, Hadid s-a aventurat, ca și alți
arhitecți (Norman Foster, Santiago Calatrava) în dome-
niul proiectării podurilor.

A proiectat, printre altele, Podul-Pavilion din Zara-
goza, construit peste râul Ebro.

Spațiul podului este folosit atât pentru circulația pie-
tonilor, cât și ca sală pentru expoziții.

De altfel, podul a fost construit cu ocazia Expo 2008
desfășurată la Zaragoza. Lungimea sa este de 280 m și
se deosebește prin stilul specific al celebrei arhitecte
Zaha Hadid, cu forme curbe și idei inovatoare.

Hadid a ales betonul armat și fibra de sticlă pentru a
acoperi construcția cu 29.000 de piese de formă triun-
ghiulară, în diferite nuanțe de gri.

DOROBANȚI TOWER –
București, România

Puțini știu, probabil, că nu
mult a lipsit ca arhitectura
Bucureștiului să se îmbogă țească
cu o construcție proiectată de
celebra arhitectă ira ki ano-
britanică, Zaha Hadid.

Este vorba de Dorobanți
Tower, un bloc-turn de 200 m
înălțime, cu o formă spectacu-
loasă de diamant înclinat.

Clădirea, cu o suprafață to -
tală de 100.000 de metri pă -
trați, trebuia să găzduiască un
hotel de 5 stele, un cazinou, o
zonă comercială și apartamen -
te de lux.

Proiectul, conceput în anul
2008 de Biroul de Arhitectură
a lui Zaha Hadid, a rămas, până
la urmă, în stadiul de proiect,
nefiind construit deocamdată.

Bridge Pavilion – Zaragoza, Spania

Bridge Pavilion – Zaragoza, Spania

Dorobanți Tower – București, România

Æ urmare din pagina 47
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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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Adina Lehene: Ce sens dați conceptului de struc-
tură curată?
Dorottya Makay: Acest concept se bazează pe

cele învățate încă în cadrul facultății. O structură
curată este soluția cea mai elegantă pentru tema for-
mulată, care se caracterizează printr-un număr redus
de pași în a transmite încărcarea din punctul aplicării la
terenul de fundare. Prin respectarea acestei cerințe se
elimină situații interzise, de altfel, de regulile de pro-
iectare contemporane (de exemplu, un stâlp de la
nive lurile superioare să nu încarce câmpul unei grinzi
la nivelul inferior din considerente antiseismice). 

O altă caracteristică a structurii curate este aceea
de a fi compusă din elemente similar (dacă nu identic)
solicitate (față de capacitatea lor portantă). Totodată,
siguranța majorându-se de la elementele mai puțin
încărcate la cele a căror cedare ar determina distruge-
rea întregii structuri.

Alegerea schemei statice celei mai potrivite pentru
schema de încărcare, împreună cu folosirea capacității
celei mai reprezentative a materialului din care este
realizat elementul/structura, similar, intră în definiția
structurii curate. De exemplu, un element din zidărie
trebuie supus solicitărilor de compresiune, în principal,
sau, în cazul lemnului, este recomandat a nu se utiliza
forfecarea sau compresiunea perpendiculară pe fibrele
care au rezistențele cele mai slabe ale lemnului. Iar o
ultimă caracteristică a structurii curate se referă la
posibilitatea de modulare a structurii, evitând realiza-
rea structurii cu elemente/subansambluri (cadre, arce)
unicat, în defavoarea creării unei posibilități de repe-
tare a unor soluții. 

Adina Lehene: Cum vedeți legătura dintre struc-
tură și frumos?
Dorottya Makay: Structura în sine poate să devină

element care determină un spațiu sau ornamentarea.
În epocile istorice arhitecturale, elementele structu-

rale au devenit elemente decorative  – de la stâlpii
antici grecești, cu timpanele decorate, cu bolțile, arcele
antice și romane, la fabuloasele bolți gotice (cu nervu-
rile portante decorate din ce în ce mai complicat ca
secțiuni și forme) și sistemele spectaculoase de contra-
forți (cu sau fără arce butante) care, împreună cu
ferestrele, creează fațadele gotice. 

Începând cu epoca barocă, rolul determinant al
structurii în crearea spațiului și a esteticii clădirilor se
reduce, bolțile devin, adesea, pur și simplu suprafețe
pictate, forma lor contribuind la efectul spațial al pictu-
rilor murale. Clădirile agricole sau industriale de la
începutul erei moderne, recent devenite de multe ori
clădiri monumente istorice protejate prin lege, indirect
apreciază și sinceritatea acestor construcții, care nu
maschează structurile portante. Exemplul cunoscut pe
plan mondial este cel al turnului Eiffel, care este o
structură metalică spațială. 

Din secolul al XX-lea se poate aminti activitatea lui
Pier Luigi Nervi, care a fost atât inginer, cât și arhitect,
iar structura la el, similar arhitecturii gotice, devine
element determinant al esteticii clădirii. 

Exemplele anterioare se referă la varianta în care
cel care a conceput clădirea (arhitectul, maistru în evul
mediu) s-a folosit de structură în crearea esteticii
operei. 

Există, însă, și cazuri în care, inițial, estetica nu era
scopul creației, dar urmașii au identificat structurile
demne de protejat nu doar prin mesajul lor istoric, ci și
prin estetica intrinsecă (pe lângă exemplele de clădiri
industriale din secolul al XIX-lea, aici putem aminti și
apeductele antice etc).

Adăugăm o a treia categorie a structurilor frumoa -
se, cele care niciodată nu au fost construite pentru a fi
admirate pentru estetica lor, dar au devenit apreciate
de specialiști și li s-a identificat ulterior valența lor
estetică, nu numai mesajul istoric transmis. Exemplul
cel mai elocvent este cel al șarpantelor istorice, atât
cele cu caracter gotic, cât și cele cu caracter baroc, dar și
acela al podurilor istorice din lemn acoperite, în primul
rând din SUA, unde există cel mai ridicat număr de ast-
fel de structuri care s-au păstrat până în zilele noastre.

În cazul structurilor istorice, acestea au trecut deja
testul timpului devenind apreciate de urmașii celor
care le-au creat. La clădirile contemporane rar se
observă o colaborare între arhitect și echipa de struc-
turiști, pentru a concepe o estetică arhitectonică por-
nind de la valorizarea estetică a structurii în sine.
Aceasta o observăm la închiderea unor spații cu des-
chideri mari (piscine, săli de sport, biserici etc.), dar

Convorbiri despre estetica structurală
cu mari ingineri contemporani 

Interviu cu dr. ing. Dorottya Makay
drd. IC arh. Adina LEHENE

Interviurile au la bază ingenioasa idee a domnului prof. dr. ing. Ludovic Kopenetz de a studia, cu
ajutorul specialiștilor din domeniu, în cadrul analizei derulate la nivel local, viziunea inginerilor con-
temporani clujeni asupra a ceea ce se înțelege și cum se pune în practică frumosul în construcții. 

Deși, de obicei, abordarea unei lucrări de către un inginer se face într-o manieră mai tehnică, fru-
mosul este o componentă valoroasă a structurilor și, de aceea, acest atu al unei construcții trebuie
studiat și evidențiat mai mult decât s-a făcut până acum. 

Studiul face parte din cercetările doctorale pe care le desfășor sub îndrumarea domnului Kopenetz,
cercetări care vor fi finalizate printr-o lucrare pe tema Esteticii structurilor.

Convorbirile conțin trei secțiuni: derularea întrebărilor și a răspunsurilor de teoretizare asupra
esteticii structurilor, o scurtă prezentare a profesionistului intervievat și prezentarea selec țiilor de
lucrări scrise pe profil și a unor lucrări realizate de-a lungul carierei, însoțite de observații estetice.
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numărul lor este redus. În cazul clădirilor uzuale de
locuit în comun sau individual, de multe ori arhitecții
imaginează elemente aplicate, aparent structurale, dar
practic pur decorative, iar structura în sine devine
ascunsă de această falsă scenă-structură, precum am
văzut așa-zisul planșeu din grinzi de lemn podite, care
practic sunt doar scânduri aplicate pe grinzi metalice
sau pe un planșeu din beton armat.

În interpretarea mea, structura frumoasă este
structura onestă. Arta constă în a realiza o structură
onestă cu valențe estetice, care nu necesită mascare.

Adina Lehene: În practică există comunicare între
frumos și structură?
Dorottya Makay: Consider că există două niveluri

de comunicare. Prima este cea definită (vizibilă pentru
beneficiarii investițiilor) de arhitectul lucrării, în care
alegerea conceptului structural se realizează împreună
cu structuriștii și se definește și o cerință estetică în
identificarea conceptului structural (material, schemă
statică) – de exemplu acoperirea unui spațiu cu deschi-
deri mari, cu arce din lemn încleiat sau beton armat, cu
suprafața betonului imprimat în cofraj special etc.

Din punctul de vedere al structuristului, rămâne o
comunicare și pe un alt palier – în varianta în care arhi-
tectul pur și simplu nu dorește să vadă elementele
structurale (de exemplu planșeul din beton armat pe
grinzi principale și secundare, care se închid cu tavan
din gips-carton, peste care se includ și instalațiile).
În această ultimă variantă rămâne posibilitatea ingine-
rului structurist de a concepe structura în așa fel încât
aceasta să satisfacă, în cel mai ridicat grad posibil,
caracteristicile formulate la prima întrebare – ale struc-
turii curate, altfel zis frumoasă. 

Adina Lehene: Care este demersul conceptual
spre structura/structurile (realizată/realizate)?
Dorottya Makay: Conceptul proiectării structurii

poate aparține arhitectului, care are deja specificate
câteva scheme structurale și materiale în tema de pro-
iectare.

În unele cazuri conceptul arhitectural trebuie res-
pectat cu strictețe, alteori arhitectul colaborează cu
structuristul în mod interactiv și flexibil.

Aceste două metode de concepere structurală (arhi-
tecturalo-structurală) în experiența mea se întâlnesc
mai rar; varianta uzuală este aceea în care se obține
un partiu, un concept funcționalo-estetic pentru care
trebuie creată soluția structurală, care deja parcurge
pașii de identificare a schemelor structurale, a mate-
rialelor, a schemelor de încărcare, predimensionarea,
dimensionarea și proiectarea elementelor și suban-
samblurilor structurale. Procesul este interactiv –
poziția, dimensiunile elementelor portante, care trec
printr-un proces de optimizare din punct de vedere
structural, trebuie să fie preluate de proiectantul de
arhitectură. Iar în cazul în care anumite poziții, dimen-
siuni, soluții, nu pot fi acceptate din punct de vedere
arhitectural, se caută  un compromis. 

Unele subansambluri structurale, ca fundațiile sau
zidurile de sprijin, sunt proiectate exclusiv de structu-
riști; ulterior arhitecții pot interveni pentru placări sau
finisaje.

Am observat, desigur, că la unele subansambluri
structurale există foarte puține cerințe formulate de
arhitecți. De exemplu, pentru poduri necirculabile la
acoperișuri sau șarpante, de multe ori este dat doar

tipul, straturile învelitorii, la șarpante unghiul sau pla-
nul învelitorii, iar în rest conceptul este integral lăsat la
latitudinea inginerilor. 

Adina Lehene: Care sunt condițiile realizării unei
structuri de succes și ale unei structuri frumoase?
Există vreo diferență, în practică, între structura de
succes și cea frumoasă?
Dorottya Makay: În primul rând, structura trebuie

să satisfacă cerința de rezistență și stabilitate, respec-
tiv durabilitate. Astfel, din punctul de vedere al ingine-
rului proiectant, satisfacerea acestor cerințe este baza
pentru a se vorbi despre o structură de succes.

Din punctul de vedere al antreprenorului și al exe-
cutantului, structura de succes este una clară, pentru
care execuția este programabilă, nu necesită resurse
suplimentare semnificative, se poate executa cu teh-
nologii accesibile și fără foarte multă manoperă. Bene-
ficiarul consideră că structura de succes este cea
sigură, care se execută rapid și are costuri optime, cu
un raport cost-beneficiu bun, dacă nu chiar reduse.
În aceste condiții, cerințele de estetică pot să fie pre-
zente indirect sau subtil. Structura sigură, eficient rea-
lizabilă, poate să fie deja o structură elegantă, deci
frumoasă, dar cele două seturi de cerințe nu se supra-
pun neapărat. 

Condițiile realizării unei structuri frumoase presu-
pun includerea cerințelor structurișilor în procesul de
proiectare arhitecturală: posibilitatea de modulare,
consecvență pe verticală etc., adică asigurarea interac-
tivității în procesul de proiectare. În afară de a găsi o
soluție structurală rapidă și sigură, când structura este
și elegantă, frumoasă, proiectantul de structuri adaugă
valoare la soluția arhitectului.

Adina Lehene: Dintre aceste condiții considerați că
una anume este esențială? Dacă da, care anume?
Dorottya Makay: Consider că există două condiții

absolut necesare, fără de care realizarea unei structuri
frumoase poate să fie doar întâmplătoare: pe de o
parte, cerința inginerului de a realiza o structură ele-
gantă (nu numai sigură / rezistentă, adică de succes).
Orice temă se poate realiza fără a se formula cerința
de a se găsi o soluție mai elegantă, ușoară – de la
schema statică și până la ultimul detaliu. Cealaltă con-
diție este cea a receptivității arhitectului, dacă este
deschis unei interacțiuni până la găsirea soluției
optime. Arhitectul trebuie să fie receptiv la posibilita-
tea de a vedea structura ca parte integrantă a creației
arhitecturale. 

Adina Lehene: Cum se pun în aplicare aceste con-
diții?
Dorottya Makay: Practic, ambele condiții mențio-

nate mai sus depind de statura profesională a actorilor
în procesul de creație: proiectarea arhitecturalo-struc-
turală. Proiectarea  este o vocație, iar actorii ei niște
profesioniști.

Teoretic, economia de piață ar trebui să creeze un
mediu care să conducă la o selecție profesională și la
aplicarea naturală a acestor condiții, dar realitatea
diferă. Pe de o parte, există o piață de beneficiari
needucați, care nu pot să facă diferența între proiecte,
chiar dacă unele au o structură frumoasă. Se decid pe
bază pur financiară. Se aleg proiectanții mai ieftini și,
foarte probabil, niciodată nu-și vor da seama de defi-
ciențele clădirii: inestetică, probleme funcționale,
structuri supradimensionate, deci investiție mai
scumpă – dacă măcar cerințele de bază, rezistența,
stabilitatea și siguranța în exploatare, sunt satisfăcute.

continuare în pagina 52È
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Am auzit că există încercări de a se preda arhitec-
tură, estetică, mediu construit, urbanism, la nivel șco-
lar primar, în mod similar predării ideilor, noțiunilor de
bază de igienă corporală, sănătate sau de mediu natu-
ral. Este o inițiativă bună și ar trebui aplicată la nivel
național, fiindcă fără un public pregătit pentru a avea o
cerință estetică de la sine, greu se va forma cerința la
nivelul societății. Până când, prin excursiile în străină-
tate nu se va înțelege de ce o casă „mediterană” sau
una de tip austriacă din Alpi nu este frumoasă în Mara-
mureș sau în Oltenia, se distruge, în mare măsură,
mediul construit tradițional, ceea ce nu se poate, ulte-
rior, recrea sau recupera. 

În paralel cu educarea generațiilor viitoare ar fi de
dorit realizarea unor strategii de dezvoltare locală
bazate pe valori, având în vedere necesitatea de a
corecta presiunea produsă de către dezvoltatorii imobi-
liari, care actualmente – în special în orașele cele mai
dezvoltate – determină o dezvoltare cancerigenă a
țesutului urban, iar această dezvoltare fără cap ajută
echipele ieftine și nu pe cele profesioniste. 

Adina Lehene: Există o evoluție în acest domeniu?
Fie la nivel teoretic, dacă se întrevede o evoluție -
care ar fi acel demers evolutiv în carierea unui spe-
cialist? Fie la nivel practic, azi în societatea clujeană
față de perioadele anterioare.
Dorottya Makay: La scară istorică este extrem de

dificil să spun dacă există vreo evoluție sau nu. Clădi-
rile din perioadele istorice anterioare care au supra-
viețuit reprezintă, din toate punctele de vedere, creații
de calitate bună, foarte bună și excelentă. În afară de
clădirile excelente, cele care nu au avut structuri de
succes au fost distruse în timp, prin îmbătrânirea și
prăbușirea lor din cauza calamităților naturale sau prin
războaie. Astfel, azi nu se mai poate determina rapor-
tul dintre structurile de succes/frumoase și structurile
fără succes/urâte.

După secolul al XIX-lea situația creației de succes,
de frumos pe termen lung, chiar s-a înrăutățit. Până la
industrializarea construirii, succesul pentru construc -
țiile de excelență era definit prin durabilitatea eternă
(piramidele egiptene, catedrale baroce, precum Sf.
Petru din Roma etc.), dar ulterior acesta a ajuns să fie
definit doar de recuperarea cât mai rapidă (sub 5-7
ani!) a investiției de bază (Mallul Polus, centre logistice
precum Kaufland etc.). Chiar în comparație cu actual-
mente mult criticata  epocă socialistă, mediul social nu
contribuie la crearea / protejarea strategică a valorilor.
Trist este exemplul centrului istoric al Clujului, unde de
10-15 ani se demolează orice clădire (industrială în pri-
mul rând) neprotejată prin lege, ceea ce conduce la
supraîncărcarea țesutului urban. Un asemenea caz
este cel al fostei fabrici Napochim: este logică mutarea
din centru a producției industriale (mai ales dacă nu
mai funcționează de ani). Dar, în cazul clădirilor P+1
interbelice probabil, cu șarpante cu structură eclectică,
în stare bună de conservare, demolarea nu se justifică
deoarece acelea puteau servi „microraionul”, ca res-
taurant sau orice alte funcțiuni necesare într-un cartier
aglomerat.

Adina Lehene: Puteți să-mi spuneți câteva lucrări,
respectiv câțiva specialiști, în a căror activitate fru-
mosul deține un loc aparte și pot fi astfel conside-
rate/considerați repere?

Dorottya Makay: Realmente, noțiunea de structură
frumoasă este o noțiune indirect aplicată în cariera de
inginer. Analiza lucrărilor colegilor nu prea se întâmplă
pe acest criteriu. În domeniul reabilitării structurilor
(clădirilor) istorice există simpozionul internațional de
Structuri Istorice Portante din Cluj-Napoca (Organizat
de Transsylvania Nostra et, echipa condusă de prof. dr.
ing. Bálint Szabó) sau la nivel internațional SAHC.

Aș sublinia diferența dintre intervenția frumoasă pe
o structură istorică – prin punerea în siguranță dar și în
valoare a structurii istorică portante (deci intervențiile
să fie elegante, minimale, reversibile dacă se poate) și
structura nouă frumoasă, despre care s-a discutat la
primele întrebări.

În domeniul reabilitării structurilor portante istorice,
pentru mine va rămâne mereu ca reper echipa prof. dr.
ing. Bálint Szabó, fiind fostă studentă, angajată, doc-
torandă a dumnealui. Aproape la fel de veche este
colaborarea cu prof. dr. ing. Petru Rus – în cazul căruia
aș sublinia exigența extraordinară, până la nivelul
detaliilor (de îmbinare). În privinta preocupării pentru
frumusețea soluției structurale discursul este limitat,
dar amintesc aici colegii de la firma SC VBS Structure
SRL, alcătuită tot din foști membri ai echipei domnului
profesor Szabó, Utilitas SRL, desigur pe lângă firmele
noastre, IrodM și ConsolideM SRL.

Dintre obiective, un reper clar pentru lucrările de
reabilitare structurală de după 1990 îl constituie reabi-
litarea bisericii evanghelice din Bistrița. La aceasta
adaug și reabilitarea bisericii romano-catolice Mănăș-
tur-Calvaria, coordonată de prof. Szabó și elaborată în
cadrul Utilitas, unde am fost unul dintre proiectanții de
structură. Această reabilitare, desigur în integritatea
ei, nu doar structura, a fost apreciată prin acordarea
premiului Europa Nostra în 1998.

Adina Lehene: Ce vă ajută pe Dvs. în a concepe
un proiect de structură frumoasă?
Dorottya Makay: Cerința noastră, în acest sens,

este să se întâlnească cu cerința proiectantului general
și de arhitectură. Să existe o înțelegere, încredere în
beneficiar, care prin timpul, implicit și sumele necesare
acordate, își exprimă această atitudine pozitivă.
Să existe verificatori, respectiv membri în diversele
comisii de avizare, care acceptă eventualele soluții mai
puțin standardizate. 

Adina Lehene: Cum privește publicul efortul este-
tic al specialistului?
Dorottya Makay: Publicul larg, din păcate, nu are

pregătirea la nivel de cultură generală să înțeleagă nici
măcar istoria arhitecturii, valorile arhitecturii contem-
porane și nici pe departe să înțeleagă frumusețea
structurii. Totodată, indirect, apreciază structurile fru-
moase, simțindu-se în siguranță în clădirile având
structuri de succes și/sau frumoase.

Scurt rezumat biografic 
Doamna Makay Dorottya a absolvit, în anul 1994,

Facultatea de Construcții din cadrul Universității Teh-
nice din Cluj-Napoca. Este doctor inginer și a urmat
mai multe cursuri de specializare și atestare profesio-
nală în țară și în străinătate. Actualmente este inginer
proiectant în cadrul societăților IrodM SRL (din 2003)
și ConsolideM SRL (din 2014), pe care le și adminis-
trează.

Æ urmare din pagina 51



w Revista Construcțiilor w decembrie 2018 53

Lucrări realizate de dna dr. ing. Dorottya
Makay, extras elaborat în colaborare cu dna dr.
istorie de artă Carmen Florescu

Reabilitarea bisericii reformate, strada M.
Kogălniceanu nr. 16, Cluj-Napoca

Descrierea obiectivului: Biserica reformată de pe
strada Kogălniceanu din Cluj-Napoca (fig. 1) a fost
construită între anii 1486 (1490) - 1503, fiind inițial
parte integrantă a ansamblului biserică-mănăstire
franciscană, fondat de regele Mathias. Planimetria sa
este sală cu o singură navă. Edificiul actual este reali-
zat din trei subansambluri structurale principale și
două subansambluri structurale secundare, care
includ: nava de formă dreptunghiulară rigidizată cu
contraforți, incluzând și tribuna vestică, corul cu închi-
dere pe cele trei laturi ale octogonului, turnul sudic cu
5 nivele, iar cele secundare sunt: porticul sudic al fos-
tei mănăstiri și casa scării elicoidale. Planșeul peste
navă este constituit dintr-o boltă gotică stelată, cu ner-
vuri din piatră pe intrados, realizată între 1641 și
1643. Corul dispune de o boltă în plasă cu nervuri din
piatră datând din secolul al XV-lea. Aceasta are patru
travee, iar calotele sunt zidite din cărămidă. Planșeele
turnului sudic sunt boltite, primele două dintre ele fiind
din cărămidă, iar al treilea, sub forma unor planșee din
beton armat cu grinzi. Pentru realizarea nivelului man-
sardei s-a construit un planșeu intermediar în anii
1950. Șarpanta peste navă și cor are caracter baroc și
o ușoară trecere înspre eclectic, fiind ridicată la începu-
tul secolului al XIX-lea (1800-1801), după ce șarpanta
anterioară, probabil cu caracter gotic, a ars în 1798. 

Dintre intervențiile ulterioare istorice, din punct de
vedere structural, trebuie menționate reconstruirea a
doi contraforți pe latura de sud a navei între 1862 și
1864, consolidarea timpanului cu tiranți orizontali în
1910 și ultima intervenție de reabilitare arhitecturală și
structurală de mare anvergură executată în anii 1950.

Elementele verticale portante, așezate pe fundații
continue rigide fără probleme, sunt constituite din dia-
fragme de zidărie din calcar, care au parțial integrate
rânduri de cărămidă / tuf vulcanic, fiind dispuse pe
două direcții ortogonale și rigidizate de contraforți.
Dintre degradări se amintesc fisurile deasupra feres-
trelor și de o parte și de alta a arcului de triumf, res-
pectiv deplasarea de 47 cm față de verticală a
timpanului. Starea reală, de fisurare avansată a aces-
tuia, precum și a contraforților originali, s-a descoperit
pe parcursul execuției reabilitării. Bolțile navei s-au
aflat în stare de fisurare activă, iar bolțile peste cor
s-au dovedit și ele degradate după îndepărtarea tencu-
ielilor. Șarpanta, realizată după o concepție structurală
inițială corectă, a suferit degradări biologice din cauza
infiltrărilor de apă prin învelitoarea îmbătrânită.

Intervenții proiectate și executate în perioada
2014-2015

Discontinuitățile structurale prezente în cazul zidu-
rilor portante au fost eliminate în urma corectării
modu lui de lucru al șarpantei, al bolții, al timpanului și
al contraforților, iar cele existente au fost tratate prin
rețesere sau armare cu bare elicoidale, împănare sau
injectare cu lapte / pastă / mortar de var hidraulic. S-a
consolidat arcul de triumf care prezenta fisuri verticale
și timpanul de vest în paralel cu lucrările la șarpantă.

Fig. 1: Biserica reformată de pe str. M. Kogălniceanu nr. 16,
din Cluj‐Napoca, proiectant de structură echipa IrodM condusă

de dr. ing. Dorottya Makay – vedere de ansamblu
înainte și după intervenții

Fig. 2: Biserica reformată de pe str. M. Kogălniceanu nr. 16,
din Cluj‐Napoca – porticul claustrului înainte de intervenție

continuare în pagina 54È
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Sistemul nou propus de consolidare a fost conceput
pentru a prelua încărcările de întindere și compresiune
rezultate din seism și acțiunea vântului aferentă timpa-
nului. Planșeele care prezentau fisuri au fost tratate
corespunzător la nivelul intradosului și al extradosului
bolților, a fost aplicat un strat de tencuială de var la
extrados, armat cu plasă din fibră de sticlă. Pe par -
cursul execuției a devenit necesară consolidarea supli-
mentară a bolții peste cor, atât cu fâșii de geosteel, cât
și cu bare elicoidale de inox pe intrados. La nivelul șar-
pantei navei, a fost necesară schimbarea învelitorii și
implicit, eliminarea pătrunderii apelor din precipitații,
înlocuirea elementelor biologic degradate, consolidarea
nodurilor și a elementelor subdimensionate, înlocuirea
elementelor degradate, realizarea podinilor de cir -
cula ție și de întreținere la 3 niveluri, asigurându-se,
totodată, monitorizarea subansamblului. Casa scării
elicoidale a fost curățată de moloz și guano iar treptele
au fost completate. 

S-a propus și derularea unui set de construcții noi,
cum ar fi: scările interioare cu structură metalică
ușoară și trepte din lemn de esență tare, între nivelele
turnului și un windfang din sticlă la intrarea în biserică. 

Observații estetice: Majoritatea intervențiilor de
reabilitare structurală sunt practic invizibile, sistemul
de tirant spațial în consolidarea zidului de timpan este
amplasat în spațiul podului, estetica este asigurată prin
onestitatea și simplitatea structurală. Cerințele este-
tice, cele de transparență și alegerea punctelor de
rezemare și respectiv suspendare astfel încât să nu se
pună în pericol elementele istorice valoroase au fost
formulate de către arhitecții lucrării, arh. Maksay K. și
arh. Lázár Z.

Modificarea proiectului de construire – casă
familială, strada Stâncii nr. 12A, Brașov, jud.
Brașov 

Descrierea obiectivului: Construcția actuală este
executată din zidărie portantă confinată tip celulară,
fiind compusă din subansamblurile structurale: fundații
– fundații existente de beton simplu, fundații nou
introduse – blocuri continue din beton simplu, cuzineți
de beton armat; pereți portanți din zidărie de cără-
midă, stâlpi, centuri, planșee din beton armat. Ampla-
samentul este constituit pe un versant, pe un teren în
pantă, terasat. Planșeele sunt executate unitar, deasu-
pra parterului. Scările exterioare sunt din beton armat,
iar cea pentru accesul la nivelul următor este tot din
beton, dar include 3 rampe și 2 podeste intermediare.
Zidul de sprijin este ridicat în partea estică a clădirii
(fig. 4).

Fig. 4: Casa B din Brașov, architect Attila Kim, (© foto jos) ‐
proiectant de structură ing. Boróka Sándor și dr. ing. Dorottya

Makay – vedere de ansamblu în timpul și după execuție

Fig. 3: Biserica reformată de pe str. M. Kogălniceanu nr. 16,
din Cluj‐Napoca – șarpanta istorică cu caracter baroc

în cursul și după finalizarea reabilitării
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Intervenții proiectate și executate în perioada
2012-2017

S-a proiectat construirea unor fundații continue noi,
rigide, din beton cu cuzinet armat în dreptul anumitor
axe ale construcției. S-a prevăzut execuția unor pereți
noi, diafragme din beton armat (verticale și în primul
rând înclinate), în cadrul unor axe, sprijinin du-se pe
cuzinet și blocul continuu nou, iar la partea superioară
s-a realizat un gol în placă pentru a se putea continua
diafragma de la parter la etaj, fără a se implementa
reazeme suplimentare. Totodată, în structura plăcii s-au
executat goluri pe linia diafragmelor parterului, astfel
încât să nu se taie armăturile plăcii, iar ulterior armării
diafragmelor s-a turnat beton în golul creat. Scara par-
ter-etaj este din beton armat, dar cea de la mansardă
a fost executată în consolă, cu ajutorul unei structuri

metalice încastrate într-o centură. La nivelul etajului s-
a executat o structură spațială din beton armat (pla-
nuri înclinate), iar conform propunerii arhitecturale,
structura acoperișului face parte comună cu pereții eta-
jului/ mansardei (din beton armat de 15 cm grosime),
având 2 ape și o înclinație de 50º.

Observații estetice: Conceptul structural (identifi-
carea materialului și a schemei de lucru) a fost ales
pentru a servi cât mai bine posibil cerințele formulate
de arhitectul lucrării, arh. Kim A. Planurile și liniile sim-
ple s-au asigurat, cel mai ușor vizibil, prin structura din
beton armat sus prezentată.

Reabilitarea structurală și arhitecturală a
Bisericii Reformate și a zidului de incintă aferent,
comuna Sic, județul Cluj

Descrierea obiectivului: Biserica reformată arpa-
diană din Sic expune o planimetrie de tip bazilică,
incluzând nava centrală cu absidă și două nave late-
rale, un cor cu închidere pe trei laturi ale unui octogon,
un turn sud-vestic poziționat asimetric față de axa lon-
gitudinală (construit în anul 1947 după proiectul arhi-
tectului Károly Kós), o sacristie anexată de corul lateral
nordic și porticuri la nord și sud, alipite ulterior, precum
și extinderea (jumătate de transept nordic) similar
după proiectul din 1947 (fig. 7). 

Fig. 6: Casa B din Brașov – consolidarea zidului de sprijin,
în timpul intervențiilor

Fig. 5: Casa B din Brașov – vedere laterală în timpul intervențiilor

Fig. 7: Biserica reformată din Sic, proiectant general și de structură
echipa IrodM, condusă de dr. ing. Dorottya Makay, arh. Diana

Imecs, ing. Boróka Sándor – vedere de ansamblu
înainte și după intervenții

continuare în pagina 56È
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La exterior s-au păstrat numeroase elemente de
articulație medievale. Pe latura nord-estică a corului
principal se poate observa un ancadrament de fereas-
tră circulară traforată printr-un trilob cu șase goluri cir-
culare, iar pe latura de sud-est există porțiuni din
solbancul unui ancadrament de fereastră, probabil ogi-
vală. Nava principală este separată de cele colaterale
prin patru perechi de stâlpi din zidărie, neavând capite-
luri și susținând arcade semicirculare. Navele au avut
tavane casetate, vopsite în culoarea albastră.

Fundațiile au fost realizate din zidărie de piatră, pe
alocuri existând subzidiri ulterioare. 

Subansamblul zidurilor portante este construit din
diafragme de zidărie din piatră sau cărămidă cu goluri
de diverse dimensiuni. Zidurile din cor sunt sprijinite
cu contraforți amplasați la colțurile octogonului. Zidu-
rile au fost extrem de fisurate, crăpate, dar și depla-
sate față de verticală înaintea intervențiilor recente.
Majoritatea zidurilor medievale sunt purtătoare de
multiple straturi de picturi murale.

Planșeele bisericii sunt reprezentate de bolți, dar și
de tavane casetate, iar cele aferente absidei poligonale
constituie un exemplu remarcabil de bolți încrucișate,
cu nervuri din piatră fasonată, cu toate că există
deasupra un strat de cămășuire din beton armat, apli-
cat pe extrados. Navele laterale au bolți încrucișate din
cărămidă, iar sacristia o boltă în plin cintru, fără ele-
mente capabile pentru preluarea împingerilor laterale.
Restul planșeelor sunt din lemn, cele aferente turnului
sunt din grinzi de lemn distanțate și podite, iar cele
aferente tribunelor au, de asemenea, o structură din
lemn. Toate structurile din lemn sunt subdimensionate
și inadecvate. Șarpantele navei principale și a corului
sunt executate în două ape, având caracter ad hoc
(structuri neinginerești), șarpantele navelor laterale
sunt într-o singură apă, iar cele ale sacristiei și ale por-
ticurilor în trei ape. Similar structurilor din lemn, din
interiorul bisericii, nici șarpantele nu prezentau sigu -
ranță în exploatare. Coiful turnului este construit în
patru ape, având patru coifuri complementare pe
colțuri. Zidul de incintă este ridicat din zidărie de piatră.

Intervenții structurale proiectate și executate
în perioada 2013-2015

La nivelul fundațiilor s-a proiectat consolidarea
colțului nord-vestic prin subturnare nearmată, dar
extinsă pe toate lungimea laturilor nord și vest, din
cauză că, pe aceste laturi, adâncimea fundației a fost

de doar 30 cm. Pe zona corului s-a proiectat un sistem
de micropiloți, care a fost mutat pe linia zidului de
incintă și înlocuit de un sistem de subturnare armată
pe zona corului, asigurând și treptele de trecere corect
realizate spre zonele cu adâncimile uzuale de fundare.
Pentru a opri efectul fenomenului scurgerii lente a ver-
santului, latura exterioară a absidei poligonale s-a con-
solidat prin micropiloți care străpung straturile de tuf
vulcanic, fiind încastrate în stratul de bază care este
din marnă. Întregul subansamblu al porticului nordic a
fost refăcut.

La zidurile portante s-a refăcut continuitatea struc-
turală, prin armare cu bare elicoidale, întrețesere,
împănare, injectare, consolidarea cu ajutorul unei cen-
turi de lemn. Complexitatea și dificultatea extraordi-
nară a fost dată prin existența suprafețelor extinse de
picturi murale. Asigurarea respirabilității zidurilor s-a
făcut prin execuția unui dren pe contur, introducerea
unui strat de rupere a capilarității, aplicarea unor ten-
cuieli respirante, pe bază de materiale compatibile cu
structura istorică. Bolțile s-au consolidat prin țesere /
împănare, armare cu bare elicoidale. Toate structurile
din lemn (tribunele de vest și de nord, planșeele și scă-
rile turnului, dar și de acces la tribuna de nord) s-au
reconstruit integral cu structuri din lemn sau lemn-
metal. S-au reconstruit planșeele din lemn cu un sis-
tem de planșeu casetat în zona navelor. Șarpantele
navelor, corurilor, sacristiei și porticurilor s-au demolat,
fiind subdimensionate și s-au construit unele noi.
Structura șarpantei și a tavanului casetat nou includ,
intercalat, elementele șarpantei și ale tavanului origi-
nal identificat cu ocazia execuției. În cazul zidului de
incintă, s-au tratat fisurile existente. 

Observații estetice: Intervențiile structurale sunt
majoritar invizibile, fiind mascate de suprafețe tencuite
și de picturi murale. Structurile nou construite, tribu-
nele și tavanele șarpantelor, sunt estetice prin ritmul
dar și prin simplitatea lor. Cerințele estetice au fost for-
mulate atât de arhitectul lucrării, arh. Imecs D., cât și
prin specificațiile restauratorilor.

Sursele imaginilor
Fig. 1-3, 4a, 5-9. Arhiva SC IrodM SRL
Fig. 4b. ©Arh. Kim Attila

Fig. 8: Biserica reformată din Sic – fațada de vest
înainte și în timpul intervențiilor

Fig. 9: Biserica reformată din Sic – șarpanta în cursul intervențiilor
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PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI
ÎN CONSTRUCȚII

Teofil REVICI (1895 - 1983)

S-a născut la 11 aprilie 1895 în
București.

După terminarea Liceului Gheor -
ghe Lazăr, în anul 1913, s-a înscris
la Școala Națională de Poduri și
Șosele București, pe care a absol -
vit-o în anul 1919 (cu întrerupere în
anii războiului 1916-1918).

A început activitatea de inginer
în anul 1919, ca subșef de secție la
Direcția generală CFR - Direcția
poduri. La CFR, unde a activat mulți
ani, a obținut gradul de inginer
inspector general clasa I și a
deținut funcțiile de subdirector ge -
neral, consilier superior, consilier
ministerial.

Profesorul Teofil Revici a avut o
acti vitate bogată în domeniul con-
strucțiilor de poduri metalice din
țara noastră.

A colaborat la proiectarea grinzii
cu console a podului peste Borcea,
între Fetești și Ovidiu, pod distrus
în primul război mondial, și a con-
trolat execuția și monta jul în atelier
a podurilor metalice de cale ferată
executate între anii 1922 - 1924.

Ca șef al Secției I de poduri
(Oltenia), a urmărit controlul tehnic
și între ținerea podurilor provizorii
peste Olt, Olteț etc. A elaborat și
verificat dispozițiile generale de
reconstrucție ale tuturor podurilor
meta lice care s-au executat între
anii 1923-1944.

După organizarea Biroului de
proiectare a podurilor la Uzinele
Reșița, în anul 1923, a colaborat la
proiectarea tuturor podurilor meta -
lice. A propus proiecta rea și execu -
tarea în țară a podurilor
demon tabile, capabile să suporte
convoaie de încărcări mari și a con-
dus proiectarea și încercările pentru
deschiderile maxime admise ale
acestora. 

A făcut parte din delegația
română la Comisia mixtă româno -
bulgară pentru construirea feribot-
ului Giurgiu - Ruse, unde a propus

soluția cu pod mobil, pentru
legarea liniei cu nivelul fix de pe
teren cu liniile de nivel variabil de
pe vasul feribot (distanța maximă 7
m), colaborând și la proiectarea și
recepția acestui pod mobil. 

În anul 1941, a propus soluția
readucerii în axa consolei de 50 m a
podului peste Dunăre la Cernavodă,
care fusese deplasată în timpul
războiului. 

A condus proiectarea și controlul
execuției primei structuri metalice
sudate în țara noastră, la Palatul
Mi nisterului Transporturilor București.

A făcut parte din Comisia de
recepție a podului peste Dunăre
între Giurgiu și Ruse etc.

Amintim că profesorul Teofil
Revici a proiectat (în colaborare cu
Alfred Pilder) și Crucea Eroilor Nea-
mului din munții Bucegi. Structura
Crucii metalice are o înălțime de
28 m și două brațe orizontale de
câte 7 m fiecare; crucea a fost
inaugurată în anul 1928 (în memo-
ria eroilor ceferiști din primul război
mondial, la inițiativa Reginei Maria).
La aceea vreme, era consi derat cel
mai înalt monument din lume, situat
la o astfel de altitudine: 2.291 m.

În calitate de subdirector gene -
ral CFR, a condus lucrările de recon -
strucție a tunelurilor, viaductelor și
podurilor pe liniile Ilva Mică - Vatra
Dornei și Deda - Sărățel, precum și
lucrările până la darea în exploatare
a liniilor București - Roșiori -
Craiova și Bumbești - Live zeni.

În anul 1947, a organizat înfiin -
 țarea Institutului de Proiectare CFR
- primul Institut de proiectări din
țară.

Profesorul Revici a fost consilier
și la Comitetul de Stat pentru Con-
strucții, Arhitectură și Sistemati-
zare, precum și la Ministerul
Transporturilor Rutiere, Navale și
Feroviare.

Activitatea în învățământul supe -
 rior a început-o în anul 1948, la
Institutul Politehnic București, în
funcția de conferențiar.

Din anul 1949, a activat ca pro-
fesor la Institutul de Căi Ferate -
Facultatea de Poduri și Construcții
Ferate Bucu rești, iar din anul 1957,
la Institutul de Construcții Bucu -
rești, până în anul 1965, când a
devenit profesor consul tant.

În învățământ a predat cursul de
„Poduri și construcții metalice”.

Profesorul Revici a publicat, în
anul 1957, cartea „Probleme spe-
ciale ale podurilor metalice” (coau-
tor), precum și diferite articole
privind consolidarea podurilor me -
talice, conlucrarea elementelor căii
și contravântuirilor cu tălpile grin -
zilor principale, calculul consolidării
grinzilor cu console etc.

Pentru întreaga sa activitate, a
fost decorat cu ordine și medalii, iar
în anul 1955 i s-a conferit titlul de
Laureat al Premiului de Stat pentru
o „Metodă de simplificare a con-
solidărilor podurilor metalice”.

Coleg și prieten cu regretatul
academician Cristea Mateescu, pro-
fesorul Teofil Revici s-a dedicat - ca
și acesta - cu toată pasiunea și la
un înalt profesionalism activității
de construcție din țară, într-o
epocă de începuturi și căutări.

În domeniul construcțiilor me ta -
lice, profesorul Revici este consi -
derat ca unul dintre cei mai de
seamă specialiști, în special în con-
strucțiile de poduri.

Sincer, cinstit, corect în relațiile
cu colegii și colaboratorii, patriot,
prof. Revici s-a impus tuturor ca un
om de înaltă valoare. Foștii săi stu-
denți îi continuă astăzi opera,
amintindu-și cu recunoștință de
marele lor dascăl, personalitate de
primă mărime - intrat în istoria ști-
inței și tehnicii românești în con-
strucții. q

(Din vol. Personalități românești în construcții
‐ autor Hristache Popescu) 
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(Continuare din nr. 153 ‐ noiembrie 2018)

STUDIU DE CAZ - PRACTIC
La efectuarea unei cercetări termotehnice la o

clădire existentă se au în vedere următoarele etape:
măsurarea, pe unele zone ale anvelopei clădirii, a tem-
peraturii și umidității relative a aerului și analizarea
existenței unor degradări din cauze exterioare sau, în
unele situații, interioare. O etapă foarte importantă
este identificarea zonelor afectate de condens sau
chiar de mucegai, existența infiltrațiilor de apă, iar,
dacă este cazul, se identifică zonele afectate de igrasie
sau infiltrații de apă de la parter ori subsol. Următoa-
rea etapă este efectuarea calculelor termotehnice și de
corelare cu alte măsurători și investigații specifice,
urmate de recomandări de specialitate.

Pentru determinarea umidității se folosesc instru-
mente care măsoară nivelul de umiditate și diagnos-
tichează cauzele acestuia, cum ar fi termoviziunea și
higrometrele. Acestea vin în sprijinul depistării
umezelii de suprafață, fiind prevăzute cu două moduri
de operare – căutare și măsurare, informațiile
furnizate fiind esențiale atunci când trebuie determi-
nată cauza degradărilor.

Unul dintre dispozitivele care ajută la determinarea
gradului de umiditate din materiale de construcții este
higrometrul MF-50 VOLTCRAFT. Acesta este un umido-
metru capacitiv cu afișarea directă a indicelui de umidi-
tate, în procente, pentru materiale de construcții
precum gips, beton, lemn, cărămidă. O asemenea
metodă de măsurare este una non-invazivă, deci utili-
zabilă și în cazul clădirilor monumente istorice.
Datorită funcției min./max. setabile, aparatul permite
măsurarea rapidă și simplă, la nivelul suprafeței
pereților și podelei, fără a fi nevoie de consultarea
ecranului.

Cercetarea întreprinsă a constat în folosirea
higrometrului mai sus menționat, astfel fiind posibilă
stabilirea umidității în orice zonă, fără a fi necesare
procedeele clasice, care presupun recoltarea de probe
și transportarea lor pentru determinări de laborator.

Măsurători efectuate
Studiul a fost efectuat pe cele 3 clădiri monumente

istorice mai sus detaliate, situate în zona Olteniei, zona
climatică II și zona eoliană III, conform hărții de
zonare climatică a României. Scopul studiului este
determinarea umidității aferente clădirilor analizate,
dar și efectele acesteia asupra durabilității și a struc-
turii de rezistență. 

A fost analizată documentația aferentă fiecărei con-
strucții (unde a fost cazul, fiind notate noțiuni despre
elementele ce intră în alcătuirea structurii, dimensiu-
nile golurilor din pereți, înălțimea pereților, materialele
care compun elementele de închidere exterioară), cât
și existența instalațiilor termice, în prezent și în trecu-
tul apropiat. S-a efectuat o analiză a elementelor
caracteristice mediului de amplasare a clădirilor în
funcție de zona climatică, de distanța față de clădirile
învecinate, de orientarea față de punctele cardinale și
abundența vegetației în apropierea structurilor. 

O importanță sporită o are analiza vizuală a stării
de degradare și avariere a clădirii analizate - existența
unor fisuri vizibile, degradări din cauze exterioare sau
interioare, identificarea zonelor afectate de condens
sau mucegai, observarea zonelor afectate de igrasie
sau infiltrații de apă.

Starea de avariere-degradare
a monumentelor din Regiunea Oltenia

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

prof. univ. dr. ing. Ludovic Gheorghe KOPENETZ

Fig. 14: Imagine prin termoviziune a unui element de zidărie
afectat de umezeală, în cazul Culei Cernătești

Fig. 15: Măsurarea umidității, la clădirea II,
cu higrometrul MF‐50VOLTCRAFT
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Măsurarea gradului de umiditate a fost efectuată
perimetral, pe toate laturile construcțiilor, astfel
putându-se determina zona considerată ca fiind cea
mai relevantă pentru analiza gradului de umiditate. De
asemenea, s-au efectuat măsurători și pentru para-
metrii specifici exteriorului clădirii - temperatura și
umiditatea aerului, viteza vântului, gradul de însorire.
Măsurarea umidității la suprafața fațadei s-a făcut
începând cu baza peretelui și continuând, în înălțime,
cu măsurători la cota +50, +100.

Cele 3 clădiri analizate sunt situate în aceeași zonă
climatică, au fundație continuă sub ziduri, iar structura
de rezistență este din zidărie cu materialele compo-
nente având proprietăți asemănătoare. Colectarea și
scurge rea apei pluviale de pe acoperiș are o mare
importanță, dar, din păcate, la clădirile analizate s-a
constatat lipsa burlanelor de colectare și scurgere a
ape lor pluviale.

A fost măsurat nivelul de umiditate pe fiecare dintre
cele trei clădiri, la înățimi cuprinse între 0÷100 cm, pe
fațadele de nord, sud, est respectiv vest. Au fost selec-
tate valorile măsurate ale gradului de umiditate pentru
înălțimea de 50 cm, respectiv 100 cm, de la nivelul
solului, iar datele au fost centralizate în Tabelul 3. 

Au fost efectuate câte 80 de măsurători pentru
fiecare clădire în parte (câte 20 pe fiecare fațadă) în
luna martie 2017. Acestea s-au făcut în exteriorul con-
strucțiilor, ținând cont de influența factorilor climatici,
mai ales a ploii, în iarnă - început de primăvară, când

s-au înregistrat cantități normale de apă/m². În timpul
măsurătorilor s-au înregistrat condiții meteorologice cu
vânt moderat (termoanemometru cu sondă flexibilă),
cer variabil, temperatura aerului exterior fiind de 7°C -
10°C (termometru/higrometru wireless), iar umidi-
tatea relativă a aerului fiind între 22% - 36%, la orele
12-18 (higrometru).

Din cauza lipsei trotuarelor de la baza clădirilor și a
capacității mari de absorbție a solului pe care acestea
sunt amplasate, a fost favorizată infiltrarea apei la
baza construcțiilor, factor care poate fi luat în calcul la
stabilirea umidității aferente pereților acestor clădiri.

În cazul bisericii (clădirea II), degradări majore
sunt semnalate la sistemul de colectare și dirijare a
apelor meteorice, ele datorându-se unei proaste
întrețineri. La nivelul acoperișului, învelitoarea de tablă
este ruginită (dar încă funcțională), jgheaburile sunt
colmatate, local au pantă inversă și pe conturul absidei
sunt sparte, iar burlanele au dispărut. La nivelul
terenului, trotuarul are pante neadecvate (din cauza
unor tasări locale), iar rigola este colmatată.

Precizăm că, în ultimii 6 ani, precipitațiile au fost în
volum mai mare decât mediile anuale din ultima sută
de ani, dar acestea au căzut mai ales sub formă de
aversă (volum mare într-o perioadă scurtă de timp),
fenomen care favorizează infiltrarea rapidă a apelor în
teren și implicit, scăderea consistenței acestuia.

DISCUȚII
Datele obținute în urma măsurătorilor efectuate au

fost analizate și prelucrate, obținându-se graficul din
figura 16.

Se pot observa valorile mari ale umidității pe
direcția sud la clădirea II, la h = 0,50 m având un nivel
de 89,6%. Pentru clădirea I, cea mai afectată este ver-
ticala de pe direcția nord, unde la h = 1,0 m avem un
nivel al umidității de 58,8%. În cazul clădirii III, verti-
cala de pe direcția N este cea mai afectată, la nivelul h
= 1,0 m umiditatea fiind de 87,6%. 

În urma analizei comparative la cele trei clădiri de
patrimoniu din Zona Oltenia, au rezultat datele centra -
lizate din Tabelul 4.

CONCLUZII
Metodele folosite sunt cele neinvazive și se bazează

pe inspecția vizuală, analiza istorică a clădirilor, studii
legate de seismicitatea zonei, analiza terenurilor de
fundare, măsurarea umidității acumulate în pereții
clădirilor și date legate de managementul clădirilor.
Sunt prezentate concluzii care ajută la prevenirea
deteriorării rapide ale clădirilor de patrimoniu din
zidărie masivă; de asemenea, impactul fiecărei cauze
asupra colapsului, în vederea dezvoltării de instru-
mente noi și corespunzătoare de evaluare a siguranței
unor astfel de structuri.

În urma centralizării datelor măsurate legate de
umiditate pe toate cele trei clădiri, se poate afirma că
procentul de umiditate din pereții clădirilor este relativ
mare. Unii dintre factorii care au condus la acest
aspect sunt infiltrațiile de apă de la ploi, condensul, și
igrasia, din cauza lipsei unei hidroizolații a bazei
clădirilor.

Tabelul 3: Extras din centralizarea datelor
aferente celor 3 clădiri analizate

Fig. 16: Valorile umidității [%] măsurate cu higrometrul la clădirile
din zidărie masivă I, II și III, pentru fiecare punct cardinal, la

înălțimea de +50 respectiv 100 [cm]
continuare în pagina 60È



w Revista Construcțiilor w decembrie 201860

Tabelul 4: Analiza comparativă a factorilor ce intervin
la degradarea construcțiilor din zidărie masivă studiate
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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
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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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Analiza datelor obținute au dus la concluziile că
nivelul umidității în pereții de zidărie depinde de
vechimea construcției – umiditatea acumulată în
sezonul de iarnă nu se usucă în sezonul de vară, iar
odată cu trecerea timpului elementele de zidărie se
degradează masiv, așa cum se poate observa și din
fotografiile făcute pe fațadele cel mai grav afectate ale
celor trei clădiri. În plus, un element esențial este
gradul de adăpostire al clădirilor, curenții de aer influ-
ențând fenomenul de uscare și umbrire a pereților (la
clădirea II, fațada de Sud este cea mai afectată din
cauza gradului de umbrire ridicat și a adăpostirii aces-
tei fațade, care nu permite uscarea pe perioada de
vară). 

Umiditatea cauzată de condensul excesiv și pene-
trarea apelor meteorice reprezintă o problemă care
poate fi definită “variabilă”, pentru că este influențată
direct de fenomenele meteorologice și atmosferice. În
schimb, ascensiunea umidității pe capilaritate repre-
zintă o problemă constantă în timp, având efecte cu
impact mult mai ridicat asupra cheltuielilor economice
necesare.

În cazul clădirii I, starea mai bună a finisajului exte-
rior de la etajul doi se explică prin faptul că este zona
cel mai puțin expusă factorilor degradanți. Este sufi-
cient de sus pentru a nu fi afectat de apa de la sol iar
fenomenul de igrasie și umiditate ascendentă este
împiedicat de prezența balconului și de izolația directă.

Tabelul 4 (continuare): Analiza comparativă a factorilor ce intervin
la degradarea construcțiilor din zidărie masivă studiate
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Este necesară scăderea nivelului de umiditate în spațiul
interior al culei prin identificarea surselor: reabilitarea
învelitorii și șarpantei, preluarea și dirijarea apelor din
precipitații, prin construirea unui sistem de colectare a
apelor meteorice, efectuarea unui drenaj profesional
exterior, cu geofolie și tuburi de dren, pentru a colecta
apele freatice. De asemenea, mărirea pantei de la fun-
dație spre curtea interioară, pentru ca apele pluviale să
nu se infiltreze spre fundație. 

Putem extrage următoarele concluzii importante,
legate de factorii de degradare implicați:

• Deși cele trei clădiri de patrimoniu au o serie de
elemente comune (perioadă de construcție, sistem
constructiv, materiale, sistem de fundare, seismicitate)
există diferențe mari ale degradărilor suferite;

• Aceste degradări avansate se datorează riscului
seismic mai ridicat din cauza fundării pe versanți
supuși alunecărilor de teren, în general lente, dar
active. Vulnerabilitatea seismică a dus la avarii cumu -
lative din mișcările seismice puternice care au existat
în perioada de viață a acestor clădiri;

• Cele trei clădiri au suferit cele mai multe avarii în
urma cutremurului din 4 martie 1977, din cauza meca -
nismului deosebit și puternic al mișcărilor seismice;

• Clădirile I și III, identice ca proiect, au nivel de
degradare diferit, din cauza managementului greșit al
clădirii (nereabilitarea șarpantei la clădirea III a permis
infiltrarea apei, ducând la degradarea materialelor);

• O parte din zonele degradate ale clădirilor au fost
afectate grav de umiditatea de capilaritate, din cauza
fisurilor din infrastructură care au favorizat acest
fenomen;

• Clădirile I și III (culele) au beneficiat de același tip
de instalații de încălzire (sobe), au fost locuite la
începutul existenței acestora în regim permanent, spre
deosebire de clădirea II (biserica), ce nu a beneficiat
de instalații de încălzire, iar folosirea acestor instalații
a fost de tipul câteva ore pe zi, un anumit număr de
zile din an. În urma analizei, se poate afirma că acest
lucru nu a afectat în mod deosebit degradarea
clădirilor;

• Reabilitarea clădirilor a fost executată prin adău-
garea de elemente de susținere pe părțile supuse
alunecării. În cazul clădirii I, degradarea este mai puțin
accentuată datorită transformării clădirii, încă din
1960, în muzeu. La clădirea III, care nu a beneficiat de
vreo reabilitare (nici măcar a șarpantei), nivelul de
degradare este foarte ridicat.

Ca o concluzie generală putem afirma că, în urma
marilor cutremure din 1838, 1940, 1977, clădirile stu-
diate au fost avariate. Avariile nu au, însă, un caracter
general, în prezent construcțiile având distrugeri
parțiale, atât la elementele structurale, cât și la cele
nestructurale, iar avariile din pardoseală sunt cauzate
de instabilitatea terenulului de fundare.

Toate datele obținute în urma acestui studiu stau la
baza analizei influenței tuturor parametrilor implicați în
degradarea clădirilor de patrimoniu și pot fi folosite ca
o schemă de management a activității de diagnosticare
a comportamentului, pe termen lung, al pereților din
zidărie masivă. 
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Talon pentru abonament
„Revista Construcțiilor”, ediția tipărită

Am făcut un abonament la „Revista Construcțiilor”, ediția tipărită, pentru ......... numere,
începând cu numărul .................. .

q 11 numere - 151,26 lei + 28,74 lei (TVA) = 180 lei

Nume ................................................................................................................................
Adresa ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................

persoană fizică  q persoană juridică  q

Nume firmă .......................................................................... Cod fiscal ............................

Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat poștal (ordin de plată) 
nr. .....................................................................................................................................
în conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani.

RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1.

Vă rugăm să completați acest talon și să-l expediați,
împreună cu copia chitanței (ordinului) de plată a abonamentului,
prin fax la 031.405.53.83, prin e-mail la abonamente@revistaconstructiilor.eu
sau prin poștă la SC Star Pres Edit SRL - „Revista Construcțiilor”,
050663 – Șos. Panduri nr. 94, Corp B (P+3), Et. 1, Cam. 23, Sector 5, București.

* Creșterile ulterioare ale prețului de vânzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.
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