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 l Într-adevăr, sunt semne că

în 2019 se pot rezolva unele
dintre problemele cu care
societățile din construcții s-au
confruntat în ultimii ani. Iar
meritul îi aparține conducerii
Federa ției Patro natelor Soci-
etăților din Construcții care a
reușit să convingă Guvernul
că, în construcții, „așa nu mai
merge!”.  Că, dacă vom continua așa, economia poate înre -
gistra în continuare creștere, în schimb România nu va
înregistra dezvoltare. Ori, numai prin ceea ce construim, prin
ceea ce investim, asigurăm dezvoltarea țării, viitorul ei.

Așa s-a născut Acordul între Guvernul României și Fede -
rația Patronatelor Societăților din Construcții, acord prin care
s-a declarat, pe următorii 10 ani, Sectorul Construcțiilor,
sector prioritar, de importanță națională, pentru economia
românească.

Sigur, pentru a asigura Sectorului Construcțiilor acest rol
prioritar, Acordul - pe care îl publicăm în întregime în interi-
orul revistei - cuprinde un pachet de măsuri prin care se
încearcă rezolvarea unora dintre problemele cu care se con-
fruntă societățile de construcții.

Una dintre cele mai acute este lipsa forței de muncă.
Aceasta încearcă să se rezolve prin creșterea salariului
minim, însoțit de o serie de facilități fiscale. De asemenea, în
același sens, sunt prevăzute o serie de măsuri care să
ușureze importul de forță de muncă.

S-a stabilit, de asemenea, prin Acord, perfecționarea
legis lației privind achizițiile publice. Să sperăm că, prin
măsurile care se vor adopta, se va putea elimina „bâlciul”
care se înregistrează în prezent, la aproape fiecare licitație
pentru lucrările importante.

Sunt semne și că vom putea înregistra creșterea calității
lucrărilor de construcții, prin, în sfârșit, certificarea profe-
sională a societăților de construcții. Ceea ce înseamnă o
garanție că cel puțin lucrările importante nu vor mai putea fi
executate decât de societăți care pot asigura condițiile de
calitate pentru lucrările respective.

În sfârșit, sunt prevăzute măsuri care sunt menite să
sprijine financiar societățile din Sectorul Construcțiilor. Unele
ar fi „înființarea unui Fond de Garantare pentru construcții cu
participarea Statului în procent de 80% și a firmelor de con-
strucții cu 20%”.  Apoi, foarte importantă va fi posibilitatea
de ajustarea prețului contractelor pe baza unui unei formule
care preia influențele modificării prețurilor.

Dar extrem de important este că unele dintre facilități se
aplică nu numai pentru societățile de construcții ci și pentru
cele de proiectare, consultanță sau o parte dintre cele pro-
ducătoare de materiale de construcții.

M-am referit în acest editorial doar la câteva măsuri.
Acordul cuprinde, însă, un întreg pachet pe care îl puteți stu-
dia în paginile următoare și ceea ce e de remarcat e că unele
dintre ele au intrat deja în vigoare.

Și tot ca un semn bun pentru sector, consider și „Trofeul
Calității” acordat la sfârșitul anului trecut de Asociația
Română a Antreprenorilor de Construcții (ARACO), în care
au fost premiate, de astă dată, lucrări una mai interesantă
decât alta, pe care le vom prezenta, pe rând, pe parcursul
întregului an 2019.

Ionel Cristea

Semne bune anul are…
în construcții!
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ACORD
între Guvernul României

și Federația Patronatelor Societăților din Construcții

1. Se declară sectorul construcțiitor sector prio ritar, de
importanță națională pentru economia românească pe
următorii 10 ani, începând cu 01.01.2019. Prin „sector
construcții” se înțelege activitatea de construcții, precum
și principalele domenii de producere a materialelor de
construcții, nominalizate în acest acord.

2. Pentru sectorul construcții definit mai sus, se va sta-
bili începând cu 2019 un salariu minim brut lunar de 3.000
lei. Taxele pe muncă pentru angajator vor fi 0, iar pe
angajat se vor stabili astfel încât, salariul minim net lunar
să depășească echivatentul în lei a 500 euro, algoritm ce
se va aplica pe întreaga grilă de salarizare până la limita
de 10 salarii minime.

3. Introducerea certificării profesionale va fi făcută de
un organism de certificare neutru, alcătuit din membri ai
organizațiilor patronale reprezentative, organizațiilor pro-
fesionale, instituțiilor de învățământ și specialiștii din
domeniu. Firmele care fac obiectul certificării vor putea
efectua lucrări doar în condițiile în care au fost atestate
profesional în prealabil de organismul de certificare astfel
înființat și numai la categoriile de lucrări pentru care au
fost certificate.

Termen: 30.06.2019
4. În condițiile noului salariu minim și a facilității fis-

cale la plata contribuțiilor sociale, se vor introduce măsuri
suplimentare pentru combaterea muncii la negru.
Societățile depistate că folosesc lucrători fără forme legale
vor fi declasificate cel puțin un an de zile. De asemenea,
lucrătorilor fără forme legale li se vor aplica sanc țiuni
suplimentare, stabilite împreună cu patronatele și sindica-
tele reprezentative.

Termen: 30.09.2019

5. În sectorul de construcții definit la punctul 1, nu se
vor utiliza zilieri.

Termen: 31.12.2018
6. Societățile comerciale din construcții, care nu își vor

îndeplini contractele la termen și în condițiile de calitate
solicitate, vor fi trecute la o clasă inferioară de certificare,
pe baza unei metodologii stabilite de comun acord între
instituțiile guvernamentale și patronatele reprezentative.

Termen: 30.09.2019
7. Actualizarea prețului contractelor cu prevederile

legislative apărute ulterior încheierii acestora, inclusiv cu
prevederile noilor nivele de salarizare, în sensul aplicării
creșterii procentuale a salariului minim pentru toată grila
de salarizare. Aceasta se va aplica pentru: contracte aflate
în execuție, contracte aferente procedurilor de achiziții
publice aflate în derulare, pentru care anunțul a fost publi-
cat în SICAP, au fost depuse oferte dar nu s-a
semnat contractul sau acesta este în curs de semnare,
contracte ce se vor demara ulterior, indiferent de sursa de
finanțare.

Termen: 31.12.2018
8. Ajustarea prețului contractelor se va face pe baza

unei formule polinomiale pentru preluarea influenței
modificării prețurilor. Această ajustare se va aplica pentru
același tip de contracte ca la punctul 7.

Indicii de preț și proporțiile diverselor componente ale
costului construcțiilor vor fi stabiliți, în mod centralizat, de
către Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP)
și vor fi publicate trimestrial. Agenția Națională pentru
Achiziții Publice (ANAP) va elabora metodologia de ajus-
tare și actualizare.

Termen: 31.12.2018

Apreciind că sectorul construcțiilor reprezintă unul dintre domeniile prioritare pentru realizarea obiecti-
velor prevăzute în programul de guvernare,

Ținând cont că activitatea de construcții este decisivă pentru realizarea proiectelor de investiții publice
și private,

Având în vedere că, în ultimii ani, sectorul construcțiilor s-a confruntat cu dificultăți legate de asigura-
rea cu forță de muncă specializată și de o concurență neloială, ceea ce a făcut ca numărul mediu de sala-
riați, declarați de agenții economici din domeniu, să se reducă, numai în ultimii doi ani, cu 2%, respectiv cu
circa 8 mii de persoane,

Luând în considerare că, în ultimii 3 ani, deși economia a înregistrat un ritm ridicat de creștere a produ-
sului intern brut, cifra de afaceri din sectorul construcțiilor s-a redus, fiind în anul 2017 cu circa 3 miliarde
lei mai mică decât în anut 2015, iar numărul unităților din sector care au înregistrat pierdere a crescut,

Având în vedere că în unele sectoare adiacente activității de construcții, care asigură materii prime și
materiale de construcții, există o concurență ridicată a importurilor de astfel de produse, ceea ce face ca
acestea să înregistreze rate de profitabilitate mai reduse decât în activitatea de construcții,

GUVERNUL ROMÂNIEI SE ANGAJEAZĂ
SĂ ADOPTE URMĂTOARELE MĂSURI

DE NATURĂ SĂ VINĂ ÎN SPRIJINUL ACTIVITĂȚII DE CONSTRUCȚII



w Revista Construcțiilor w ianuarie‐februarie 2019 5

9. Modificarea prevederilor referitoare la angajarea
cetățenilor din afara UE, în sensul în care se vor stabili
cote mult mai mari, agreate împreună cu patronatele
reprezentative și în același timp se vor elimina orice fel de
inechități privind taxarea și impozitarea acestora.

Termen: 31.01.2019
10. Adoptarea legii Casei Sociale a Constructorilor în

forma reactualizată, aflată în acest moment la Comisia
pentru muncă și protecție socială din cadrul Camerei
Deputaților (Legea 215/1997).

Termen: 31.12.2018
11. Conform solicitării patronatelor reprezentative se

va analiza posibilitatea ca valoarea contractelor să fie
exprimată și în euro și posibilitatea introducerii unui ter-
men de maximum 25 de zile pentru prelungirea perioadei
de evaluare a ofertelor. (De asemenea, se va avea în
vedere ca modificarea regulamentului de recepție și a
modelului de contract aprobate prin HG 1/2018 să ia în
considerare propunerile patronatelor reprezentative.)

Termen: 31.03.2019
12. Perfecționarea legislației privind achizițiile publice,

prin transmiterea către Parlament a amendamentelor
agreate cu patronatele reprezentative.

Termen: 31.03.2019
13. Introducerea obligativității de acordare a avansului

pentru contracte de lucrări în procent de 30%, în special
pentru cele din fonduri europene și pentru contractele de
interes național, iar în funcție de disponibilitate, la alte
contracte cu o valoare de peste 1 milion de euro. Restitui-
rea avansului se va efectua prin reduceri procentuale la
fiecare factură, până la finalizarea proiectului.

Termen: 31.12.2018
14. Introducerea prevederii ca toți agenții economici

certificați, care activează în sectorul cons trucțiilor definit
la punctul 1, să fie membri într-o organizație patronală.

Termen: 30.06.2019
15. Înființarea unui Fond de garantare pentru constru-

cții, cu participarea Statului în procent de 80% și a firme-
lor de construcții cu 20%.

Termen: 30.06.2019
16. Conceperea unui mecanism de sprijin și subvențio-

nare pentru producția internă de materiale de construcții
în cazul activităților CAEN cu o pondere ridicată a importu-
lui, precum și pentru exportul de materiale de construcții
și îndeosebi de tâmplărie și/sau vitraj izolant.

Termen: 31.03.2019

17. Adoptarea unor măsuri de întărire a controlului
împreună cu patronatele, în ceea ce privește tâmplăria și
vitrajul izolant, referitor la marcajul CE și C47, prin stabi-
lirea instituțiilor și responsabilităților acestora. Aprobarea
proiectelor de acte normative privind:

• Normativ Indicativ C47 - 2018: instrucțiuni tehnice
pentru folosirea si montarea vitrajetor și a altor produse
din sticlă în construcții.

• Normativ Indicativ P 118/1 - 2018 (Partea I: Construc -
ții, privind securitatea la incendiu a construcțiilor).

Termen: 31.03.2019
18. Domeniile de activitate conform cod CAEN, care să

facă obiectul prezentelor măsuri, sunt următoarele:
• Secțiunea F CONSTRUCȚII cod CAEN 41, 42, 43 integral
• 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
• 2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
• 2332 - Fabricarea cărămizilor, țigletor și altor produse pen-
tru construcții din argilă arsă
• 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
• 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
• 2363 - Fabricarea betonului
• 2364 - Fabricarea mortarului
• 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
• 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
• 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru
construcții
• 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie
pentru construcții
• 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
• 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți compo-
nente ale structurilor metalice
• 0811 - Extracția pietrei ornamentate și a pietrei pentru
construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și
a ardeziei
• 0812 - Extracția pietrișului și nisipului;
• 711 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de con -
sultanță tehnică.

19. Societățile comerciale care au ca activitate prin-
cipală una din activitățile prevăzute în clasificația de la
punctul 18 vor beneficia de prevederile prezentului acord
în măsura în care cifra de afaceri obținută din activitatea
din domeniul construcțiilor reprezintă cel puțin 80% din
cifra de afaceri totală. Această proporție va fi declarată
pe propria răspundere.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRU

Vasilica - Viorica DĂNCILĂ

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Paul STĂNESCU

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE
Eugen Orlando TEODOROVICI

MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
Marius Constantin BUDĂI

PREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ

Ion GHIZDEANU

FEDERAȚIA PATRONATELOR
SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII

PREȘEDINTE
Valentin PETRESCU

PRIM-VICEPREȘEDINTE
Liviu SIMION

VICEPREȘEDINTE
Cristian ERBAȘU
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HIDROCONSTRUCȚIA SA ȘI OAMENII SĂI
Contribuția la Edificarea Sistemului Hidroenergetic Național (XXII).

Aducțiuni secundare și amenajări conexe ale Bazinului râului Argeș (III)
ing. Ștefan CONSTANTIN - HIDROCONSTRUCȚIA SA

Continuând, spre aval, seria lucrărilor execu-
tate pe râul Argeș, după ce în articolele anterioare
am făcut și o prezentare a locurilor, faunei și le -
gendelor apelor repezi de munte care alcătuiesc
bazinul hidrografic al râului, în numărul de astăzi
vom vorbi despre următoarele lucrări ale
„salbei” de hidrocentrale executate de HIDRO-
CONSTRUCȚIA.

Barajul și Centrala Hidroelectrică Cerbureni:
geamănă a Oieștiului, este o acumulare de mic
volum, 1,62 mil. mc apă. Înălțimea barajului este
de 18 m, la o lungime de 31 m, digurile de contur
având înălțimea de 11 m și o lungime de 665 m,
punerea în funcțiune a lucrării având loc în anul
1968. 

Centrala barajului, amplasată la cota 465
mdM, este alimentată printr-un canal de aduc -
țiune de formă trapezoidală, având lungimea de
596 m. Alcătuirea este dată de blocul turbinelor și
blocul de montaj ce formează un unic bloc cu
lungimea de 31,55 m. Lățimea centralei este de
12,50 m, iar înălțimea de 28,50 m. Este echipată
cu două turbine tip Kaplan de 7,5 MW fiecare, la o
cădere de 20,50 m, oferind o cantitate medie de
energie de 29 GWh/an, la un debit instalat de
90 mc/sec. Canalul de derivație este prevăzut cu un

descărcător de avarie cu rolul de preluare a de -
bitelor în caz de nefuncționare a centralei, precum
și de evacuare a plutitorilor și ghețurilor. În aval
de centrală este amenajat canalul de fugă cu o
lungime de 1.634 m.

În avalul Cerburenilor se află CHE Albești și
CHE Valea Iașiului. Sunt centrale hidroelectrice
identice, pe canale de derivație care continuă
canalele de fugă ale centralelor din amonte, fără
lacuri de acumulare. Canalele de aducțiune, cu
secțiuni terapezoidale, au lungimi de 455 m la
Albești și 827 m la Valea Iașiului. În avalul fie -
căreia este amenajat câte un canal de fugă cu
lungimi de 1.190 m, respectiv 1.349 m. Fiecare
centrală este echipată cu câte 2 turbine Kaplan de
câte 7,5 MW, furnizând fiecare câte 28,8 GWh/an.
Date în folosință în anul 1969, continuă să func -
ționeze în bune condițiuni.

Barajul și Centrala Hidroelectrică Curtea de
Argeș reprezintă debutul unei scheme de amena-
jare diferite, care ia în considerare importanți
consumatori de apă din centrele industriale
Curtea de Argeș, Pitești, Platforma Dacia și
București. A fost luată în considerație varianta ce
asigură volume de acumulare maxime, înCHE Valea Iașiului

Baraj Cerbureni



amplasamentele favorabile oferite de comunele Zigo-
neni și Vâlcele (13,3 mil. mc și 54,8 mil. mc), inclusiv
amenajarea unui mic lac de 1,1 mil. mc pe teritoriul
orașului Curtea de Argeș.

Amenajările sunt caracterizate prin situarea cen-
tralelor în frontul de retenție (centrale-baraj) la Zigoneni
și Vâlcele, iar în aval – pe canale de derivație la cen-
tralele Noapteș, Băiculești, Manicești și Merișani. Căde -
rile sunt modulate în trepte de 20,50 și 10,50 m, iar
pentru zona Pitești, caracterizată de pante hidraulice
modeste ale râului, au fost adoptate două trepte de
cădere mică (10,50 m) pentru centralele Bascov și
Pitești.

Ultima centrală înainte de Bascov este cea de la
Budeasa, cu o istorie interesantă: proiectată inițial ca
centrală pe derivație, în urma viiturilor deosebite din
anii 71-75, cu transport mare de debite și de aluviuni în
lacurile din amonte, s-a luat decizia modificării soluției
și execuției unei centrale-baraj cu o acumulare de
54,90 mil. mc.

Geologia amplasamentelor acestui sector este ase -
mănătoare, majoritatea uvrajelor fiind fundate pe
marne argiloase vinete, cu intercalații de nisipuri cu
conținut mare de fracție fină, gălbui, slab cimentate,
găzduind zone acvifere de mic volum.

Lacul de acumulare Curtea de Argeș, micul lac de
1,1 mil. mc, are o suprafață de 30,18 ha și este utilizat
pentru producerea energiei electrice, asigurarea debitu-
lui de servitute, apărare împotriva inundațiilor și pisci-
cultură în regim natural. Barajul este de tip stăvilar, cu
4 deschideri de 7 m fiecare, echipate cu stavile-segment
cu clapetă. În aval este construit un disipator de energie
în două trepte.

Centrala (de tip „baraj”) este amplasată la extremi-
tatea din dreapta și este echipată cu două turbine
Kaplan, un racord acoperit de 40 m lungime, făcând
legătura între aspiratori și canalul de fugă cu o lungime
de 866 m. Acesta din urmă este continuat cu canalul de
aducțiune de 1.140 m al centralei Noapteș, asemănător,
ca geometrie, cu cel din amonte de Curtea de Argeș și
continuat dincolo de centrală cu un canal de fugă de
2.064 m, ce descarcă în lacul Zigoneni.

Acumularea Zigoneni este compusă de cen-
trală, barajul de tip etajat cu clapetă, vane seg-
ment și timpan de retenție cu 3 deschideri de
4 m x 4 m la partea inferioară și o deschidere de
creastă de 16 m x 3 m, echipată cu o stavilă
clapetă, la care se adăugă diguri cu lungimi de
437 m mal drept și 2.375 m mal stâng. Partea
stângă a barajului este completată cu un descăr-
cător lateral format din 2 galerii de 2,50 m x
2,00 m, echipate cu vane plane, ce pot transporta
90 mc/sec.

Centrala Zigoneni este tot o centrală-baraj, cu
o cădere brută de 21 m, cu dimensiunile de
33,70 m x 36,15 m, cu latura mică în amonte.
Bazinul de liniștire este constituit dintr-o conductă
din beton armat lungă de 60 m, care lateral
stânga este mărginită de zidul descărcătorului la -
teral de avarie.

Înălțimea barajului este de 27 m, iar lungimea
acestuia este de 31 m, centrala fiind utilată cu

două turbine Kaplan de 7,7 MW, furnizând 26 GWh/an.
Punerea în funcțiune s-a realizat în anul 1973.

Va urma

Centrala‐baraj Curtea de Argeș

Centrala Zigoneni
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Mineral GreenTerramesh - soluție inovatoare de zid de sprijin

Mineral GreenTerramesh System combină avanta-
jele zidurilor de sprijin din gabioane cu cele ale zidurilor de
sprijin din pământ armat.

În general costul sistemelor de gabioane este dictat de
costul pietrei, a transportului acesteia și a manoperei
necesare umplerii cutiilor. În principiu umplerea cutiilor de
gabioane trebuie realizată manual (zidărie uscată). Acest
lucru nu se realizează întotdeauna, fapt ce conduce la
realizarea unor lucrări slabe din punct de vedere calitativ.

Pentru optimizarea costurilor lucrărilor de gabioane
este evident necesară optimizarea costurilor aferente
realizării umpluturilor (material, transport și manoperă).

Cel mai simplu mod de optimizare este reducerea la
minim a cantității de zidărie uscată necesară.

Considerând aceste condiții Maccaferri a dezvoltat și
introdus pe piață o serie de sisteme ce au condus la

reducerea treptată a cantității necesare de piatră respec-
tiv Terramesh System și GreenTerramesh System. 

În cadrul GreenTerramesh System cantitatea de piatră
a fost redusă la zero, piatra de la fațadă fiind înlocuită de
un strat de sol vegetal de cca. 50 cm grosime ce asigură
stabilitatea fațadei prin înverzire. Acest lucru a condus la
realizarea unui sistem având costuri foarte reduse de
realizare. Utilizarea acestui sistem este ideală în zonele cu
un climat ce permite dezvoltarea vegetației la fațadă cu
un minim de mentenanță (ca și în cazul unui simplu gazon
sistemul GreenTerramesh System necesită mentenanță).
Totodată s-a observat că la punerea în operă a acestui sis-
tem nu întotdeauna la fațadă a fost utilizat sol vegetal. Fie
din lipsa mentenanței, a utilizării sistemului în zone ce nu
permit dezvoltarea vegetației sau fie din neutilizarea unui
sol vegetal corespunzător, deși siguranța zidului nu a fost
pusă în pericol, au fost cazuri în care fațada zidurilor nu
s-a înverzit fapt ce a condus la apariția ravinărilor și un
aspect estetic inadecvat.

Ca urmare a experienței și investițiilor constant realizate în cercetare de-a lungul timpului, firma
Maccaferri a dezvoltat și introdus pe piață periodic noi sisteme și soluții de realizare a zidurilor de sprijin.

În cadrul articolelor precedente au fost prezentate o parte din aceste sisteme cu avantajele și
bineînțeles dezavantajele acestora.

În continuare vom prezenta o soluție inovativă de zid de sprijin ce combină avantajele sistemelor
precedente reducând la minim dezavantajele: Mineral GreenTerramesh System (Fig. 1). Acest sistem a
fost dezvoltat în vederea satisfacerii cerințelor principale pentru astfel de soluții, respectiv: siguranță în
exploatare, rapiditate în execuție, costuri de realizare și mentenanță reduse.

Fig. 1: Mineral Terramesh System

Foto 1: Mineral GreenTerramesh System

Foto 2: Așezarea pietrei pe parament Foto 3: Mineral GreenTerramesh System



Soluția clasică Green Terramesh System se poate uti-
liza limitat în aplicații hidraulice iar acest lucru a determi-
nat ca specialiștii Maccaferri să proiecteze și să dezvolte
un sistem mai performant, aplicabil condițiilor specifice
din acest sector: Mineral GreenTerramesh System. 

Mineral GreenTerramesh System este o soluție perfor-
mantă pe termen lung și optimizată în termeni de cost-
beneficiu căruia i s-a rigidizat frontul cu ajutorul unui panou
din plasă sudată cu puternică protecție anticorozivă, făcând
posibilă înlocuirea solului vegetal de la front cu zidăria
uscată de piatră. Utilizarea pietrei anulează în totalitate
dezavantajele utilizării solului vegetal respectiv posibilele
erori în execuție (utilizarea la fațadă a umpluturilor sterile)
și reduce la minim costurile de mentenanță.

Noul sistem devine astfel ideal utilizării în aplicații
hidraulice cum sunt apărările de maluri, diguri etc. Pe
lângă costurile foarte reduse comparativ cu soluțiile cla-
sice ce utilizau gabioane această soluție oferă o mult mai
bună protecție împotriva degradărilor produse de plutitori.

Punerea în operă a Mineral GreenTerramesh System
este foarte rapidă și simplă. În figura 2 este prezentată
grafic modalitatea de punere în operă.

Mineral GreenTerramesh System îmbină avantajele
zidurilor de gabioane cu rapiditatea execuției solurilor
armate. Armarea solului se realizează cu ajutorul plasei de
ancoraj (cozii), aceasta este realizată din același tip de plasă
dublu răsucită având diferite tipuri de protecție pentru asi -
gurarea durabilității indiferent de agresivitatea mediului.
În funcție de necesitățile proiectului plasa de ancoraj din
sârmă poate fi dublată/prelungită utilizând geogrile, lungi mea
plasei de ancoraj și a geogrilelor se determină prin calcul.

Producătorul sistemului, Maccaferri, pune la dispoziția
celor interesați softuri specializate pentru dimensionarea
și verificarea acestor tipuri de sisteme precum și asistența
tehnică de specialitate atât pentru proiectare cât și pentru
punerea în operă. q Fig. 2: Modalitatea de punere în operă
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Unde ne sunt inginerii?
dr. ing. Victor POPA -

membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România, președinte CNCisC

Imediat după evenimentele din
`89 tot mai multe voci se lamentau
pe la posturile de televiziune că
țara este plină de ingineri, dar nu
are suficienți economiști și avocați.

Se întrevedea, încă de atunci,
că se dorește o țară bazată mai
mult pe consum și mai puțin pe
producție, mai mult pe vorbe și
mai puțin pe fapte. Eram sfătuiți,
chiar și din afară, nu fără interes,
s-o lăsăm mai încet cu producția și
cu marile întreprinderi și să ne
bazăm mai mult pe întreprinderi
mici și mijlocii, care ar putea aduce
mai mult beneficiu țării. Așa se
face că au fost ruinate toate marile
fabrici, uzine și au fost falimentate
și marile întreprinderi și instituții.

Inginerii, rămași fără obiectul
muncii, au început să se reorien-
teze către comerț și către afaceri
mai mult sau mai puțin potrivite
pregătirii lor. S-au înființat și între-
prinderi mici și mijlocii, dar fără
putere economică suficientă încât
să se poată dota cu tehnologii și
mijloace de producție moderne, ca
să-i concureze pe cei veniți din
afară, care erau deja cu mulți pași
înaintea noastră. Nu aveau nici
cunoștințele necesare unei bune
organizări, încât produsele lor să
fie de calitate, pentru a concura cu
cele din vest. În aceste condiții, o
mare parte dintre firmele româ-
nești au intrat în „insolvență”, iar
după accederea țării noastre în UE,
când piața forței de muncă și-a
deschis porțile, cea mai mare parte
a inginerilor români și-au găsit un
loc de muncă mai potrivit peste
hotare, diminuând drastic numărul
inginerilor, dar și al altor categorii
de specialiști. Afluxul forței de
muncă în afară a fost atât de
mare, încât am rămas și fără forța
de muncă necalificată. În țară au
ramas cei legați prea mult de glia
strămoșească (de regulă cei mai în
vârstă), cei care nu s-au putut
adapta rigorilor muncii din zonele
unde au încercat să evadeze, dar și
cei pricepuți în afaceri, mai mult
sau mai puțin oneste, dintre care
unii chiar s-au pricopsit. Populația

țării s-a diminuat substanțial, iar
media de vârstă a celor rămași a
crescut în mod îngrijorător, fără
șanse de revenire într-un viitor
apropiat.

Avem resurse extraordinare,
din care am putea trăi bine, dar nu
știm să le gestionăm și le înstrăi-
năm în condiții oneroase.

Absolvenții de liceu s-au obiș-
nuit să se orienteze către facultăți
mai comode, ocolind facultățile
tehnice, unde este necesar un efort
mai susținut, dar care nu prea le-au
dat șanse de a mai găsi un loc de
muncă potrivit pregătirii lor.

Acum, când ne-am convins că
economia nu poate fi susținută
numai prin consum și că avem
nevoie să mai și producem ceva,
constătam cu „surprindere” că nu
prea mai avem cu cine. Ne lipsesc
inginerii, cei care sunt destinați să
conducă procesele productive, dar
și cei care trebuie să lucreze efec-
tiv în aceste activități (cadre medii
tehnice și chiar necalificate). 

Suntem țara europeană care
stam cel mai prost la capitolul
autostrăzi și când am simțit nece-
sitatea și importanța acestora pen-
tru economia țării, constatăm că
nu mai avem cu cine să le con-
struim. Bani ar fi, din fondurile
europene pe care avem dreptul să
le accesăm, dar ne lipsesc specia-
liștii capabili să proiecteze documen -
tațiile corec te necesare accesării
acestora.

Apoi și cu execuția este o pro-
blemă. Chiar dacă va fi încredin -
țată unor companii externe, așa
cum ne este obiceiul, acestea nu
vin decât cu personalul necesar să
managerieze fondurile și eventual
cu ceva utilaje, nu din cele mai noi
sau performante. Aici au nevoie de
forță de muncă (de regulă cât mai
ieftină posibil), dar pe care nu o
mai găsesc. Iată, dar, cum orienta-
rea noastră spre un capitalism mai
puțin înțeles ne-a adus în această
situație.

Soluția bună și corectă este să
ne aducem concetățenii înapoi
acasă. Nu este ușor, nici imposibil.

Trebuie studiate cu atenție cauzele
care i-au determinat să plece și să
fie îndeplinite acele cerințe onora-
bile care să le facă întoarcerea
atractivă. 

Desigur că cei mai în vârstă și-au
făcut un rost acolo și le va fi greu
să se hotărască, deși dorul de pla-
iurile și tradițiile natale ramâne
neschimbat. Tocmai de aceea spu-
neam că nu este imposibil, chiar și
pentru aceștia, care ar fi foarte
utili, pentru experiența lor dobân-
dită și în alte condiții de trai.

Cu cei mai tineri ar fi mai sim-
plu, dacă s-ar ține cont de ceea ce
au nevoie: un loc de muncă potri-
vit pregătirii lor, fără șicane la
angajare, un salariu mulțumitor și
pe cât posibil condiții de locuit
onorabile. De aceștia este nevoie
pentru energia, dar și pentru inte-
ligența lor, care este caracteristică
poporului nostru.

Pe de altă parte, este necesar
un lobby mai susținut din partea
universităților cu profil tehnic, dar
și a liceelor, să îndrume tinerii
absolvenți de bacalaureat a-și
îndrepta atenția spre profesia de
inginer, explicându-le avantajele
majore în comparație cu alte profe-
sii (loc de muncă asigurat, răsplată
onorabilă, satisfacția realizărilor
sale), inclusiv alte beneficii colate-
rale care apar în decursul acestei
activități.

dr. ing. Victor Popa
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Dacă mă gândesc la cariera
mea de inginer de poduri, pe care
am îmbrățișat-o dintr-o simplă dar
fericită întâmplare, vă mărturisesc,
cu mâna pe inimă, că am avut atâ-
tea satisfacții în decursul activi-
tății, că acum, dacă ar trebui să o
iau de la capăt, tot pentru aceeași
profesie aș opta fără a mai cugeta
vreun moment. Ce poate fi mai
înălțător, mai sublim, decât să vezi
cum se ridică o construcție conce-
pută de tine sau că ți-ai adus con-
tribuția la execuția ei?

Vă dau doar un singur exemplu.
Am avut șansa și onoarea, încă de
tânăr inginer, de a lucra la proiec-
tarea podurilor rutiere peste cana-
lele navigabile din România:
Dunăre -  Marea Neagră; Poarta
Albă - Midia Năvodari și Dunăre -
București. Am început activitatea
într-un colectiv restrâns de ingi-
neri, tehnicieni și desenatori,
selec  ționați pentru seriozitatea și
pasiunea lor pentru poduri. Colecti-
vul era condus de reputatul inginer
de poduri Gheorghe Dumi trescu
(cunoscut mai mult sub numele de
René Dumitrescu), care lucrase și
la proiectarea podului de șosea
peste Dunăre la Giurgeni - Vadu
Oii. Toți inginerii de poduri din acea
vreme erau pregăți și formați de
Școala românească de Poduri și
Șosele de către o pleiadă de profe-
sori de înaltă probitate profesio-
nală și morală, care au știut să
insufle dragostea și pasiunea pen-
tru profesia aleasă. Asemenea pro-
fesori mai există și astăzi, dar
absolvenții de liceu ocolesc facul-
tățile care pregătesc ingineri,
optând pentru un acces mai ușor în
viață, dar nu atât de sigur și stabil.

Șeful nostru de colectiv, care
era și șeful de proiect pentru pro-
iectarea podurilor peste canal, a
avut ambiția să abordăm, pentru
aceste poduri, soluții noi, moder -
ne, aplicate pentru prima dată în
țara noastră, renunțând la soluțiile
învechite, ineficiente, cu care eram
obișnuiți. Pentru început am cam
fost speriați, dar entuziasmul de a
aborda ceva nou ne-a ambiționat
și în final, am reușit. Am realizat
lucrări care au fost apreciate nu
numai pe plan național, dar și pe

plan internațional, acolo unde se
credea că noi nu putem fi în stare
de așa ceva. Important este că
aceste lucrări ne-au adus nenumă-
rate satisfacții profesionale, mora -
le și chiar pecuniare.

Ce poate fi mai sublim și înălță-
tor decât să fii părtaș la punerea în
operă a propriei tale concepții, a
propriilor tale proiecte, asistând la
lansarea, peste albia canalului
Dunăre - Marea Neagră, a tablieru-
lui metalic de la podul rutier din
orașul Medgidia cântărind peste
1.100 de tone, plutind pe apa lină
împreună cu colosul de 150 de
metri lungime (inclusiv platforma
plutitoare care-l poartă), timp de
aproape 2 ore, în liniștea unei seri
de decembrie sau cocoțat pe capă-
tul unui tablier metalic similar, dar
ceva mai mic, de numai 130 de

metri lungime și 600 tone greu-
tate, la podul rutier peste canalul
Poarta Albă – Midia Năvodari la
Poarta Albă, asistând la oprirea
trenului pe podul de cale ferată
paralel peste același canal, pentru
ca să privească și călătorii specta-
colul unic ce se desfășura în fața
lor (fig. 1).

De asemenea, gândiți-vă câtă
satisfacție poți avea atunci când
asiști la ridicarea aceluiași colos de
metal de la Medgidia, pe o înălțime
de 20 de metri, în timp de o oră,
doar cu 4 trolii electrice, având
capacitatea de câte 20 tf fiecare,
cu ajutorul unei instalații simple,
dar judicios concepute, care i-a
uimit și pe marii specialiști în ase-
menea operații de manipulare ale
pieselor grele și de mari dimensiuni
(fig. 2).

Fig. 2: Aspect de la ridicarea tablierului metalic al podului rutier de la Medgidia

Fig. 1: Aspect de la lansarea tablierului metalic al podului rutier
peste canalul  Poarta Albă – Midia Năvodari la Poarta Albă pe DN 23A

continuare în pagina 14È
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Satisfacția este cu atât mai
mare cu cât constați că lucrarea își
îndeplinește corect funcțiunea,
suportând fără probleme încărcă-
rile maxime la care a fost calculată
(fig. 3) sau purtând, în siguranță,
traficul pentru care a fost conce-
pută (fig. 4).  

După aceste lucrări au urmat
alte sute de proiecte și execuțiile
acestora, concomitent cu satisfac -
țiile profesionale care le-au însoțit.

Am adus în memorie aceste
lucrări nu pentru a le elogia, ci
pentru a face apologia profesiei de
inginer și a arăta importanța aces-
tuia în viața economică a unei
societăți. Omul este important în
viață prin ceea ce face și prin ceea
ce lasă în urma lui, iar inginerul
face parte din acea categorie de
oameni care produc bunuri mate-
riale necesare și utile pentru socie-
tate. De aceea, dragi prieteni
tineri, nu vă sfiiți de inginerie, căci
nici măcar nu este atât de grea pe
cât pare. Încercați și veți vedea că
totul decurge de la sine, iar curând
va veni și pasiunea care vă va
ajuta mult în activitate.

Iată ce scria președintele ame-
rican Herbert Hoover (1874 -
1964) în articolul „Engineering as a
Profession” (Ingineria ca o profe-
sie), el însuși fiind inginer de mine
și vorbind, deci, în cunoștință de
cauză:  „Ingineria… este o mare
profesiune. Este fascinația de a
vedea cum o mare plăsmuire a
imaginației se transformă, cu aju-
torul științei, într-un plan pe hâr-
tie. Apoi, să se materializeze în
piatră, metal sau energie. După
aceea, să creeze locuri de muncă
și locuințe pentru oameni. Ca apoi
să ducă la creșterea standardului
de viață și la sporirea confortului.
Acesta este înaltul privilegiu al
inginerului.”  

Mai departe vorbea și despre
răspunderea inginerului: „Marea
răspundere a inginerului, în com-
parație cu oameni de alte profesii -
este că lucrările sale sunt des-
chise, pe care toți le pot vedea.
Faptele sale, pas cu pas, sunt în
esență puternice. El nu poate
îngropa greșelile lui în mormânt,
ca doctorii. El nu le poate susține,
cu aer nevinovat, să dea vina pe
judecător ca avocații. El nu poate,
ca arhitecții, să-și acopere eșecu-
rile cu arbori și viță de vie. El nu
poate, la fel ca politicienii, să-și
ascundă neajunsurile dând vina pe
opoziție în speranța că oamenii vor
uita. Inginerul, pur și simplu, nu
poate nega ce a făcut. Dacă lucră-
rile sale nu funcționează, el este al
naibii de vinovat.”

„This is exactly why I Decided
to go into engineering.” („Tocmai

de aceea am decis să intru în ingi-
nerie.”) a fost concluzia unei tinere
americance, pe blogul ei, despre
cele scrise de Herbert Hoover și
relatate mai sus.  

Aș dori să mai adaug că, în 15
iunie 2011, președintele SUA în
funcțiune (de profesie avocat),
atrăgând atenția asupra crizei eco-
nomice pe toate planurile din eco-
nomia țării, a arătat că aceasta
este cauzată, în mare parte, de
lipsa de ingineri (din necesarul de
1.000.000.de ingineri fiind dispo-
nibili doar 200.000) și a cerut să
fie aduși cât mai mulți ingineri în
țară. În același timp a dat exem-
plul Indiei, unde gigantul concu-
rent High-Tech Infosys tocmai
cheltuise 120 de milioane de dolari
pe un campus în care să formeze o
armată de 14.000 de ingineri, care
să lucreze, apoi, toți pentru această
companie.

Iată dar, dragi tineri, dacă vreți
cu adevărat și cu siguranță să vă
realizați în viață, urmați calea ingi-
neriei, a producției și a progresu-
lui. În acest fel veți servi mai bine
țara, dar și pe voi înșivă.

Creșterea salariilor pentru spe-
cialiști este de bun augur și ar
putea fi un prim pas în acest sens.
Ar trebui analizați cu atenție și alți
pași, precum stabilitate și predicti-
bilitate în domeniile economice.
Este nevoie, evident, să existe cu
adevărat și voința necesară din
partea factorilor de răspundere.

Poate în acest fel vom putea să
ajungem din nou la nivelul la care
am fost, când doar cu forțele și
mintea noastră am avut atât de
multe realizări, pe care n-am știut,
însă, să le prețuim așa cum se
cuvine. q

Fig. 3: Aspect de la încercarea cu convoaie de calcul a podului rutier
peste canalul Poarta Albă ‐  Midia Năvodari la Poarta Albă pe DN 23A

Fig. 4: Aspect al podului rutier peste Canalul Dunăre ‐ Marea Neagră
din municipiul Medgidia, în funcțiune

Æ urmare din pagina 13
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Grupul KÉSZ - cunoștințe și valori
Datorită portofoliului vast de servicii și resurselor

proprii, societatea KÉSZ poate să răspundă, în mod
complex, la exigențele ridicate ale industriei con-
strucțiilor. De la proiectare până la execuție, de la
montaj de instalații și tehnologii până la dezvoltări
imobiliare, KÉSZ rezolvă sarcini formulate de benefi-
ciari, în prezent și viitor, în întreaga țară, dar nu numai.

Grupul KÉSZ pune un accent deosebit pe aplicarea
tehnologiilor de ultimă oră și pe inovare. Echipa
tânără, dinamică este dedicată să însușească, să dez-
volte, să împărtășească și să aplice cunoștințele acu-
mulate în grupul KÉSZ în decursul celor 37 de ani de
activitate de succes.

Primul, și probabil cel mai important pas în orice
investiție îl reprezintă proiectarea. Oferim proiectarea
în sistem BIM (Building Information Modeling), ceea
ce reprezintă un mod de lucru inteligent, bazat pe
modelul 3D, care oferă specialiștilor din domeniul arhi-
tecturii, ingineriei și construcțiilor instrumentele și
posibilitățile necesare pentru planificarea, proiectarea,
construirea și operarea eficientă și transparentă a clă-
dirilor. Cu ajutorul unor proiecte detaliate, bine gândite
tehnologic, se poate ajunge la o eficiență ridicată în
execuție. Din cauza lipsei acute de forță de muncă și a
termenelor din ce în ce mai strânse, eficiența în exe-
cuție a construcțiilor este mai importantă ca oricând.

Ne putem mândri că societatea KÉSZ a fost
partenerul firmei DOKA în implementarea, în premieră,
a sistemului Concremote în România. Serviciul inova-
tor Concremote este deja un partener de neocolit pe
multe șantiere. Tehnologia face posibilă monitorizarea
în timp real a evoluției rezistenței betonului și a dez-
voltării excesului de căldură din hidratare, în diferite
faze ale execuției. Astfel, în funcție de rezistența
betonului se pot determina termenele pentru
decofrare, perioadele pentru tratamentele ulterioare
sau cel mai potrivit moment pentru pretensionarea
prin post-întindere.

Măsurarea dezvoltării/generării căldurii este impor-
tantă pentru urmărirea solicitărilor și a comportării
structurilor pe baza variațiilor de temperatură. Prin
aceasta pot fi evitate fisurarea excesivă și degradarea
ulterioară a caracteristicilor structurii. Pe baza rezulta-
telor obținute în urma măsurării rezistenței betonului,
pot fi luate măsurile adecvate, procesele de construcție
pot fi accelerate, iar costurile pot fi reduse.

Pe lângă aparatul Concremote, Doka oferă versiu-
nea îmbunătățită Concremote plug.IN. Montat direct în
sistemul de cofrare a plăcilor Concremote plug.IN
determină data exactă a decofrării.

Companiei KÉSZ România i s-a încredințat reali -
zarea, pro babil, a celor mai moderne clădiri de birouri
din Cluj. Arhitectura contemporană are o clară tendință
de individualizare a suprafețelor. Este din ce în ce mai
des folosit betonul aparent, ceea ce necesită soluții
unitare pentru tehnologia betonului, pentru tehnica de
cofrare, turnare și compactare.

Societatea noastră a executat mai multe proiecte
importante utilizând, cu profesionalism, betonul aparent:

• Culoarele de îmbarcare B ale Terminalului 2 la
Aeroportului Internațional Liszt Ferenc din Budapesta;

• Centrul de vizitatori al Parlamentului din
Budapesta;

• Clădirea centrală a sediului Universității Corvinus
din Budapesta.

Avem parteneriate strategice, profesionale, cu cei
mai renumiți experți în aplicarea betoanelor aparente.
Cunoștințele și experiența acumulate în aceste teh -
nologii complexe ne fac încrezători în forțele proprii cu
care abordăm cele mai exigente proiecte.

O altă tendință a clădirilor contemporane o repre -
zintă structurile temperate. Tehnica modernă se
adaptează rapid la arhitectura modernă, influențele cli-
materice, folosirea proiectării computerizate (BIM) și
nevoii de confort din ce în ce mai ridicat.

Systronics – Cicor: Fabrica de produse electronice
de înaltă calitate ‐ Arad

Culoarele de îmbarcare la Terminalul 2
al Aeroportului Internațional Liszt Ferenc ‐ Budapesta



Temperarea miezului clădirilor – a structurii de
beton - constituie un sistem modern de răcire și
încălzire, care îndeplinește toate cerințele din zilele
noastre. Avantajele acestei tehnologii sunt: costuri mai
reduse, comfort ridicat și eficiență maximă, răcire
lentă, fără crearea de curenți de aer, schimb redus de
aer la folosirea împreună cu instalații de venti la -
ție/climatizare, dimensionare redusă a instalației de
răcire prin activarea structurilor de stocare/înmaga -
zinare, economie de energie.

Utilizarea inerției termice a căldurii face posibilă
echilibrarea vârfurilor de încălzire și de răcire; cu alte
cuvinte, o temperatură interioară echilibrată și plăcută.
La clădirile multietajate, cu proiecte optimizate socie -
tatea KÉSZ folosește planșee pretensionate prin

post-întindere, prin care se pot obține grosimi mai
reduse, economie de materiale, precum și un control
mai bun al deformațiilor și fisurilor. În vederea prote-
jării toroanelor de precomprimare se interzice carotarea
/ găurirea ulterioară a planșeelor. În acest scop se exe-
cută cofraje pentru toate golurile de instalații prevăzute
încă din faza de proiectare, ceea ce necesită și justifică
proiectarea prin tehnici avansate BIM.

Formulăm, ca obiectiv pe anul 2019, să obținem
rezultate calitative prin demersuri echilibrate și efi-
ciente, bazate pe organizare și structură, reeva-
luând și prioritizând consistent și constant obiectivele,
comunicând astfel încât să facem față situațiilor de criză,
prin colaborare, prin forțe unite, prin încredere. q

ONE Herăstrău Park Residence ‐ BucureștiClădirea de birouri clasa A Tradecenter ‐ Oradea 

Culoarele de îmbarcare la Terminalul 2
al Aeroportului Internațional

Liszt Ferenc ‐ Budapesta
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Experimentează inovația!
TOPGEOCART prezintă LEICA FLEXLINE TS03,TS07,TS10

TOPGEOCART răspunde prompt așteptărilor profesioniștilor în domeniu, prin lansarea
în România a noilor echipamente LEICA din gama FLEXLINE: TS03, TS07, TS10.

Aceste echipamente vă permit să măsurați mai multe puncte pe zi, datorită metodelor
rapide de măsurare și trasare susținute de software-ul de teren revoluționar Leica Cap-
tivate. Software-ul este dezvoltat pentru a vă face munca mai ușoară și mai plăcută.
Un alt avantaj este oferit de utilizarea fără probleme: creșterea productivității și mini-
mizarea timpului de întrerupere a lucrării, datorită unei rețele globale de suport tehnic
și service. Demne de menționat sunt și elementele legate de protejarea investiției:
puteți obține, așadar, fiabilitate, rapiditate și precizie cu acest produs care are o durată
de viață mare și valoare ridicată la revânzare, produs obținut cu o investiție minimă.

Noile echipamente rezolvă provocările profesionale zilnice și sarcinile legate de
creșterea cererii în domeniul măsurării și cartografierii construcțiilor de clădiri și
ingineriei civile:
• Directorii executivi ai departamentelor de construcții beneficiază de un timp minim
de întrerupere a echipelor de topografi, pentru a furniza proiecte în conformitate cu
bugetul și în timp util.
• Managerii echipelor de topografie se pot baza pe cea mai mare durabilitate a produsului pe piață, ceea ce
sporește certitudinea planificării.
• Topografii lucrează mai rapid, prin măsurarea mai multor puncte pe zi, cu mai puține erori de măsurare și
repetări necesare.

AutoHeight: Revoluționarea modului de măsurare a înălțimii instrumentului

TS10 oferă prima opțiune AutoHeight din lume. AutoHeight permite instrumentului să măsoare, să citească și să
stabilească înălțimea instrumentului. Preveniți efortul manual consumator de timp și eliminați ero rile critice în tim-
pul configurării instrumentului, atunci când această caracteristică revoluționară folosește un laser din instrument
pentru a măsura înălțimea instrumentului și a transmite automat software-ului măsurătoarea.

Specialiștii de la TOPGEOCART cunosc faptul că de multe ori colegii lor din domeniul construcțiilor și măsurăto-
rilor terestre se confruntă, în teren, cu situații dificile: vreme neprielnică, condiții vitrege, relief accidentat etc.

Cunoscând aceste aspecte, TOPGEOCART propune noile echipamente din gama FLEXLINE, echipamente
robuste și ergonomice. Gasiți mai multe detalii pe topgeocart.ro
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200 de ani de învățământ superior românesc
în construcții

Ionel Cristea: Cum ați carac-
teriza, pe scurt, cei 200 de ani
de activitate ai Universității?
Radu Văcăreanu: Este extrem

de dificil, dacă nu imposibil, de a
sintetiza istoria UTCB în câteva
cuvinte. 

Învățământul superior de con-
strucții a contribuit în mod deter-
minant la dezvoltarea României
moderne, prin formarea unui corp
profesional bine pregătit, care a
avut realizări de prestigiu precum
dezvoltarea rețelei naționale de
drumuri, poduri și căi ferate, dez-
voltarea industriei energetice prin
construirea de baraje, prin dezvol-
tarea urbanistică rapidă a Româ-
niei din a doua jumătate a
secolului trecut, prin dezvoltarea
industrială polivalentă, prin reali-
zarea de structuri și instalații de
mare complexitate (iar lista nu
este exhaustivă, ci exemplifica-
tivă).

Din familia mare a științelor ingi -
nerești, Universitatea noastră aco-
peră domeniul construcțiilor prin
ingineria civilă, ingineria instala -
țiilor, ingineria geodezică și ingine-
ria mecanică pentru construcții.

În perioada următoare, Univer-
sitatea Tehnică de Construcții
București va deveni un pol regional
de excelență în educație și cerce-
tare în domeniul construcțiilor și va
contribui la consolidarea rolului
ingineriei de construcții în societa-
tea viitorului.

Ionel Cristea: Cum se pla-
sează, în prezent, UTCB între
toate facultățile din țară care
pregătesc specialiști pentru
domeniul construcțiilor?

Radu Văcăreanu: Cred cu
tărie că absolvenții noștri sunt cei
mai buni, și suntem foarte mândri
de ei. Afirmația este argumentată
atât de rezultatele lor din timpul
studiilor universitare și ulterioare
absolvirii acestora, cât și de recu-
noașterea competențelor absolven -
ților noștri de către angajatori.
Trebuie să menționez că evaluările
instituționale ale ARACIS au confe-
rit, de fiecare dată, „Grad de
Încredere Ridicat” pentru UTCB.

Ionel Cristea: Se spune că în
ultima perioadă tinerii nu se
mai îndreaptă spre facultățile
de construcții, alegând meserii
mai „comode” și mai bine plă-
tite (informatica, de pildă). Ce
faceți dumneavoastră pentru
a-i atrage spre frumoasele spe-
cializări pe care le reprezentați?
Radu Văcăreanu: Modul în

care piața forței de muncă recom-
pensează angajații, precum și pre-
dictibilitatea pieței, contribuie, în
mod hotărâtor, la alegerea mese-
riei. Ambele motive enunțate ante-
rior nu au fost favorabile meseriei
de inginer constructor în ultima
decadă; dovada o avem în scăde-
rea numărului de studenți de la
UTCB. Desigur, și declinul demo-
grafic, combinat cu oportunitățile
de studii în străinătate, au contri-
buit la această scădere. Totuși,
fiind conștienți de faptul că, în
pofida unor condiții nefavorabile,
nevoia de ingineri constructori va fi
mare, am urmărit cu consecvență
atragerea de absolvenți de liceu la

universitatea noastră. Astfel, am
inițiat seria de evenimente anuale
CONSTRUCT FEST, am continuat
campaniile de informare în licee,
am dezvoltat programe de atra-
gere a tinerilor din zonele defavori-
zate, am lansat site-ul nou al
UTCB, am oferit burse studenților
încă din primul semestru al anului
întâi de studii de licență.

Ionel Cristea: Considerați că
Acordul pe care FPSC l-a înche-
iat cu Guvernul, prin care
Sectorul Construcțiilor a fost
declarat prioritar pentru econo-
mie, va avea un efect pozitiv și
pentru învățământul din acest
domeniu?
Radu Văcăreanu: Sunt con-

vins de efectele pozitive ale acestui
Acord, pe termen scurt și mediu,
pentru că acesta rezolvă cele
două obstacole enunțate anterior:

Tradiția Universității Tehnice de Construcții București (UTCB) pornește din anul 1818, de când
fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească, marele iluminist și patriot
Gheorghe Lazăr, înființează la București, la mănăstirea Sfântu Sava, o „Academie cu știință, chiar
în limba maicii sale”, în cadrul căreia apare prima școală tehnică în care au fost pregătiți, într-o
grupă specială, primii ingineri hotarnici. 

Cu ocazia acestui eveniment am solicitat un interviu dlui Radu Văcăreanu - rectorul Universiății
Tehnice de Construcții București.

Radu Văcăreanu ‐ rectorul Universității
Tehnice de Construcții București
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modul în care piața forței de
muncă recompensează angajații,
precum și predictibilitatea pieței.

Ionel Cristea: Pregătirea prac-
tică a studenților este satisfăcă-
toare? Se poate face mai mult
în această direcție?
Radu Văcăreanu: Nu cred că

există programe de studii care, în
viziunea angajatorilor, să ofere
suficientă pregătire practică.
Mediul universitar încearcă să
găsească o împărțire judicioasă
între cunoștințele teoretice și prac-
tice transmise studenților. Din
acest punct de vedere, interacțiu-
nea cadrelor didactice și a stu -
denților cu angajatorii este un
ingredient absolut necesar. Univer-
sitatea noastră a inițiat și activat
un Consiliu Consultativ, în care am
invitat angajatorii absolvenților
noștri pentru a găsi o abordare
judicioasă prin integrarea compo-
nentei didactice cu cea practică.
Această colaborare prin Consiliul
Consultativ a produs, printre multe
alte efecte pozitive, și acorduri de
parteneriat între UTCB, pe de o
parte, și autorități publice centrale
și industrie, pe de altă parte, acor-
duri ce au ca principal scop dezvol-
tarea de stagii de practică și
programe de internship pentru
studenții noștri.

Ionel Cristea: În general,
aveți o relație bună și utilă cu
societățile din construcții?
Radu Văcăreanu: Relația este

foarte bună și, cred eu, mutual
benefică. Colaborăm atât cu socie-
tățile de construcții și de materiale
de construcții, cât și cu organizații
patronale asociative, precum FPSC,
unul dintre partenerii cei mai
prețuiți și constanți ai UTCB.

Ionel Cristea: Există practica,
pentru societățile de construc -
ții, de a încheia contracte cu
studenții încă din timpul facul-
tății?

Radu Văcăreanu: Da, există
această practică, atât pentru stu-
denții de la licență, cât și pentru
cei de la master. Desigur, practica
este mult mai răspândită pentru
cei ce urmează studiile universi-
tare de masterat.

Ionel Cristea: Se anunță
multe lucrări în perioada urmă-
toare, în domeniul infrastructu-
rii (drumuri, autostrăzi, căi
ferate, instalații edilitare etc.).
Reușiți să asigurați specialiști
pentru aceste domenii?
Radu Văcăreanu: UTCB face

toate eforturile de a răspunde
acestei nevoi crescânde de specia-
liști. Semnalele din piață ne arată
că cererea este mai mare decât
ceea ce putem oferi; ca atare, ne
concentrăm eforturile pentru a
suplini oferta prin creșterea numă-
rului de studenți înmatriculați și
prin reducerea abandonului școlar.

Ionel Cristea: În domeniul
absolvenților din sectorul con-
strucțiilor există tendința de a
emigra în număr mare?
Radu Văcăreanu: Nu dețin

informații care să îmi permită a
formula un răspuns cu un grad
ridicat de încredere. Totuși, în opi-
nia mea, fenomenul există pe o
scară ce poate deveni (sau chiar
este) îngrijorătoare și cu efecte
negative puternice. Pierderea
capa cității tehnice superioare în
domeniul construcțiilor afectează
grav dezvoltarea României, dată
fiind nevoia uriașă de spații pentru
locuire și industrie, de infrastruc-
tură educațională, medicală, de
transport, de distribuție ș.a.m.d. 

Ionel Cristea: În final, ce con-
siderați dumneavoastră că mai
trebuie îmbunătățit în domeniul
învățământului superior din
construcții?
Radu Văcăreanu: Voi încerca

o serie de răspunsuri punctuale,
fără a avea, nici pe departe, preten -
ția de a epuiza răspunsurile la o
întrebare extrem de dificilă și de
cuprinzătoare. Să le luăm pe rând:

• Corelarea mai bună a planuri-
lor de învățământ cu avansul teh-
nologic și nevoile actuale ale pieței
forței de muncă; primul exemplu la
care mă gândesc este legat de
Building Information Modeling
(BIM), insuficient (sau deloc) tra-
tat în actuala structură a planurilor
de învățământ;

• Revizuirea conținuturilor dis-
ciplinelor de specialitate, prin
elimi narea informației care nu con-
duce la formarea de competențe
cerute de piața forței de muncă de
azi și de mâine; un prim efect
benefic pe termen scurt este posi-
bilitatea revizuirii, în plus, a timpului
alocat pentru fixarea cunoștințelor,
în compensație cu reducerea tim-
pului alocat transmiterii cunoștin -
țelor;

• Încurajarea lucrului în echipă
în cadrul activităților de seminar,
laborator și proiect;

• În final, poate cel mai impor-
tant aspect privește sporirea finan -
țării activităților de cercetare -
dezvoltare - inovare (CDI). Cel mai
puternic motor al dezvoltării teh-
nologiei poate fi activitatea de CDI
efectuată de cadre didactice și de
cercetare împreună cu studenții.
Constat că, în prezent, este un
interes inexplicabil de scăzut atât
al autorităților, cât și al industriei,
pentru activitatea de CDI. Spun
inexplicabil, deoarece, pe lângă
potențialul evident de dezvoltare
produs de activitatea de cercetare,
universitatea noastră are specia-
liști excelenți în domenii de cerce-
tare prioritare (care nu sunt
disjuncte și se înscriu în conceptul
larg de sustenabilitate): orașul
inteligent, eficiența energetică și
reziliența la dezastre. Desigur,
există și excepții remarcabile re -
pr e  zentate de firme de construc ții
care finanțează proiecte de cerce-
tare izvorâte din probleme și
situații concrete sau de perspec-
tivă. Este de menționat faptul că
universitatea noastră este impli-
cată în multe contracte de consul-
tanță și de prestări servicii
comandate de industrie, contracte
în care se regăsesc, de cele mai
multe ori, componente de CDI. q
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Lucrările la noua clădire de locuințe și birouri „The Link” din
Antwerp înaintează în ritm dinamic. Clădirea va fi dotată cu
propria aplicație mobilă Office, care va permite adminis-
trarea tuturor serviciilor disponibile, de ex. comandarea
meselor sau închirierea unei biciclete - direct de pe smart-
phone. Însă, inovații sunt mai multe, deoarece complexul,
creat în conformitate cu cele mai înalte standarde de con-
fort și eficiență energetică, utilizează și produsele fabrican-
tului polonez de sisteme arhitecturale - compania ALUPROF.

„The Link” este amplasat în apropierea gării Berchem, în
cartierul aglomerat Zurenborg, la doar câțiva pași de
intersecția drumurilor principale E17, E19 și E313, în
apropierea aeroportului din Deurne. În cazul acestei
clădiri, dezvoltatorul, firma Ghelamco, mizează clar pe
disponibilitate. Grupul ALUPROF a fost distins și cu un pre-
miu pentru activitatea sa în cadrul acestui proiect.

Utilizatorii clădirii vor putea folosi o parcare ce dispune de
peste 500 de locuri, parcare unde vor fi instalate cel puțin
16 stații de încărcare pentru autovehicule electrice.
Bicicliștii vor avea și ei la dispoziție nu numai piste pentru
biciclete, dar și dulapuri și dușuri.

„The Link” va avea o aplicație inovatoare pentru smart-
phone, care va permite, printre altele, efectuarea unei
programări la spălătoria auto, rezervarea unei săli de con-
ferințe sau a unui loc de parcare pentru un client, apoi,
soluția MeetDistrict va spori și mai mult numărul de
servicii oferite persoanelor care lucrează aici. În plus,
datorită numeroaselor intrări, clădirea poate fi configurată
în diverse moduri.

Certificatul BREEAM acordat clădirii, la nivelul „excelent”,
garantează persoanelor care lucrează în clădirea „The
Link” o îmbunătățire semnificativă a randamentului, con-
centrării, capacității de gândire, oferind, de asemenea, și
beneficii pentru sănătate. Starea de bine este asigurată de

îmbinarea perfectă a izolației fonice și termice reconfor -
tante, cu lumină naturală din belșug, rezultat al structurii
rafinate și proiectului inspirat. Aspecte importante care au
contribuit la acordarea certificatului au fost și ochiurile de
apă și oaza de verdeață. Prezența spațiului verde are un
impact pozitiv asupra utilizatorilor clădirii, în special din
prisma relaxării.

Complexul „The Link” a fost proiectat în colaborare cu
Biroul de arhitectură Jaspers-Eyers. Suprafața totală a
proiectului se ridică la 26.000 m2, iar consumul de energie
este practic zero (NZEB). Consumul redus de energie
reprezintă o prioritate pentru grupul Ghelamco, cel care
este deosebit de activ nu numai în Belgia, ci și în Europa
de Est.

Sistemele de ferestre, uși și fațadele pentru clădire au fost
furnizate de compania ALUPROF. Cu gândul la econo misirea
energiei, în proiect au fost folosite: sistemul de uși liftant-
glisante MB-77HS, sistemul de ferestre și uși MB-70HI și
sistemele de fațade MB-SR50N HI + și MB-SR50N EFEKT.

Sistemul de uși liftant-glisante MB-77HS este foarte popu-
lar datorită gamei largi de garnituri, a inserturilor izola-
toare, care garantează izolarea perfectă termică și fonică,



precum și protecția anti-efracție. Forma specială a pro-
filelor asigură un grad ridicat de etanșeitate la apă și aer a
ușilor. Un avantaj suplimentar este și faptul că ușile nu
ocupă spațiu după deschidere, iar datorită gamei largi de
culori, pot fi adaptate complet nevoilor clientului.

În proiect a fost folosit și sistemul de ferestre și uși
ALUPROF MB-70HI cu izolare termică. Acest sistem asi -
gură o mult mai bună izolare termică decât sistemele
de bază. Spre exemplu, coeficientul de izolare al sistemu-
lui MB-70HI Uf = 1,0 W/m2K.

Pentru această investiție a fost ales și sistemul de fațade
MB-SR50N HI+ cu certificat Passive House Institute
Darmstadt. Liniile înguste ale diviziunii oferite de sistem
garantează durabilitatea și rezistența, iar marginile
ascuțite ale montanților și traverselor fațadelor conferă

clădirii „The Link” o expresivitate deosebită. În plus, a fost
utilizată o izolație PE, cu parametri perfecți de izolare termică
0,7 W/m2K.

Un alt sistem de fațade folosit pentru „The Link” a fost sis-
temul MB-SR50N EFEKT al firmei ALUPROF – perfect pen-
tru crearea pereților de protecție. Sistemul conferă clădirii
un aspect de „liniar cu sticlă”, cu linii orizontale și verticale
vizibile doar într-o măsură foarte redusă. Spațiile au fost
umplute cu un silicon special, care asigură o densitate
ridicată și sporesc gradul de izolare termică a clădirii. Sili-
conul este disponibil în diverse culori.

Datorită soluțiilor flexibile ale companiei ALUPROF, clădirea
„The Link” reprezintă nu numai un complex de birouri
foarte atractiv din exterior, ci și foarte expresiv din interior.
Practic, clădirea reprezintă un adevărat birou al viitorului. q
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An de bilanț centenar
arh. Horia Mihai NICOLESCU, NFPA, ASI - președinte Grup SIGURA, vicepreședinte ASI

Cred că discuția ar trebui începută cu o întrebare:
De ce, în pofida declarațiilor publice, incendiile
sunt din ce în ce mai multe și cu efecte devasta-
toare în bunuri (vezi clădirea ahiepiscopală din
Oradea, turnul Millenium ș.a.) sau oameni (vezi
cazul Colectiv)?

În toate comunicatele de presă ASI, emise după fie-
care incendiu important, am subliniat că – în lipsa unor
măsuri radicale de reorganizare a domeniului – incen-
diile se vor repeta, cu pagube (materiale și umane) din
ce în ce mai mari! Din păcate, timpul mi-a dat dreptate!

Care ar trebuie să fie, însă, acele măsuri de reorga-
nizare a domeniului sau cele de redistribuire a res -
ponsabilităților domeniului care să îmbunătățească
rezultatele?

1 - O primă măsură trebuie să se refere la o nouă
departajare a responsabilităților din domeniul
securității la incendiu în România. De ce este nevoie
de așa ceva? Veți înțelege imediat din schema urmă-
toare, care vă prezintă organizarea și responsabilitățile
activităților ce asigură securitatea la incendiu în statele
avansate (exemplul este luat din SUA) (fig. 1).  

Ce se observă? Avantajele acestei organizări sociale
sunt multiple, dar cel mai important este acela că toate
acțiunile structurilor importante implicate (socie-
tatea de asigurări și pompierii) converg către o
mărire continuă a nivelului de siguranță la foc și
împiedicarea derapajelor!

2 - O altă observație se
referă la separarea zonelor de
responsabilitate – respectiv
separarea activităților care
au loc înainte și după apariția
unui incendiu:

• prima zonă – fără implica-
rea pompierilor – este zona de
concepție a soluției de securi-
tate la incendiu, care este lăsată
strict în resposabilitatea specia-
liștilor civili (mult mai pregătiți în
acest domeniu decât pompierii);

• a doua zonă – aflată strict în responsabilitatea
pompierilor (profesioniști sau volun tari), care începe în
momentul declanșării unui incendiu și ține până la stin-
gerea acestuia. De aici, rezultă și alte avantaje. De
exemplu, s-ar elimina conflictul de interese în care
acți onează în prezent IGSU. 

IGSU funcționează acum într-un perfect cerc vicios,
al unui tipic conflict de interese și care reprezintă con-
trazicerea însăși a principiului democrației, într-o socie-
tate care presupune că fiecare structură să poată fi
controlată de alta! (fig. 2).

Consecințele acestei separări ar mai fi și următoarele:
• IGSU ar scăpa de responsabilitatea impunerii unor

soluții „numai din normativ”; care nu sunt nici cele mai

Anul care s-a încheiat ar fi trebuit să fie unul aniversar, plin de bilanțuri pozitive în toate dome-
niile dezvoltării României… ar fi trebuit doar, pentru că nu este tocmai  așa!

Au trecut 29 de ani de când toată lumea spera că se va începe o viață nouă… evenimentele care au
urmat au demonstrat că această viață nouă nu se primește, ci trebuie construită de toți împreună,
într-un efort continuu, de zi cu zi și fără abateri.

Tot în acest an se împlinesc 45 de ani de când m-am implicat în domeniul securității la incendiu –
domeniu pe care nu l-am mai părăsit, apoi, deloc până azi. Contrar părerilor unora, a fost o „dragoste
la prima vedere”, care nu a pălit nici astăzi.

Având, astfel, avantajul unei mai lungi și largi viziuni profesionale -  tot timpul de aceeași parte a
baricadei, adică de partea societății civile - cred că pot să văd mai bine greșelile care au persistat în
acești 29 de ani (unele continuând și în prezent), ca și lucrurile bune (dintre care multe au dispărut,
din păcate, între timp).

Fig. 1
Fig. 2. (Notă: Prin APLICATOR se înțelege: Subcontractant, execu‐

tant al unei părți din lucrare, categorie de lucrări)

Horia Mihai Nicolescu
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bune în toate cazurile și frânează introducerea noutăți-
lor tehnice. Ar trebui ca ISU să lase acest domeniu spe-
cialiștilor civili iar IGSU să se rezume la activitățile
necesare după apariția incendiului.

În acest mod:
• IGSU ar scăpa de imaginea unui organism rigid și

greu permeabil la noutate – imagine pe care o are  în
prezent în lumea specialiștilor;

• Obligația de a răspunde de calitatea soluției pro-
puse de securitate la incendiu ar conștientiza specialiș-
tii civili implicați (și i-ar reduce drastic!) dar ar ridica
imediat ștacheta profesională a celor rămași (după 2-3
incendii sonore care vor invalida soluțiile propuse și îi
vor scoate „pe tușă” pe autorii lor) – pentru că „nu poți
să faci omletă fără să spargi ouăle”!

3 - O a treia măsură o reprezintă schimbările
necesare din învățământ și cercetare. Pentru că
discutăm despre o analiză a trecutului (mai apropiat
sau mai îndepărtat) v-aș spune o istorioară cu mult
tâlc, din perioada de aur a României: 

Când se schimbau guvernele, pe vremuri,
Regele Carol I îi spunea noului prim-ministru:
„Pune d-ta pe cine vrei, unde vrei. Dar la Externe
pune pe cineva cu doctoratul la Sorbona. E vorba
de prestigiul țării. Iar la Învățământ, lasă-l pe
Spiru Haret, fiindcă acolo este vitorul țării”.

România a ajuns astăzi o piață de desfacere pentru
industria occidentală sau extrem-orientală; aplicăm „în
orb” materiale și tehnologii la care nu am avut niciun
aport, a căror fundamentare teoretică ne este (de cele
mai multe ori) străină și – ceea ce este foarte grav – au
fost gândite pentru alt tip de societate, cu alt tip de
locuitori având alte tipuri de comportament. De aici și
neadaptarea perfectă a acestora la piața românească,
ceea ce a condus, în România, la două reacții extreme:
ori acceptarea lor entuziastă și nefondată – ori o respin-
gere agresivă, tot nefondată și în numele unei tradiții
naționale din ce în ce mai firave.

Cercetarea este esențială pentru orice domeniu,
dacă vrei să avansezi și să te situezi între țările dezvol-
tate. De aceea cred că, în etapa în care se află acum
România, cercetarea trebuie să fie aplicativă – așa
se rezolvă definitiv și problema finanțării aces-
teia, muntele de netrecut în calea dezvoltării acestei
activități. Fără accente nostalgice, îmi aduc aminte că
în 1973, toate subiectele diplomelor Institutului de
Arhitectură trebuiau să răspundă unor condiții:

1. Să fie reale și lansate oficial de beneficiari reali;
2. Beneficiarii trebuia să accepte soluția din diplo -

mă, printr-un aviz tehnic dat de CTC-ul unității benefi-
ciare.

A fost la acea vreme „un viraj” de 180° față de tra-
diția facultății și care i-a „adus cu picioarele pe pământ”
pe toți viitorii arhitecți, familiarizându-i, mai de timpu-
riu, cu constrângerile reale ale meseriei în care urmau
să pătrundă în curând.

Uitându-ne la ce se petrece astăzi în învățământ și
în cercetare, constatăm o ruptură gravă între cerințele
reale ale pieței și pregătirea din învățământ și cerce-
tare; de aici și nemulțumirile reciproce: ale pieței (că
nu găsește oameni pregătiți pentru cerințele pieței) și

ale absolvenților sau ale cercetătorilor (care nu înțeleg
piața, pe care o consideră ostilă pentru că nu le finan -
țează studiile lor abstracte dar rupte de realitate și care
nu interesează pe nimeni).   

Azi ar fi nevoie de o rețea națională de laboratoare
de cercetare care „să se bată” în a obține contracte din
partea industriei. Astfel, după un timp, s-ar forma și o
ierarhie a acestor laboratoare, în competențe, costuri și
calitate a lucrărilor. Și cred că aici, Facultatea de Pom-
pieri ar avea un cuvânt greu de spus (are oameni, are
nume) – trebuie doar să i se lărgească / desfacă doar
lanțul de la gât! 

Cred chiar că partea de cercetare ar putea fi coordo-
nată – metodologic numai – de Facultatea de Pompieri.
Pentru aceasta ar trebui, însă, ca ea să se deschidă
către societatea civilă, să vadă nevoile ei și să se acor-
deze cu trendurile mondiale în domeniu. Sigur, e nevoie
și de un sprijin solid din partea ministerului / ministere-
lor, care vor trebui să se implice „până la capăt” în
această schimbare de direcție și concept!

Un exemplu de risipire impardonabilă a unei inves-
tiții naționale unice în Europa de Est este povestea
Laboratorului de foc de la INCERC care, înainte de
1989, era singura unitate din această parte a Europei
certificată în executarea de teste la foc conform stan-
dardelor americane NFPA. Laboratorul fusese echipat
astfel pentru omologarea materialelor și tehnologiilor
necesare CNE Cernavodă. După 1989, în loc să caute
lucrări care să îl poată susține generos financiar (bene-
ficiind de poziția de monopol absolut pe care o deținea
în privința capacităților de testare), Laboratorul s-a
pierdut în lucrări comode, de subzistență de la buget,
aruncând „la gunoi” echiparea de excepție și coborând
continuu ștacheta de performanță, până la starea de
anonimat total de astăzi.

Este un exemplu de aplicare practică a principiului
conform căruia „Dumnezeu îți dă dar nu îți bagă în sac”
– în traducere însemnând că un potențial existent tre-
buie protejat și dezvoltat permanent, printr-o politică
inteligentă de marketing și printr-un efort continuu al
unor oameni profesioniști, dedicați și pasionați!

De curând, am primit pe mail un material intitulat:
„Proiect HG – Tezele prealabile ale Codului ame-
najării teritoriului, urbanismului și construcții-
lor”.

Este un material extrem de interesant, care atacă
toate domeniile conexe construcțiilor și care poate fi un
început promițător (în special pentru că partea desti-
nată securității la incendiu este aproape inexistentă!)

Încă o dată, modernizarea trebuie să înceapă de la
noi; avem șansa istorică de a crea structuri noi, funcțio-
nale care să aducă România în prima linie a lumii civili-
zate. Dar – deocamdată – este vorba doar despre o
șansă; în ce măsură ea se va transforma în realitate
prin scoaterea din „punctul mort” a domeniului depinde
numai de noi și de gradul de implicare pe care ni-l asu-
măm în această acțiune. Și să nu uităm: această
„fereastră de oportunitate” nu va sta deschisă multă
vreme! q
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Pe lângă rezistență şi stabilitate,
securitatea la incendiu reprezintă
una dintre cerințele fundamentale
ale Legii 10/1995 privind calitatea
în construcții. Pentru a veni în spri-
jinul ducerii la îndeplinire a acestei
cerințe obligatorii, Saint-Gobain
Rigips România pune la dispoziția
clienților săi o gamă variată de
produse incombustibile pentru
pereți şi tavane, precum şi sisteme
capabile să reziste la acțiunea
focului până la 4 ore. 

Plăcile speciale din ipsos armat cu
fibre de sticlă Glasroc® F Ridurit
(SR EN 15283 + A1/ 2009), (plăci
fără fețe din carton), sunt incom-
bustibile (clasă de reac ție la foc
A1), cu muchie dreaptă, fiind reco-
mandate pentru compartimentări
care trebuie să reziste la acțiunea
focului până la 4 ore, ca de exem-
plu încăperi situate în clădiri civile
sau industriale.

Glasroc® F Ridurit se utilizează,
de asemenea, la placări pentru pro -
tecția structurilor metalice la foc, a
ghenelor, a puțurilor de lift, a
cana lelor de ventilație şi de eva -
cuare a gazelor fierbinți. Canalele
de cabluri pot fi protejate la foc în
vederea evitării încălzirii cablurilor
şi creșterii rezistenței conductoare,
accesul în spațiul protejat putând fi
asigurat printr-o ușiță de revizie
rezistentă la foc. 

GLASROC® F RIDURIT
pentru sisteme rezistente la foc până la 4 ore



În plus, se pot construi plafoane
false rezistente la foc, mai ales în
cazul unor hale industriale execu-
tate cu structură metalică.

Pentru aplicații pe trasee curbe
– pereți, plafoane arcuite, bolți
cilindrice, cupole sferice, arcade,
scafe, se recomandă plăcile
Glasroc® F Riflex (grosime 6 mm,
10 mm) – plăci flexibile, de culoare
albă, din ipsos armat cu fibră de
sticlă, incombustibile (clasă de
reacție la foc A1).

Saint-Gobain  Rigips  România  este
recunoscută ca furnizor de sisteme
complete și nu doar de simple pro-
duse, pentru că acestea pot
răspunde diverselor solicitări la care
este supusă  construcția (foc, izo-
lare  termică,  confort  acustic, igi -
enă, seism, dimensiune este tică
etc.). Altfel spus, performanța ce
trebuie atinsă este dată de sistem
în întregul său și nu (doar) de pro-
dusele care intră în componen ța lui.

Materialele produse şi comercia -
lizate de Saint-Gobain Rigips
România sunt destinate tuturor
tipurilor de spații: clădiri reziden -
țiale, clădiri comerciale, spații de
birouri, spitale, instituții de învă -
țământ, spații industriale, teatre,
mall-uri etc. 

Informații suplimentare găsiți pe
www.rigips.ro
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Reconversia unui depozit
într-un spațiu pentru producție și birouri

Zs. NAGY, B. ZAKARIÁS, A. GURZÓ, Sz. CZIRJÁK, A. POCOLA - SC GORDIAS SRL, Cluj-Napoca

Procesul de transformare a
necesitat o intervenție etapizată,
începând cu înlocuirea învelitorii
vechi, consolidarea elementelor
structurale existente pe zone de
încărcări distincte și continuând cu
proiectarea tuturor anexelor și a
platformelor / structurilor destinate
echipamentelor tehnologice nece-
sare noii activități de producție.

De asemenea, reconversia a
inclus și realizarea unei structuri
interioare de birouri și a unei pasa-
rele suspendate care să asigure
accesul între zona de birouri, mee-
ting room și zona de producție. 

Printr-un proces amplu de re -
conversie hala inițială 410 a fost
împărțită în 3 compartimente dis-
tincte cu funcțiunile de hală de pro-
ducție (6.943 m2) și depozit nou de

anvelope (2.618 m2), spațiul pentru
depozitul existent 410 micșo-
rându-se corespunzător.

Între cele 3 compartimente de
incendiu astfel obținute s-au prevă-
zut pereți AF REI 180’. 

Structura Halei 410 a fost exe-
cutată în anul 2006, din stâlpi de
beton armat prefabricați și acoperiș
pe structură metalică – ferme
transversale și longitudinale din
grinzi cu zăbrele, prinse articulat la
capătul stâlpilor. Închiderile inițiale
s-au realizat din casete structurale
metalice, termoizolate cu vată
minerală bazaltică pe 2 laturi (axele
A și 1) și prefabricate din beton
armat pe axul 9, spre Hala 105 cu
rezistență la foc REI 180’. Învelitoa-
rea inițială era din tablă cutată cu
rol de suport al termo- și/sau hidro -
izola ției. Structura halei existente

s-a păstrat și au fost implementate
măsurile de consolidare propuse în
raportul de expertiză tehnică a
structurii. Stâlpii sunt din beton
armat prefabricat, cu secțiunea de
500 mm x 500 mm și susțin acope-
rișul metalic format din ferme prin-
cipale cu deschidere de 24 m și
secundare  de 12 m. Fermele secun -
dare au rol de suport al învelitorii
din tablă cutată și sunt dispuse la
un pas de 4,0 m.

Modificarea parțială a destinației
clădirii, din depozit în spațiu de pro-
ducție, a impus, într-o primă fază,
recompartimentarea spațiului exis-
tent cu pereți rezistenți la foc
(fig. 1), care să depășească cu
minimum 1 m nivelul acoperișului,
și proiectarea anexelor necesare
reconversiei: structuri de susținere

Lucrarea de față descrie soluțiile tehnice adoptate pentru modificarea funcțiunii depozitului 410
în spațiu pentru producție - Pirelli 410 Motor Sport.

Parte a unui complex industrial, depozitul, cu o suprafață de peste 16.000 m2, este alcătuit din 8
travei de 12 m fiecare și 7 deschideri de 24 m. Structura acoperișului este alcătuită din ferme meta-
lice principale și secundare pe două direcții. Fermele principale sunt grinzi cu zăbrele din oțel cu
deschiderea de 24 m, iar cele secundare îndeplinesc rol de pane, fiind, de asemenea, grinzi cu
zăbrele, cu deschidere de 12 m, dispuse la un pas de 4 m. Stâlpii halei sunt din beton armat prefa-
bricat, încastrați în fundații izolate de tip pahar. 

Prin schimbarea destinației clădirii s-a modificat și regimul de încărcare, ceea ce a impus consolidări ale
structurii existente, respectiv proiectarea și execuția unor structuri și compartimentări interioare noi, în
vederea adaptării la procesul tehnologic, precum și pentru susținerea încărcărilor tehnologice suplimentare.

Foto 1: Fațada Halei 410 înainte și după intervenție



conducte, canal de prese, platforme
interioare de susținere și exterioare
pentru centrale de tratare a aerului
(CTA) – amplasate la nivelul acope-
rișului, luminatoare și trape de fum,
structuri particulare pentru zona de
birouri, pasarelă suspendată, care
să asigure accesul între zona de
birouri și sala de ședințe și în ace-
lași timp, să permită o privire de
ansamblu asupra zonei de producție. 

Suplimentar acestora, conform
informațiilor culese, structura exis-
tentă a suferit unele degradări
locale, în urma unor încărcări
extreme datorate acumulărilor de
zăpadă din iarna anului 2013. 

Obiectivul principal al echipei de
proiect a fost implementarea trans-
formărilor necesare și proiectarea
soluțiilor de consolidare a elemen-
telor structurale, în vederea adaptării

structurii clădirii existente la noile
funcțiuni și încărcările suplimentare
rezultate din procesul tehnologic. 

Hala de producție MotoSport
(MS) conține toate mașinile și echi-
pamentele specifice procesului de
fabricare a anvelopelor, o zonă de
laboratoare pentru teste și încer-
cări, o zonă pentru mentenanța uti-
lajelor, birouri pentru personalul
implicat în producție, grupuri sani-
tare, și are suprafața construită de
6.943,00 m². Înălțimea liberă inte-
rioară a acestei hale este de 8,30 m,
iar înălțimea exterioară a aticului,
de 11,70 m.

Depozitul de anvelope MS adă-
postește produsele finite și o zonă
de rebuturi. Acest depozit consti-
tuie un compartiment de incendiu
individual.

Depozitul a păstrat elementele
structurale existente, implementân -
du-se măsurile de consolidare spe-
cificate în raportul de expertiză tehnică.

continuare în pagina 30È

Fig. 1: Plan de situație și plan parter cu recompartimentarea Halei 410
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Clădirea anexă a apărut din
necesitatea suplimentării instala -
țiilor existente, pentru a susține
activitatea de producție și conține
camerele cu posturi trafo și tablouri

electrice, precum și camera de
pompe. Clădirea s-a construit cu o
structură din cadre de beton armat,
planșeu din beton armat și închideri
din zidărie de BCA. 

În cele ce urmează se vor pre-
zenta sintetic lucrările de intervenție
efectuate în procesul de reconver-
sie și transformare.

INTERVENȚII
DE CONSOLIDARE

În vederea stabilirii intervențiilor
necesare, structura a fost modelată
3D și analizată în programul de cal-
cul ConSteel, respectând geometria
și caracteristicile secțiunilor, con-
form documentației originale, apli-
când încărcările rezultate din noul
proces de exploatare. Față de încăr-
cările inițiale (regim de depozit cu
încărcări permanente + tehnologice
+ climatice + seismice), au apărut
suplimentar încărcări tehnologice
locale și de suprafață, având ca
rezultat și creșterea încărcărilor
seismice.

Secțiunea relativ redusă a stâl-
pilor din beton, cu înălțimea de
9,0 m, a avut drept consecință
deformații orizontale peste limitele
admise. De aceea, s-a dovedit
necesară refacerea sistemului de
contravântuiri la colțurile structurii
și a 12 stâlpi (fig. 2b).

Ca efect al încărcărilor modifi-
cate pe toată suprafața, dar și al
unor degradări locale identificate, a
fost necesară consolidarea fermelor
de acoperiș. În funcție de regimul
de încărcare, s-au aplicat trei tipuri
de consolidări (fig. 2a). Au fost
consolidate fermele câmpului cu -
rent (consolidare tip 1) pentru
încărcările corespunzătoare proce-
sului tehnologic. Suplimentar aces-
tor încărcări, în zona platformei
CTA, care generează aglomerare de
zăpadă pe zona de influență, s-a
aplicat consolidare la încărcări dis-
tribuite triunghiular (consolidare tip 2).
Zona de deasupra pasarelelor de
acces la sala de ședințe a căpătat o
consolidare aparte (consolidare tip
3) în vederea suspendării pasarelei
de fermele din acea zonă. Consoli-
darea a constat din adăugarea unor
platbande suplimentare la tălpile

Fig. 4: Detaliu de rezemare a fermelor secundare și analiza complexă a nodului

Fig. 5: Detalii de fixare a contravântuirilor

Fig. 3: Detalii de consolidare a fermelor

Fig. 2: Planul de consolidare a fermelor și a stâlpilor
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inferioară și superioară, respectiv
dublarea unor montanți și întărirea
îmbinărilor (fig. 3). 

O altă serie de intervenții au fost
necesare din cauza carențelor pro-
iectului inițial. Au fost identificate
multe detalii cu prinderi foarte
excentrice în noduri, atât la contra-
vântuirile din pereți (fig. 5), cât și
la fermele de acoperiș, care aveau
intersecții de bare în afara nodurilor
sau gusee cu dimensiuni sau forme
total neconveționale, ce puneau
sub semnul întrebării transmiterea
în siguranță a eforturilor între ele-
mentele structurale. Unele detalii
purtau vizibil semnele unor supra-
solicitări produse de zăpezile
extreme din anul 2013 (fig. 4).
Sub efectul acestora s-au produs
deformații remanente, atât în ele-
mentele structurale, cât și defor-
mații locale în zona reazemului
tablelor de suport al învelitorii. 

Intervențiile au vizat reducerea
sau eliminarea, pe cât posibil, a
excentricităților, consolidarea locală
a detaliilor și înlocuirea elementelor
degradate (tablele de învelitoare au
fost înlocuite în totalitate pe zona
de intervenție).

S-au efectuat sondaje pentru
confirmarea dimensiunilor din deta-
liile de execuție și verificări ale fun-
dațiilor existente la regimul de
încărcare modificat. La fundarea
ini țială s-a îndepărtat stratul argilos
cu o capacitate mai redusă până la
adâncimea de 4 m. În locul lui s-a
turnat beton de egalizare. Fundarea
făcându-se pe stratul de pietriș, a
rezultat că nu sunt necesare inter-
venții de consolidare a fundațiilor
existente.

RECOMPARTIMENTARE
CU PEREȚI REZISTENȚI

LA FOC 180 MINUTE
Așa cum se arată în figura 1.b,

suprafața halei existente necesita o
recompartimentare. Fiind vorba de
suprafețe mari și de compartimente

cu funcțiuni diferite, a fost necesară
prevederea unor pereți rezistenți la
foc timp de 180 min. Situația se
complica și mai mult, din cauza
înălțimii libere mari a acestor pereți
(11,70 m), posibilitatea de reze-
mare pe înălțime a stâlpilor de
susținere fiind limitate. Soluția cu
perete de zidărie întărit cu centuri
și stâlpișori reprezenta o soluție
tehnologică lentă, necesitând exe-
cuția unor stâlpi cu fundații mari, în
același timp, comportamentul sub
efectul acțiunilor seismice nefiind
tocmai favorabil, inducând încărcări
orizontale mari în structura exis-
tentă, din cauza masei proprii con-
sistente. În final s-a decis aplicarea
soluțiilor ușoare cu stâlpi metalici,
având prinderi pendulare la partea
superioară (stâlpul nu se încarcă cu
ac țiuni verticale provenite din
ferme) și protejarea la acțiunea
focului cu 3 straturi de gips-carton,
ceea ce asigură protecția la foc al
structurii. 

AMPLASAREA
CANALULUI DE PRESE

ȘI A CAMEREI PRESELOR
Amplasarea canalului și a came-

rei preselor a fost una dintre cele
mai sensibile probleme de rezolvat.
Canalul de prese se termina într-o
cuvă, a cărei cotă superioară la
nivelul radierului se situa la nivelul
de -6,05 m. Din cauza dimensiuni-
lor mari, cuva PIT putea fi geome-
tric amplasată numai foarte
aproape de stâlpii structurii.
Aceasta determina execuția săpă-
turilor mult sub nivelul tălpii fun-
dațiilor, ceea ce a impus protejarea
fundațiilor existente prin piloți
secanți sprijiniți (fig. 6.b și 6.c).
Deasupra canalului preselor trebuia
amplasată o structură interioară, ce
formează camera preselor, astfel
încât să permită accesul pentru
mentenanță la câte o presă. Deasu-
pra camerei cu prese, în exteriorul
acoperișului, a fost prevăzută o

Fig. 6: Plan parter cu zona camerei preselor (a), Piloți secanți – secțiune și plan (b, c),
Detaliu consolidare stâlp (d) și modul de rezemare a platformei CTA (e)

continuare în pagina 32È
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platformă CTA de 24 m x 48 m,
care descarcă în 6 puncte de reze-
mare pe stâlpii din zona camerei
preselor (Fig. 6.e). Această zonă a
fost dominată de încărcările tehno-
logice mari și aglomerarea de
zăpadă creată de platforma CTA
amplasată pe acoperiș. Cei 6 stâlpi
afectați de încărcările provenite din
platforma CTA au fost transformați
în stâlpi cu secțiune mixtă oțel-
beton, la care secțiunile SHS
amplasate razant la secțiunea stâl-
pului din beton solidarizați cu plă-
cuțe și profile U – ambele lipite de
suprafața betonului cu rășini epoxi-
dice Sikadur, asigură și o confinare
a secțiunii stâlpului de beton.

HALA DE PRODUCȚIE MS
ȘI SPAȚIILE DE BIROURI
Hala de producție MotoSport

(MS) conține toate mașinile și echi-
pamentele specifice procesului de
fabricare a anvelopelor, cu o zonă
de laboratoare pentru teste și
încercări, zonă specială pentru
mentenanța utilajelor și birourile
personalului implicat în producție.
În cazul spațiilor reduse, crearea
acestor zone însemna delimitarea
prin pereți sau prevederea unor
structuri interioare independente
simple. 

Adevărata provocare, însă, a
reprezentat-o zona de birouri, din
cauza detaliilor total neconvențio-
nale și a calității finisajelor utilizate.
Scara de acces a fost concepută
integral din sticlă laminată, treptele
fiind încastrate în peretele structurii
birourilor. Capătul liber al treptelor
era legat de un parapet din sticlă,
însă fără rol de susținere (fig. 7).
Și sala de ședințe s-a prevăzut cu
suprafață laterală integrală din sti-
clă transparentă, care poate deveni,
la nevoie, suprafață opacă. Situația
particulară a fost generată de
modul de amplasare a sălii de
ședin țe: cu o suprafață de 9 m x
6,55 m – pe direcția laturii lungi,
acesta plutea în consolă, capăt la

care rezema pasarela de acces
dinspre birouri, formând o lungime
mai mare de 20 m fără nici un stâlp
de susținere (fig. 8, 9), și creând,
astfel, puntea de legătură între sala
de ședințe și zona de birouri. 

Sala de ședințe s-a executat cu
structura proprie independentă în
consolă. Spațiul în consolă a căpă-
tat planșeu ușor uscat, zona în care
s-a încastrat, în schimb, s-a realizat
cu planșeu din beton armat. Pentru
a evita dispunerea stâlpilor, scările
și coridoarele de acces s-au realizat

prin încastrarea în structura perete-
lui birourilor rotunde, rezultând,
astfel, un spațiu liber foarte gene-
ros. În vederea asigurării traversă-
rii de la zona de birouri la sala de
ședințe, pasarela de acces s-a con-
ceput cu o structură independentă
de structura birourilor și a sălii de
ședințe. Structura pasarelei s-a
suspendat de acoperișul clădirii
existente, prin intermediul unei
ferme speciale, proiectată astfel
încât să poată susține consolele
excentrice ale pasarelei. Capetele

Fig. 8: Sala de ședințe (concept) și execuția pasarelei de acces

Fig. 9: Acces sala de ședințe prin pasarela suspendată: secțiune și perspectivă proiectată

Fig. 7: Scara de acces concepută cu trepte de sticlă încastrate în perete
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pasarelei sunt conectate cu prinderi
movibile, astfel încât sub efectul
încărcării zăpezii pe acoperiș,
deformațiile pasarelei suspendate
să fie posibil de preluat, fără afec-
tarea suprafețelor de sticlă ce
susțin utilizatorii.

La proiectarea ansamblului „sală
de ședințe – pasarelă suspendată”,
a fost decisivă verificarea la vibrații
sub efectul încărcărilor variabile și a
încărcărilor dinamice induse de uti-
lizatori. După cum se observă în
figura 11, structurile componente
produc vibrații verticale la frecvențe
foarte joase. Vibrațiile la nivelul
structurii sălii de ședință, în cele mai
defavorabile situații de încărcare,
au fost foarte aproape de 5 Hz.
În schimb, forma elementului de
susținere a pasarelei producea, și în
condiții de rezemare ideale, o
vibrație în plan vertical în jurul
valorii de 2 Hz. De aceea, în soluția
finală, s-a suspendat capătul con-
solei pasarelei cu un tirant de susți-
nere, crescând astfel frecvența de
vibrație, peste limita critică de 5 Hz. 

CONCLUZII
În lucrare au fost prezentate,

într-o formă foarte sintetică, provo-
cările inginerești cu care s-a con-
fruntat echipa de proiect, pe
parcursul reconversiei unui depozit
existent într-un spațiu de produc -
ție. Complexitatea lucrării și solu -
țiile adoptate au necesitat un spirit
susținut de inovare și creativitate
inginerească, care doar parțial au
putut fi reflectate în această scurtă
descriere. Fiind vorba de o clădire
cu funcțiuni predominant tehnolo-
gice, definirea spațiilor se subordo-
nează proceselor industriale și
modului lor de desfășurare. Având
în vedere că prin reconversia unei
clădiri existente spațiile sunt deja
definite, procesul de transformare a
creat inginerului proiectant de
structuri situații dificile de tratat și
delicate de calculat. Diferitele solu -
ții de consolidare au fost necesare
pentru a transforma elementele

structurii existente la nivelul cres-
cut al încărcărilor, atât rezultate din
procesul tehnologic, cât și prin for-
mele arhitecturale concepute. Arti-
colul prezintă doar câteva din
structurile proiectate pentru a
servi întreg procesul tehnologic,
însă au existat numeroase alte
detalii ce au necesitat abordare
inginerească, care în sine ar merita
analizate individual și prezentate.
Suportul de conducte, sau coridorul
de legătură, care păreau aparent
structuri absolut obișnuite, au
generat situații complexe prin
amplasarea lor într-o clădire exis-
tentă. Multitudinea de instalații
necesită o analiză foarte atentă,
deoarece modul lor de prindere pe
structură influențează distribuția
încărcărilor, ce poate diferi, în mod
esențial, față de o distribuție pur
aritmetică punctuală sau uniformă.
Având în vedere intensitatea unora
dintre acțiunile ce rezultă din pro-
cesul tehnologic, la proiectarea
structurilor și a consolidărilor tre-
buie avută în vedere modelarea
situației cât mai apropiat de reali-
tate. Ca orice proiect complex, par-
cursul a fost presărat cu senzații de
agonie și extaz. Dar mulțumită
dedicației și implicării de care
echipa de proiect a dat dovadă,
rezultatul final îl putem declara
unul de succes.

Mulțumiri
Doresc să mulțumesc întreg

colectivului tânăr de ingineri ai
biroului de proiectare Gordias pen-
tru eforturile supraomenești depuse
în momentele cele mai dificile ale
proiectului. Menționez în mod
expres numele inginerilor Zakariás
Botond, Czirják Szabolcs, András
Gurzó, Andra Pocola.

De asemenea, vreau să mulțu-
mesc colectivului de arhitecți ai
biroului de proiectare Atelier Cetrei,
pentru precizia și minuțiozitatea cu
care și-au îndeplinit sarcinile de
proiect. Ne-au fost de foarte mare
ajutor să transformăm momentele
de agonie în extaz. Menționez în
mod expres numele arhitecților
Anamaria Moldovan și  Florin Lazăr.

Nu în ultimul rând, doresc să
mulțumesc colectivului de ingineri
ai firmei Con-A, pentru suportul
acordat în corelarea situațiilor de
șantier cu detaliile din proiect. 

În mod expres mulțumesc direc-
torului general Con-A, ing. Sorin
Cristea, pentru încrederea pe care
ne-a acordat-o și șansa pe care
ne-a oferit-o prin încredințarea
acestei lucrări. q
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Fig. 10: Structura pasarelei suspendate (proiectat și executat)

Fig. 11: Vibrațiile structurii sălii de ședință și a consolei de susținere a pasarelei
sub efectul încărcărilor de exploatare
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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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Arhitectură fără limite… (XXVIII)
HOTELUL MORPHEUS –
CITY OF DREAMS –
Macau, China

Hotelul Morpheus – construit pe
baza unui proiect conceput de Zaha
Hadid – este o clădire spectaculoasă,
amplasată în complexul de divertis-
ment „City of Dreams” din Macau,
China.

„Orașul visurilor” este  cea mai
populară destinație de divertisment
din Asia. În 2017, de pildă, a fost
vizitat de peste 32 milioane de turiști,
numărul acestora crescând în fiecare
an.

„City of Dreams” cuprinde 4 hote-
luri, 20 de restaurante, un centru
comercial și un Cazinou.

Fără îndoială că, dintre toate clă-
dirile pe care le cuprinde, se distinge,
de departe, hotelul Morpheus.

Construirea sa – care a costat 1,1
miliarde dolari – a început în 2012 și
s-a finalizat în 2018.

Designul unic, inspirat din sculptu-
rile de jad chinezesc,  plasează Ho -
telul Morpheus în topul celor mai

interesante construcții de acest gen
din lume.

Clădirea hotelului este compusă
dintr-o pereche de turnuri, conectate
la nivelul solului și al acoperișului,
învelite într-un schelet strălucitor din
aluminiu.

Înălțimea turnurilor este de 160 m,
structurați pe 42 de etaje și totali-
zând o suprafață de 147.860 mp.

Interiorul hotelului cuprinde 772
de camere și 9 apartamente luxoase,
trei dintre ele având piscine inte-
rioare și, în plus, o piscină cu SPA pe
acoperișul clădirii.

Între golurile libere care traver-
sează atriumul, o serie de poduri
creează spații unice pentru restau-
rantele și barurile amenajate în stil
minimalist iar cele douăsprezece lif-
turi din sticlă ale atriumului oferă
oaspeților o vedere spectaculoasă,
atât în interior, cât și în exterior.

În primul articol despre opera renumitei arhitecte Zaha Hadid menționam bogăția de proiecte
transpuse în practică – peste 950 în 55 de țări – din creația celei care a fost denumită „regina curbei”,
deoarece a eliberat geometria arhitecturală dându-i o nouă unitate expresivă.

În opinia multor arhitecți Zaha Hadid a fost un geniu vizionar, dând funcționalitate unor forme
inovatoare, pe cât de apreciate vizual, pe atât de greu de transpus în practică.

Spectaculozitatea construcțiilor realizate pe baza proiectelor arhitectei cu dublă cetățenie – irakiană
și britanică – ne-a convins să-i mai acordăm o ediție în serialul nostru.

Hotelul Morpheus – City of Dreams – Macau, China

Hotelul Morpheus – City of Dreams – Macau, China
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BERGISEL SKI JUMP –
Innsbruck, Austria

Primele competiții de sărituri cu schiurile pe
trambulina de la Bergisel – Innsbruck, Austria
s-au desfășurat în 1920 – pe o construcție sim-
plă din lemn.

De-a lungul timpului, trambulina a fost
modernizată de mai multe ori: prima oară în
1930, apoi înainte de Jocurile Olimpice din
1964. La sfârșitul secolului trecut, Federația de
Ski din Austria a hotărât să lanseze un concurs
de proiecte pentru a moderniza, din nou, tram-
bulina, cu scopul ca aceasta să ofere mai multe
func țiuni pentru sportivi și spectatori și să
devină, totodată, un punct de atracție, sub
aspect arhitectural, pentru orașul Innsbruck.

Concursul a fost câștigat de Zaha Hadid, care
a propus o construcție masivă de 90 m lungime
și cu o înălțime de aproape 50 m deasupra vâr-
fului muntelui Bergisel.

Arhitecta a descris designul construcției ca
un „hibrid organic” între un turn și un pod. Astfel, structura turnului oferă vizitatorilor posibilitatea să fie trans-

portați, cu două ascensoare, în punctele de
atracție aflate mult deasupra vârfului munte-
lui, acolo unde dispun de o cafenea și o plat-
formă panoramică, locuri de unde pot fi
admirate atât centrul orașului Insbruck, cât și
peisajele montane ale Tirolului. Tot în partea
superioară a turnului a fost înglobată rampa
pârtiei de sărituri, care, împreună cu spațiile
publice, alcătuiesc un întreg coerent vizual și
funcțional.

Deși designul proiectului nu a fost universal
acceptat de către localnici, aceștia conside-
rându-l ca nefiind o parte integrantă din arhi-
tectura tradițională a orașului, construcția s-a
executat în perioada 1999 – 2002, primind
premiul „Austrian State Architecture Prize”

Dinamismului turnului, continuat de forma
sinuoasă a pârtiei de sărituri și completate de
utilitatea spațiilor, transformă „Bergisel Ski
Jump” într-o piesă concisă de design func -
țional.

JOKEY CLUB INNOVATION 
TOWER – Hong Kong, China

Jokey Club Innovation Tower este
o clădire aparținând Universității Poli-
tehnice din Hong Kong.

Este prima lucrare proiectată de
Zaha Hadid în Hong Kong, lucrare care
a fost distinsă, în final, cu Premiul
Pritzker.

Concursul de proiecte a fost câști-
gat de Zaha Hadid și echipa sa, în
2007.

Construirea Turnului de Inovații
s-a desfășurat în perioada 2009 - 2013,
rezultând o clădire cu o supra fa ță de
15.000 mp și o înălțime de 76 m, struc-
turată pe 15 etaje. Capacitatea de
găzduire este de 1.800 de angajați și
studenți.

Bergisel Ski Jump – Innsbruck, Austria

Bergisel Ski Jump – Innsbruck, Austria

Jokey Club Innovation Tower – Hong Kong, China

continuare în pagina 38È
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Turnul, amplasat pe un loc îngust,
neregulat, în cartierul Hung Hon,
reprezintă spațiul în care își des-
fășoară activitatea Școala de Design
și Institutul de Design pentru Ino vare.
Pentru desfășurarea și dezvoltarea
activității specializărilor aces tora, în
interiorul construcției au fost înglo-
bate săli pentru curs și seminarii, ate-
lier de design, săli de lectură, spații
expoziționale, precum și un muzeu al
designului.

Conceptul de proiectare a Jokey
Club Innovation Tower a fost unul ati-
pic, cu implementarea unei compo-
ziții fluide, în care suprafețele curbe
sunt transferate între pereți, tavane
și podele. Suprafețele vitrate și spa -
țiile deschise din interiorul turnului
conferă o imagine de transparență și
conectivitate, în timp ce spațiile
comune și cele de circulație au fost
amenajate într-o perfectă interac -
țiune.

Interesant este și modul în care această clădire albă, spectaculoasă, se înglobează, din punct de vedere arhi-
tectonic, în peisajul în care e amplasată, respectiv între două clădiri cu fațada din cărămidă, una dintre ele cu
multă verdeață pe balcoanele sale.

În urma susținerii financiare de aproximativ 32 de milioane de dolari din partea Hong Kong Jockey Club,
clădirea Innovation Tower a fost redenumită ulterior Jockey Club Innovation Tower.

ONE THOUSAND MUSEUM –
Miami, SUA

„One Thousand Museum” este unul dintre ultimele turnuri proiectate de Zaha Hadid. Început în 2014 și conti-
nuat de către echipa sa, a fost finalizat la sfârșitul anului trecut. După decesul lui Hadid, directorul firmei sale,
Chris Lepine, a finalizat proiectul.

Zgârie-norul, cu design exotic, se situează pe bulevardul Biscayne, deasupra golfului Miami, în vecinătatea
clădirii Museum Park.

Pentru a ridica cei 216 m deasupra solului a fost necesară o fundație adâncă de 52 de m, executată de firma
H.J. Foundation din cadrul grupului Keller. Cele 62 de etaje, înfășurate într-un schelet cu forme curbe din beton
și fibră de sticlă, situează One Thousand Museum printre cele mai înalte clădiri ale orașului Miami.

Scheletul exterior, care acoperă parțial balcoanele, are și un rol structural interior, permițând spațiului interior
să aibă mai puține coloane.

De menționat, totodată, că fundația atât de
adâncă - 52 de m - a fost determinată de înălți-
mea clădirii dar și de efectul vântului din zonă.

La începutul anului 2018, într-un episod dedi-
cat proiectului de către emisiunea PBS - „Impos-
sible buildings”, proiectul a fost denumit și
„Scorpio tower”.

Interiorul turnului, cu destinație rezidențială,
cuprinde 80 de apartamente de lux, împărțite în
apartamente structurate pe un etaj, pe două
etaje și penthouse-uri cu vederi panoramice ului-
toare, generate de geometria construcției cu
încăperi înalte și pereți vitrați spre exterior.
Aceste unice spații de locuit, pentru care s-au
folosit ultimele modele de design și tehnologie
europeană, sunt completate cu toate facilitățile
aferente unei locații de lux. Astfel, posesorii unui
apartament ce începe de la prețul de 6 milioane
USD, pot beneficia de o generoasă piscină exte-
rioară, SPA, un Centru acvatic pe două etaje, Sky

Jokey Club Innovation Tower – Hong Kong, China

One Thousand Museum – Miami, SUA

Æ urmare din pagina 37
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Lounge la etajul 11 dar și de un heli-
port. De altfel, One Thousand
Museum este singura clădire de locu -
ințe din Florida pe al cărei acoperiș
este amplasat un heliport. În ceea ce
privește prețul pe mp la această clă-
dire, el este dublu față de cel al altor
turnuri din zonă. 

Proiectul „One Thousand Museum
Tower” este unul dintre cele mai
ambițioase și complexe din lume,
fiind esența unei fuziuni fără prece-
dent a artei, arhitecturii și designului.

CHANGSHA MEIXIHU INTERNATIONAL CULTURE & ART CENTRE -
Changsha, China

Zaha Hadid Architects este desemnată în 2011 câștigătoarea proiectului „Changsha Meixihu International
Culture & Art Centre” din orașul Changsha, China.

Construcția, cu o suprafață de 115.000 mp, se află pe malul lacului Meixihu, vis-a-vis de Festival Island. Două
poduri vor lega Centrul cultural de insulă. 

Setul remarcabil de pavilioane, destinat celebrării artelor, dezvăluie trei clădiri moderne, fiecare fiind planifi-
cată ca o grupare de volume în formă de petală.

Peisajul atractiv este alcătuit din Teatrul mare, un muzeu de artă contemporană și o sală multifuncțională,
denumită și  Teatrul mic. Fiecare spațiu structural oferă o experiență unică, ce permite vizitatorilor să participe la
activități culturale creative. 

Principalul loc de desfășurare al proiectului ambițios - Grand Theatre - este o locație ce poate găzdui 1.800 de
spectatori. Acest spațiu este un cadru arhitectural proiectat să funcționeze ca o gazdă a „reprezentațiilor de nivel
mondial”, complet echipat și dotat conform cerințelor unei astfel de unități. 

Muzeul este destinat expozițiilor de artă, atât în   interior, cât și în aer liber.
Teatrul mic, cu o capacitate de

500 de persoane, este menit să
func ționeze ca un spațiu ce poate
fi adaptat pentru  o varietate de
roluri, de la evenimente comer-
ciale și spectacole de modă, până
la banchete și piese de teatru.

Deși cele trei clădiri sunt dis-
tincte, ele se îmbină perfect, prin
folosirea, ca elemente de legătură,
a unor piațete și alei.

Centrul culturii și artelor Chan-
gsha Meixi Lake, ce urmează să fie
inaugurat anul acesta, încorpo-
rează valori ale funcționalității,
eleganței și inovării. El poate
deveni noul nod cultural și civic
pentru orașul Changsha.

În final, o observație. Nu e nicio întâmplare că în acest episod sunt prezentate trei lucrări proiectate de renu-
mita arhitectă în Asia.

Multe dintre proiectele lui Zaha Hadid sunt concepte pentru țări din Asia - în principal China -, această zonă
cunoscând în ultima perioadă o efervescență în domeniul construcțiilor extraordinare, care le depășesc cu mult
pe cele din alte locuri ale lumii.

Cătălina Cristea

One Thousand Museum – Miami, SUA

Changsha Meixihu International Culture & Art Centre ‐ Changsha, China
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Expertize
Consultanță

Teste laborator construcții

Domeniul de activitate al SC EURO QUALITY
TEST este cel care se referă la agremente și
expertize, activități de inginerie și consultanță
tehnică legate de acestea, necesare în domeniul
construcțiilor.

Serviciile furnizate de societatea noastră cuprind
următoarele prestații de care poate beneficia orice
firmă din construcții pentru eficientizarea activității
sale:

1. Expertizare, Consultanță (Inginerie, Proiectare,
Dirigenție de șantier, Monitorizări) și Testări in situ con-
strucții și căi de comunicații – Drumuri, Căi Ferate,
Poduri, Lucrări de artă, Construcții civile și industriale.

2. Consultanță tehnică în vederea Certificării con-
formității produselor și materialelor de construcții.

3. Laborator încercări construcții grad II autorizat ISC
pe domeniile: 

• GTF (Geotehnică și teren de fundare);
• MBM (Materiale pentru Betoane și Mortare); 
• BBABP (Beton, Beton Armat, Beton Precomprimat);
• AR (Armături de Rezistență din oțel beton, sârmă

sau plase sudate);
• ANCFD (Agregate naturale pentru lucrări de CF și

Drumuri);
• MD (Materiale pentru drumuri);
• D (Drumuri);
• HITIF (Hidroizolații, izolații termice și izolații fon-

ice);
• VNCEC (Verificări nedistructive și ale comportării

în exploatare a construcțiilor).
4. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice

și Impact de mediu, Foraje pentru apă, foraje de
observație nivel hidrostatic și epuismente pentru con-
strucții și căi de comunicații.

5. Cadastru și Topografie – Cadastru, Intabulare,
Planuri Topografice de detaliu, GPS, Consultanță, Asis-
tență, Execuție, Monitorizare topografică.

6. Arhitectură și Proiectare – Documentații tehnice
în vederea realizării de Planuri urbanistice - PUG
(General), PUZ (Zonal), PUD (Detaliu), Certificat
Urbanism (CU), Autorizare de Construire (DTAC),
Proiectare (PTh+DDE).

7. Subtraversări prin foraj dirijat de căi de comuni-
cații - drumuri și căi ferate.

Eficiența prestației noastre este garantată de

faptul că firma are în componența ei un personal

competent / recunoscut / atestat / autorizat de:

• ISC – Șef laborator și Șefi Profile;

• MLPAT (MLPTL): - Diriginți/Inspectori de Șantier,

AQ, CQ, Verificatori de proiecte și Experți Tehnici pe

domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D;

• ANCPI - Experți clasa I Cadastru / Cartografie /

Geodezie;

• MTI-AFER – Responsabili SC.

În acest sens, este bine de știut că EURO

QUALITY TEST SRL are documentat, implementat

și certificat un Sistem de management integrat,

conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 -

Calitate, 14001:2005 - Mediu și OHSAS

18001:2008 - Sănătate și Securitate Ocupațio -

nală, iar pentru Laboratorul de încercări conform SR

EN ISO/CEI 17025:2005.

Prestigiul societății noastre este strâns legat

și de faptul că EURO QUALITY TEST SRL este

membră a asociațiilor profesionale:

• CNCisC - Comisia Națională Comportarea in Situ

a Construcțiilor;

• APDP - Asociația Profesională de Drumuri și

Poduri din România;

• SRGF – Societatea Română de Geotehnică și Fun-

dații;

• ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica

Solului și Inginerie Geotehnică;

• AICPS – Asociația Inginerilor Constructori

Proiectanți de Structuri;

• RNLC - Rețeaua Națională a Laboratoarelor din

Construcții;

• EuroGeoSurvey - Societatea Europeană a

Inginerilor Geologi. q

Echipa EURO QUALITY TEST
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Bridge Tower Office

Clădirea de birouri Bridge Tower
Office are un regim de înălțime
2S+P+10E+E tehnic, cu suprafața
desfășurată supraterană de 35.928
mp iar subterană de 14.248 mp. 

Clădirea are regim de înălțime
de max. 52 m, având o înălțime de
43 m la cota de călcare a ultimului
nivel. Astfel, aceasta se încadrează
în categoria clădirilor „înalte”.

Soluția structurală este cu fun-
dare tip radier general de 100 cm,
cu îngroșări la 150 cm pe tot
perimetrul construcției. Elementele
verticale sunt tip nuclee iar pereții
aferenți subsolului S2 și subsolului
S1, cât și pereții perimetrali sunt
din beton monolit.

The Bridge Tower Office este cea
mai înaltă clădire din București cu
stâlpii și grinzile executați din ele-
mente prefabricate. Dalele din
suprastructură sunt fâșii cu goluri
cu suprabetonare, iar planșeul de
peste subsol, pe zona de amprentă
a suprastructurii, sunt tip predală.

Înălțimea liberă de nivel curent
este 3,70 m, iar cea utilă de 2,80 m.
Parterul are înălțimea utilă de
aproximativ 10 m iar fiecare subsol
de 2,15 m.

Clădirea este prevăzută cu adă-
post de apărare civilă, în condițiile
legii 37/2006, respectiv HG 560/2005
pentru aprobarea categoriilor de
construcții la care este obligatorie

execuția adăposturilor de protecție
civilă, precum și a celor la care se
amenajează drept puncte de
comandă.

La subsolul 2 s-a prevăzut un
adăpost de protecție civilă, conform
„Normelor tehnice privind proiec -
tarea și executarea adăposturilor
de protecție civilă în subsolul con-
strucțiilor noi”.

Capacitatea de adăpostire în
construcțiile noi a fost stabilită,
conform art. 8 alin. d), astfel:

• 1 mp suprafață utilă pentru
fiecare persoană adăpostită;

• Numărul de persoane se deter-
mină considerând 2/3 din perso na -
lul administrativ.

Numărul total al angajaților clă -
dirii care face obiectul documen-
tației este de 370 persoane.

Investitor: SC UPSCALE DEVELOPMENT SRL
Dezvoltator: SC FORTE PARTNERS SRL
Antreprenor General: SC BOG’ART SRL
Proiectant Arhitectură: SC BOG’ART SRL
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Pentru acest obiectiv, capaci-
tatea de adăpostire calculată  con-
form celor de mai sus este de 247
persoane.

Suprafața totală a spațiilor care
vor fi folosite ca adăpost de apărare
civilă stabilită prin proiect este de
247 mp.

Funcțiunea principală a clădirii
este de spații de birouri, având și
spații comerciale și de alimentație
publică la parter. Fiecare etaj poate
fi accesat prin trei scări de circulație
publică și evacuare și prin cele opt
lifturi publice de mare capacitate.

Spațiul de birouri are suprafața
închiriabilă pe fiecare etaj curent de
aproximativ 2.841 mp, accesibil din
lobby-liftul de etaj curent. De
asemenea, spațiul comun al fiecărui
etaj cuprinde și câte două grupuri
sanitare pentru femei, două pentru
bărbați, dar și două grupuri san-
itare rezervate persoanelor cu diza -
bilități.

Accesul principal se face dinspre
Șoseaua Orhideelor, prin filtrul de
control acces de lobby principal,
prin turnicheții aferenți. Accesul
auto se face tot din Șoseaua
Orhideelor, iar ieșirea se face prin
Str. Serg. Constantin Ghercu. Prin
rampa principală de acces pot intra
și bicicliștii care au un parcaj rezer-
vat la primul nivel subteran, împre-
ună cu o zonă de vestiare și dușuri
special amenajată.

Parterul se remarcă printr-o
serie de elemente decorative și de
construcție deosebite: o pasarelă
din sticlă rezistentă la foc, susținută
printr-o confecție metalică cu grinzi
și tiranți, un placaj vertical cu o
înălțime de aproximativ 10 m din

travertin roșu importat din Iran,
placaj de sticlă Matelac cu aceeași
înălțime și fâșii din inox pe zona de
lobby-lift.

Clădirea asigură un total de 420
locuri de parcare, împărțite în
aproximativ câte 200 locuri pentru
fiecare dintre subsolurile 1 și 2 și
40 de locuri de parcare exterioare.
Subsolurile adăpostesc majoritatea
spațiilor tehnice ale clădirii, cum ar
fi postul trafo, camera TEG, camera
generatorului, rezervoarele de apă
potabilă, menajeră și pentru incen -
diu, stația de pompe pentru incen -
diu etc. Pe terasa clădirii se află
centrala termică și centrala de apă
răcită.

Clădirea a obținut LEED Platinum,
cu cel mai mare punctaj din Româ-
nia pentru o clădire de birouri și a
folosit ultimul tip de sistem de ilu-
minat tip LED de la Philips.

ÎNCHIDERI EXTERIOARE  
Pereți - placaj din aluminiu ter-

mosistem;
Fațade – pereți cortină (geam

termoizolat dublu și tâmplărie din
aluminiu cu rupere de punte ter-
mică), elemente decorative tip riflaj
orizontal, casete placaj din aluminiu
tip BOND, profile ornament accent
pe fațadă, în sistem Schuco;

Pardoseli - pavaj din pavele
înierbate, dale din piatră naturală,
dale din beton prefabricate, zone
înierbate, beton asfaltic;

Plafoane - placaje intrados din
aluminiu (zona rampă auto, plafon
casetat metalic rezistent la corozi-
une și UV – pentru exterior (intra-
dos intrare principală, intrados
curte interioară).

FINISAJELE INTERIOARE
Pardoseli - gresie ceramică por -

    țelanată, piatră naturală (granit),
mochetă, rășină epoxidică, PVC,
PVC antistatic, grătar metalic, sticlă;

Pereți -  vopsitorie pe gips-car-
ton / pe glet de ipsos, vopsitorie pe
beton aparent, vopsitorie pe zidă -
rie, placaje piatră naturală (travertin),
ceramică, placaje HPL, sticlă;

Tavane -  vopsitorie pe gipscar-
ton / pe glet de ipsos, vopsitorie pe
beton aparent, vopsitorie pe zidă -
rie, placaje piatră naturală (mar-
mură), ceramică, placaje HPL, sticlă.

ÎNVELITORI 
Terasa necirculabilă peste plan șeu

din fâșii cu goluri și grinzi prefabri-
cate, termoizolație din poli stiren
expandat + beton de pantă,
hidroizolație membrană PVC pentru
trasee mentenanță, membrană
rezistentă UV albă ca strat final. q
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(Continuare din nr. 153 ‐ noiembrie 2018)

5. Pod peste râul Mureș, la
Partoș

Și la podul peste Mureș, de la
Partoș - Alba lulia, pe DN 1, km
375+769, pod cu două deschideri
de 80 m, dat în exploatare în anul
1953, s-a adoptat soluția cu arce cu
calea la mijloc. Proiectantul prin -
cipal: ing. Constantin lonescu,
IPCS, șef șantier: ing. Păunescu N.
(Foto 20).

Arcele cu încastrări suple, cu
secțiune casetată, contravântuite la
cheie și la naștere, cu săgeata de
20 m, raportul fiind f/L = 1/4, cu
fundații directe la culei separate
pentru fiecare arc și fundația
directă la pilă și cheson cu aer com-
primat. Este o soluție adoptată
pentru prima dată în România. A
fost proiectat pentru clasa l de
încărcare S60 A13 și calculat după
metoda rezistențelor admisibile.
Partea carosabilă de 7,00 m și tro-
tuare de 0,75 m în dreptul arcelor,

a fost reabilitat cu calea de 7,80 m
și trotuare metalice exterioare,
clasa E de încărcare.

Platelajul este executat cu
antretoaze principale în zona
tiranților, la 7,20 m, cu înălțime de
1,55 m și antretoaze secundare la
3,60 m, jumătatea intervalului cu
înălțime de 0,75 m, cu patru lonje-
roane la distanța de 3,35 m, cu
înălțime de 0,75 m. Transversal, în
zona sferturilor la distanța de 57 m,
platelajul are rosturi de dilatare în
zona antretoazelor de la primii
tiranți (Foto 21).

Arcele au secțiune plină la naș-
teri cu grosime de 1,30 m, secțiune
casetată la cheie cu înălțime de
1,80 m, lățime de 1,10 m și con-
travântuiri în formă de X în panoul
de la naștere și în șase panouri de
la cheie. Tiranții au fost executați
cu bare netede din oțel beton OL37,
protejați cu beton, având secțiune
20 / 20 cm (Fig. 7, 8).

După inundațiile din anul 1970,
podul a fost prelungit spre Sebeș cu
două deschideri de 30 m, cu grinzi
din beton armat precomprimat și
fundații pe barete.

Podul a fost executat cu eșafo-
daj din lemn, cu popi în evantai și
palee pe piloți.

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

Foto 20: Pod peste Mureș, la Partoș, DN 1
km 375+769. Vedere generală Sebeș

Fig. 8: Pod peste Mureș la Partoș, Alba lulia,
DN 1, km 375+769. Secțiune transversală

Foto 21: Pod peste Mureș, la Partoș. Vedere generală pod aval

Fig. 7: Pod peste Mureș la Partoș, Alba lulia, DN 1, km 375+769.
Vedere generală amonte, deschiderea spre Alba lulia

continuare în pagina 46È
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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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6. Pod peste râul Mureș, la
Glodeni

Pod cu suprastructura în arce, cu
calea la mijloc, a fost executat și
peste râul Mureș, la Glodeni, pe
drumul județean 153B (Dumbră -
vioara – Fărăgău), la km 1+600, în
județul Mureș (Foto 22).

Podul are o deschidere de 76 m
și folosește infrastructura unui pod
vechi. Din informații locale, în
amplasament au mai fost constru-
ite, în trecut, două poduri. Primul,
pe timpul Imperiului Austro-Ungar,
distrus în exploatare - probabil în
soluția: o grindă continuă cu trei
deschideri (Foto 23) de la care în
albia minoră, la nivelul apelor
scăzute apărea fundația unei pile și
al doilea, pe timpul cedării Ardealu-
lui de Nord, distrus în timpul exe-
cuției, la care soluția propusă era
un arc cu tirant cu deschidere de 80
m.

La data proiectării podului, fun-
dațiile vechi nu erau afuiate. Situ-
ația din Foto 23 a apărut în
principal din cauza coborârii talveg-
ului.

De la acest pod au rămas
culeele din beton, cu lățime de cca.
12 m, proiectate pentru încărcări
verticale.

Inițial, pentru refacerea podului
peste Mureș, de la Glodeni, a fost
propusă soluția cu grindă continuă,
trei deschideri, cu folosirea culeelor
vechi.

Apreciind că existența unor
obstacole de la podurile vechi poate
genera dificultăți la executarea
infrastructurilor din albia minoră,
s-a propus realizarea unei singure
deschideri cu folosirea culeelor
existente (Fig. 9).

Soluția aleasă a fost cu arce cu
calea la mijloc, cu deschidere de 76
m, parte carosabilă de 6,00 m. La
data execuției, drumul era comu-
nal, cu accesul la o singură locali-
tate, comuna Glodeni, pentru clasa
l de încărcare S60 A13. În general,
la asemenea soluții, secțiunile

arcelor sunt dreptunghiulare pline,
cu consum mare de beton sau secț-
iuni dreptunghiulare casetate, în
variantă economică cu rigiditate
sporită, dar dificil de executat.

Pentru prima dată, la podul
peste Mureș de la Glodeni s-a pro-
pus realizarea unei secțiuni
deschise în formă de l și încastrări
suple și creșterea secțiunilor de la
naștere la cheie (Fig. 9, Foto 22).

De asemenea, folosirea culeelor
existente masive, din beton și
beton armat, proiectate pentru
încărcări verticale. La suprastruc-
tura propusă, arce cu calea la
mijloc, a fost necesară modificarea
culeelor pentru a asigura trans-
miterea încărcărilor orizontale ce
apar la structurile cu bolți sau arce.

Soluția adoptată a condus la
mărirea fundațiilor, prin executarea
unor fundații suplimentare în
spatele culeelor existente și ame-
najarea unor locașe pentru cuzineții
necesari transmiterii solicitărilor
orizontale de la încastrarea arcelor.
Pentru o bună conlucrare a consoli-
dărilor s-au făcut penetrări, ca și în
zona cuzineților, prin elevațiile
culeelor. Este o soluție ce reprezintă
un unicat în domeniu (Fig. 9).

Refolosirea fundațiilor existente,
proiectate pentru încărcări verti-
cale, cu împingeri, poate fi, de ase-
menea, considerată unicat în
domeniul construcției de poduri.

Arcele au secțiunea plină, cu
lățime de 1,56 m și grosimea de
0,95 m și secțiunea la cheie de 1,50
m înălțime și 0,90 m lățime, cu
tălpile și inima de 0,30 m. Pe secto-
rul naștere - tablier se trece de la
secțiune plină la secțiune în formă
de l, cu lățime de 0,90 m și 1,50 m
înălțime (Fig. 9 - Dispoziție ge -
nerală și Fig. 10 - Secțiune trans -
versală).

Platelajul podului s-a realizat cu
antretoaze la intervale de 5,00 m,
suspendate de arce cu tiranți din
bare de oțel OB37, protejați cu
beton și trei lonjeroane cu rosturi
transversale generale în zona sfer-
turilor la distanța de 55 m. Această
soluție, cu două rosturi în zona
sferturilor, este favorabilă pentru
efectul de conlucrare cu arcele. 

Foto 22: Pod peste Mureș, la Glodeni, DJ 153B, km 1+600. Vedere generală pod amonte

Foto 23: Pod peste Mureș, la Glodeni. Fundații vechi în albia minoră aval

Fig. 9: Pod peste Mureș, la Glodeni, DJ 153B, Dumbrăvioara ‐ Fărăgău, Județul Mureș,
km 1+600. Elevație si secțiune longitudinală
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Este o soluție care asigură o
sche mă statică, clară, care poate fi
calculată corespunzător.

La partea superioară, pe șapte
panouri și pe un panou la naștere
s-au executat contravântuiri din
beton armat în formă de K. Lățimea

părții carosabile era de 6,00 m. În
condițiile creșterii traficului rutier,
clasarea drumului comunal inițial în
drum județean Dumbrăvioara -
Fărăgău a devenit un factor de
nesiguranță și de restricție, situație
ce a impus reabilitarea podului.

Spațiul de 0,75 m disponibil
între arce a permis mărirea părții
carosabile de la 6,00 m la 7,00 m
cu reducerea spațiului de siguranță
la 25 cm și mutarea trotuarelor în
exteriorul arcelor (Fig. 10).

După demolarea trotuarelor s-a
executat o placă generală de supra-
betonare și montarea pe toată lun-
gimea podului a parapetelor de
siguranță.

În exterior s-au executat trotu-
are metalice de 1,00 m, susținute
de console metalice fixate pe antre-
toaze.

Au fost executate lucrări de
apărare și pe malul stâng. A fost
demolată pila existentă în albia
minoră de la primul pod - fundație
care a devenit obstacol la scurgerea
apelor ca urmare a coborârii talveg-
ului.

La execuția podului, în anul
1957, pentru realizarea cintrului și
a eșafodajului pentru tablier, s-au
folosit, pentru prima dată, profile
metalice Peine 100 cu lungime de
21 m, pe palei duble din lemn,

montate pentru arce la limita intra-
dosului iar pentru platelaj orizontal
aceleași palei duble din piloți de
lemn.

Înainte de darea în exploatare
podul a fost încărcat cu două vehi-
cule pe șenile și camioane „Steagul
Roșu”. Au fost măsurate săgețile în
zona sferturilor cu șipci din lemn
fixate de arce și un sistem de
măsurare tip cântar, cu multiplica-
rea deformațiilor de 20 ori.

Ciclic din temperatură, în cursul
unei zile, s-au măsurat săgeți de 4
cm. În zonă circula părerea cetățe-
nilor: „în timpul Kaiserului s-a făcut
pod și s-a dărâmat, în timpul lui
Horti al doilea pod s-a dărâmat la
execuție, podul actual executat de
comuniști se va dărâma și el, cu
siguranță”.

Pentru convingere, la încărcarea
de probă a podului au fost mai
mulți cetățeni decât la inaugurare.
După ce podul a rezistat, au fost
parțial dezamăgiți.

Proiectantul principal, pentru
amândouă fazele, a fost inginerul
Gh. Buzuloiu, constructor ing. Ște-
fan Ciorică în faza inițială de con-
strucție a podului, în 1957 și
maistrul Deneș, în faza de reabili -
tare, în 2005.

(Va urma)

Fig. 10: Pod peste Mureș, la Glodeni,
DJ 153B, Dumbrăvioara ‐ Fărăgău, Județul

Mureș, km 1+600. Secțiuni transversale:
pod existent și pod reabilitat



w Revista Construcțiilor w ianuarie‐februarie 201948

Calculul pereților mulați
pentru o incintă cu adâncimea excavației de 15,0 m,

utilizând programul Plaxis 3D Foundation
Dana Mădălina POHRIB, Dorel PLĂTICĂ - Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași,

Facultatea Construcții și Instalații, Departamentul CCF
Vlad Mircea GRIGORAȘ - SC PROCONRIM SRL

În cadrul proiectului s-a dimen-
sionat o incintă din pereți mulați
executați din beton armat monolit,
cu o grosime de 0,80 m. Pereții au
o înălțime de 25,00 m, din care
14,45 m reprezintă înălțimea ex -
cavației iar 10,55 m adâncimea de
încastrare. Pereții mulați sunt spri-
jiniți, pe patru niveluri, cu șpraițuri
metalice. Șpraițurile sunt dispu -
se la următoarele cote (cotele
sunt măsurate în axul șpraițurilor):
-3,35 m, -6,15 m, -9,05 m și
-11,85 m.

Proiectarea și execuția unei in -
cinte etanșe din pereți mulați im -
pune respectarea următoarelor:

• stabilirea corectă a caracteris-
ticilor fizico-mecanice ale stratifi-
cației terenului;

• aprecierea cât mai exactă a
încărcărilor existente pe terenul din
jurul viitoarei incinte;

• alegerea unor ipoteze de calcul
cât mai apropiate de realitate, care
să permită stabilirea atât a ten -
siunilor în pereți și în terenul din
vecinătate, cât și a deformațiilor
pereților și terenului;

• poziționarea și dimensionarea
corectă a șpraițurilor;

• etapele de execuție a excava -
țiilor și de introducere a șpraițurilor;

• analizarea modului în care are
loc transferul încărcărilor din șprai -
țuri la structura clădirii;

• urmărirea atentă și profesio nistă
a evoluției deformațiilor terenului
din jurul incintei, a nivelului apei
din pânza freatică și a eventualelor
deplasări ale construcțiilor situate
în imediata vecinătate a excavațiilor.

În situația analizată s-a urmărit
ca deformațiile pereților mulați să

fie foarte mici, avându-se în vedere
faptul că pereții exteriori ai celor
patru niveluri de subsol ale clădirii
urmează să intre în contact direct
cu pereții mulați.

Despre stabilirea corectă a
caracteristicilor fizico-mecanice ale
stratificației terenului se pot face
numeroase comentarii, în cele mai
multe cazuri investitorii acordând
sume mult mai mici decât cele
necesare pentru întocmirea stu diilor
geotehnice. Acest fapt se con-
cretizează printr-o evaluare aproxi-
mativă a caracteristicilor terenului.
În cazul analizat, pentru a aprecia
corect valorile indicilor geotehnici
luați în calcul, a fost necesar să se
apeleze la studiile geotehnice efec-
tuate pentru alte construcții din
vecinătate. Desigur, un rol impor-
tant îl va avea și recoltarea de
probe de pământ din excavațiile
pentru primul panou din cadrul
pereților mulați.
TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE

Pereții mulați folosiți ca structuri
de sprijin și de etanșare împotriva
apei subterane sunt din ce în ce mai
utilizați în prezent.

Tehnica execuției pereților mulați
este destul de cunoscută; ea a fost
dezvoltată în anii `60, în principal
în Germania, Franța și Italia, când
s-a preluat sistemul de la utilizarea
suspensiei de bentonită în industria
petrolului și gazelor la forajele de
adâncime.

Pereții mulați sunt elemente
structurale subterane folosite ca
structuri de sprijin, sisteme de fun-
dație și/sau ca barieră împotriva
apei subterane.

Majoritatea pereților mulați sunt
executați până la adâncimi între
15,00 m și 30,00 m. Grosimea
peretelui variază de la 0,40 m până
la 3,20 m, în funcție de cerințele
proiectului.

Tehnica de execuție a pereților
mulați se bazează pe excavarea și
betonarea individuală a unor pano -
uri, adiacente unul de altul în sub-
teran. Panourile sunt executate prin
excavarea unui șanț folosind un
fluid suport (de obicei, o suspensie
coloidală de bentonită), cu o densi-
tate mai mare în comparație cu
apele subterane, în scopul de a sta-
biliza șanțul excavat. Atunci când
se atinge adâncimea proiectată de
excavare, înainte de armare, fluidul
de sprijin se înlocuiește cu un fluid
de sprijin în stare proaspătă sau
regenerată, care este introdus în
șanț. Panoul este betonat de jos în
sus, odată cu deplasarea fluidului
de sprijin, care este pompat.

Excavarea panourilor se exe-
cută, în prezent, cu ajutorul unei
macarale grele și a unui echipa-
ment tip graifer sau a unei hidro -
freze. Echipamentele de săpat pot fi
împărțite în graifere hidraulice și
mecanice, operate și coborâte în
șanț prin intermediul unui cablu și a
unui braț telescopic. Discontinui-
tatea procesului de excavare cu uti-
lajele tip graifer este considerată a
fi un dezavantaj al tehnicii, deoa -
rece hidroforeza este capabilă să
excaveze și să transporte pământul
în același timp.

Îmbinările dintre panouri nece-
sită o atenție deosebită, deoarece
articulațiile care se creează între

Dezvoltarea continuă a orașelor a condus la necesitatea sporirii locurilor de parcare. Din consi -
derente economice și arhitecturale majoritatea parcărilor se execută subteran, în timp ce nivelurile
supraterane sunt destinate spațiilor de birouri și locative.

Necesitatea realizării unei excavații adânci pentru construirea a patru niveluri de subsol cu des-
tinația parcare, la o clădire cu birouri, a impus proiectarea unei incinte cu pereți mulați.

Principala problemă la proiectarea și execuția excavațiilor adânci în zone urbane este cerința de
evaluare și limitare a deplasărilor terenului, impusă de prezența în imediata vecinătate a unor con-
strucții și utilități. Reducerea la maximum a deplasărilor orizontale este impusă și de dimensiunile
subsolului clădirii ce urmează a se realiza în incinta creată, în cazul analizat clădirea intrând în con-
tact cu pereții mulați. 



w Revista Construcțiilor w ianuarie‐februarie 2019 49

ele sunt slabe la transferul de efor-
turi de forfecare și în același timp,
sunt conductoare de umiditate prin
transfer. Suprafața panourilor din
beton este, pentru o perioadă de
timp, în contact cu fluidul suport,
până când fluidul de sprijin este
ridicat de betonul proaspăt. Fluidul
de sprijin nu poate fi înlocuit, în
totalitate, cu beton și prin urmare,
panourile sunt considerate obiecte
constructive individuale; peretele
nu poate fi considerat o construcție
monolită iar articulațiile sunt sus-
ceptibile la infiltrații de apă și la
deformații. În scopul reducerii sen-
sibilității la trecerea apei și pentru a
crește rezistența la forfecare în
articulații, pot fi folosite dispozitive
de capăt comune pentru două
panouri. Acestea trebuie să răs-
pundă la câteva cerințe de bază:

• îmbinarea să fie etanșă;
• articulația să fie capabilă să trans -

fere forfecarea între panourile ală-
turate;

• fizic, capătul de oprire (tubu-
latura metalică) nu trebuie să dis-
trugă, la extragere, betonul din
panoul anterior și pe de altă parte,
să permită excavarea panoului
adiacent;

• infiltrațiile să fie cât mai mici;
• dispozitivele de capete să

reziste la presiunile înalte trans-
mise de beton, fără a se deforma;

• pe suprafața betonului nu tre-
buie să se depună bentonită (sau
alte materiale) iar dispozitivul de
capăt trebuie să permită curățirea
și îndepărtarea materialului rezidual
de pe suprafețele de beton întărit;

• articulația să fie realizată prin
metode și echipamente simple.

NOTE DE CALCUL
Proiectarea incintei de pereți

mulați s-a efectuat cu ajutorul pro-
gramului Plaxis 3D Foundation, pro-
gram bazat pe metoda elementelor
finite (MEF) [2]. S-a preferat folo-
sirea MEF deoarece aceasta per-
mite modelarea fidelă a terenului, a
peretelui de sprijin, precum și a
etapelor de execuție. Utilizând MEF
se pot face estimări privind de -
plasările peretelui, mărimea efor-
turilor în perete și în șpraițuri.
Conform NP 113/2004, MEF [3]

este considerată a fi o metodă ce
oferă soluții teoretic complete.
Modelul de calcul cu MEF necesită o
calibrare a rezultatelor, prin compa-
rarea datelor rezultate cu măsură-
tori pe structuri de susținere
asemănătoare cu cele proiectate. 

Deoarece nu s-au putut face
comparații între modele de calcul și
structuri realizate în condiții
asemănătoare și luând în calcul că
execuția unei excavații adânci în
zone urbane este un proces com-
plex, cu implicații majore, modelul
de calcul va fi calibrat pe parcursul
execuției, prin compararea datelor
furnizate de programul de calcul cu
măsurătorile realizate pe amplasa-
ment pe martorii poziționați în pre-
alabil (citiri inclinometrice, martori
topografici etc). Astfel, se va putea
calibra modelul pe parcursul exe-
cuției în funcție de datele obținute.

Analizând ridicarea topografică
s-au identificat următoarele con-
strucții vecine cu construcția pro-
pusă:

• latura de N - construcție cu un
regim de înălțime Parter cu o struc-
tură de rezistență realizată din
lemn;

• latura de V - strada Palas,
aflată la o distanță de circa 7,50 m
față de limita exterioară a pereților
mulați și o clădire la o distanță de
circa 20,00 m;

• latura de S - strada Palas,
aflată la o distanță de circa 10,80 m
și pereții mulați aferenți unei par-
cări subterane situați la o distanță
de circa 16,50 m față de limita
exterioară a pereților mulați;

Fig. 1: Tehnologia de execuție a pereților mulați, prelucrare după [1]

Fig. 2: Vedere de sus model de calcul (stânga); vedere 3 D model de calcul (dreapta)

Tabelul 1: Parametrii geotehnici folosiți

continuare în pagina 50È
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• latura de E - strada Sf. Lazăr
situată cu partea carosabilă la o
distanță de circa 6,50 m și cu trotu-
arul la o distanță de circa 1,45 m,
față de limita exterioară a pereților
mulați.

Pentru aceste construcții s-au
luat în calcul următoarele încărcări
caracteristice:

• construcție din lemn - qk =
30,00 kPa;

• greutate proprie straturi ruti -
ere - gk = 20,00 kN/m3;

• încărcare utilă pe străzi dato -
rate traficului - qk = 23,40 kPa
(conform literaturii de specialitate
s-a asimilat încărcarea datorată
traficului cu o încărcare dată de un
strat de pământ cu o înălțime de
1,30 m având o greutate volumică
de 18,00 kN/m3);

• încărcare utilă datorată orga-
nizării de șantier - qk = 30,00 kPa
(dispusă doar pe latura de S con-
form limitelor indicate de planul de
organizare de șantier).

Încărcărilor caracteristice ale
acțiunilor li s-au aplicat coeficienții
parțiali de siguranță aferenți, coefi-
cienți prezentați mai jos.

Conform studiului geotehnic, pe
amplasament s-au interceptat urmă -
toarele straturi geologice:

• un strat de sol vegetal și
umplutură de pământ cu piatră
concasată în grosime maximă de
2,50 m;

• un strat de argilă grasă,
cenușie, plastic vârtoasă la plastic
consistentă în grosime maximă de
7,80 m;

• un strat de nisip fin, galben,
cochilifer cu zone de nisip prăfos
saturat, afânat, în grosime maximă
de 5,20 m; stratul de nisip este
purtător de apă, apa fiind sub pre-
siune și prezentând un puternic
caracter ascensional;

• un strat de argilă marnoasă,
cenușie, plastic vârtoasă, în grosime
maximă de 5,20 m.

Pentru verificarea stărilor limită
de cedare GEO, STR și HYD s-a con-
siderat, conform EC7, Abordarea de
calcul 1 cu cele două grupări, res -
pectiv A1+M1+R1 și A2+M2+R1.

Valorile modulului de deformație
liniară s-au determinat cu ajutorul
modulelor de deformație edome -
trice pentru pământurile coezive
(conform NP112/2014 [4]) și pe
baza bazelor de date și a studiilor
geotehnice realizate în vecinătate
pentru terenul necoeziv. Unghiul de
frecare internă a nisipului s-a deter-
minat pe baza studiilor geoteh nice
și a bazelor de date care cuprind
lucrări realizate în vecinătate.

Deoarece pe baza calculelor
realizate s-a constatat că în gru-
parea A2+M2+R1 rezultă cele mai
defavorabile stări de tensiuni, în
cele ce urmează se prezintă calcu-
lele efectuate doar pentru această
grupare.

S-a analizat starea de eforturi și
tensiuni pe zona străzilor Palas și
Sf. Lazăr (secțiune de la V la E prin
model) și s-a determinat că terenul
prezintă o deformare totală (depla-
sare verticală + deplasare orizon-
tală) de circa 1,50 cm pe parcursul
realizării lucrărilor de săpătură din
interiorul incintei (fig. 3).

S-a analizat starea de eforturi și
tensiuni pe zona străzii Palas și a
construcției din lemn (secțiune de
la S la N prin model) și s-a determi-
nat că terenul prezintă o deformare
totală de circa 2,50 cm pe parcursul
execuției lucrărilor de săpătură din
interiorul incintei (fig. 4).

Fig. 5: Deplasări totale (stânga) și deplasări orizontale (dreapta) ale pereților mulați
în faza finală de execuție

Fig. 6: Diagrama de moment încovoietor a
pereților mulați în faza finală de execuție

Fig. 3: Deplasări totale ale terenului de fundare de sub strada Palas (stânga)
și strada Sf. Lazăr (dreapta) înaintea executării (a) și după executarea (b) incintei

Fig. 4: Deplasări totale ale terenului de fundare de sub strada Palas (stânga)
și construcția din lemn (dreapta) înaintea executării (a) și după executarea (b) incintei

Æ urmare din pagina 49
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Analiza incintei de pereți mulați
a arătat că pereții mulați suferă o
deplasare totală (deplasare verti-
cală + deplasare orizontală) de
5,09 cm, în timp ce deplasările ori-
zontale maxime ale acestora ating
valori de 3,31 cm (fig. 5).

Pentru comparație, s-a realizat
și un model de calcul 2D, folosind
programul Plaxis 2D [5]. În cazul
modelului 3D, considerând că între
pereții mulați și radier există un
rost de circa 5,0 cm, momentele de
armare ating valori maxime de
aproximativ 1.680 kNm/m la cota
de fundare a radierului.

În cazul modelului 2D, consi -
derând că radierul este legat de
pereți, rezultă un moment maxim
la cota radierului de circa 1.810
kNm/m (M2d,r pe figura 7) în timp
ce pentru modelul 2D în care se
consideră că între radier și pereții
mulați există un rost de 5,0 cm,
momentul maxim la cota radierului
este de circa 750 kNm/m (M2D pe
figura 7). Deformata pereților, în
cazul modelelor care consideră rost
între pereții mulați și radier, pre -
zintă aceeași aliură, diferența maxi -
mă între valorile acestora fiind de
circa 2,0 cm. În proiectare s-a dis-
pus execuția radierului cu rost între
pereții mulați și acesta.

Analizând diagrama de moment,
carcasa de armatură s-a proiectat
pe 3 tronsoane, respectiv superior,
mijloc și inferior, pentru a satisface
cerințele de rezistență, tehnologice
și implicit economice.

În urma dimensionării, pentru
nivelurile de șpraițuri, au rezultat
profile cu secțiunea începând de la
CHS 323,9 mm x 80 mm până la
CHS 508 mm x 20 mm.

Dispunerea pe verticală a
șpraițurilor a rezultat din condiții
tehnologice (s-au dispus deasupra
planșeelor) dar și din condiții de
limitare a deplasărilor pereților mulați.

CONCLUZII
Principala problemă a proiectării

și execuției excavațiilor adânci în
zone urbane este aceea de evaluare
și limitare a deplasărilor terenului,
impusă de prezența în imediata
vecinătate a unor construcții și utili -
tăți [6].

Prin analizele efectuate s-a
urmărit proiectarea unei incinte
etanșe, care să prezinte deplasări
cât mai reduse, atât pentru pereții
mulați cât și pentru terenul din
imediata apropiere.

În cadrul proiectului s-a dimen-
sionat o incintă din pereți mulați
executați din beton armat monolit
cu o grosime de 0,80 m, o înălțime
de 25,00 m, din care 14,45 m
reprezintă înălțimea excavației iar
10,55 m adâncimea de încastrare.
Pereții mulați sunt sprijiniți pe patru
niveluri cu șpraițuri metalice.

Îmbinările dintre panouri nece-
sită o atenție deosebită, deoarece
articulațiile sunt slabe la transferul
de eforturi de forfecare și în același
timp, sunt conductoare de umidi-
tate prin transfer.

Proiectarea incintei de pereți
mulați s-a efectuat cu programul
Plaxis 3D Foundation, program
bazat pe metoda elementelor finite
(MEF). S-a preferat utilizarea MEF
deoarece aceasta permite mode-
larea fidelă a terenului, a peretelui
de sprijin, precum și a etapelor de
execuție.

Modelul de calcul va fi calibrat
pe parcursul execuției, prin com-
pararea datelor furnizate de pro-
gramul de calcul cu măsurătorile
realizate pe amplasament, pe mar-
torii poziționați în prealabil (citiri
inclinometrice, martori topografici,
verificare caracteristici teren etc).
Astfel, se va putea calibra modelul
pe parcursul execuției în funcție de
datele obținute.

Pentru verificarea stărilor limită
de cedare GEO, STR și HYD s-a con-
siderat, conform EC7, abordarea de
calcul 1 cu cele două grupări, res -
pectiv A1+M1+R1 și A2+M2+R1.

Terenul va prezenta, pe par -
cursul execuției lucrărilor de săpă-
tură din interiorul incintei, o
deformare totală (deplasare verti-
cală + deplasare orizontală) de
circa 1,50 cm, pe zona străzii Sf.
Lazăr și de circa 2,50 cm pe zona
străzii Palas.

Pentru comparație, s-a realizat
și un model de calcul 2D folosind
programul Plaxis 2D.

Armarea panourilor s-a făcut la
valorile maxime ale momentelor din
cele două modele de calcul.

Considerăm că prin utilizarea
modelului de calcul Plaxis 3D Foun-
dation se pot lua în considerare
încărcările diferite existente pe
fiecare dintre laturile săpăturii, cu
condiția unei foarte bune conlucrări
a panourilor la rosturile dintre ele.
O conlucrare defectuoasă între
panouri poate impune utilizarea
modelului 2D.
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recepția pereților îngropați;

4. NP 112/2014, Normativ
privind proiectarea fundațiilor de
suprafață;
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ence manual;

6. NP 120/2014, Normativ
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Fig. 7: Diagramele de moment încovoietor și momente capabile (stânga) și deformata
pereților mulați în secțiunea cea mai solicitată
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Încet, încet dispar stelele de pe cerul României!

dr. ing. Victor POPA - membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România,
președinte CNCisC

Este suficient să ne gândim doar
la câțiva dintre marii inventatori
români, care prin creațiile lor au
revoluționat domenii de mare utili-
tate pentru întreaga omenire,
strălucind în constelația marilor
personalități ale poporului nostru
românesc: inginerul Henri Coandă
– inventatorul primului avion cu
reacție în anul 1910, care a revo -
luționat domeniul aviației; ingi -
nerul Anghel Saligny – creatorul
complexului de poduri feroviare
peste Dunăre la Cernavodă și peste
Borcea la Fetești, fiind considerat
cel mai lung pod din Europa (4.088 m)
la data execuției și al treilea ca
lungime din lume, construit în mai
puțin de 5 ani, cu un secol și peste
trei decenii în urmă; profesorul
Nicolae Paulescu – descoperitorul
insulinei (1921), prin care a salvat
milioane de oameni de una dintre
cele mai răspândite boli cronice,
care afecta aproximativ a douăze-
cea parte din populația globului;
inginerul Traian Vuia – inventa-
torul primului avion (1906);
cercetătorul în medicină Ion
Cantacuzino – inventatorul vacci-
nului contra tuberculozei; ingi -
nerul matematician Petrache
Poenaru – inventatorul stiloului.
Toți aceștia și mulți, mulți alții au
fost personalități care au strălucit în
domeniile în care au activat,
aducând foloase și mulțumire
oamenilor, precum actorii și artiștii
de toate felurile.

Așa s-a născut articolul cu titlul
„A mai apus o stea pe cerul
României”, la plecarea dintre noi a
reputatului academician profesor
emerit, inginer Radu Voinea,
fost rector al Institutului Politehnic
București, președinte al Academiei
Române, fondator și primul preșe -
 d inte al Academiei de Științe Teh -
nice din România (ASTR), Doctor

Hono ris Causa al tuturor univer-
sităților cu caracter tehnic din țară,
membru titular al „Academiei
Europene de Arte, Științe și Litere”,
președinte a nenumărate comitete
tehnico-științifice din țară și
străinătate, autor a peste 150 de
referate tehnico-științifice prezen-
tate în țară și străinătate, autor sau
coautor la 24 titluri de carte. Profe-
sorul Radu Voinea a avut contribuții
originale esențiale pentru progresul
Mecanicii Construcțiilor și a îndru-
mat nenumărate generații de
ingineri pentru obți nerea titlului de
doctor–inginer, care la rândul lor au
devenit personalități redutabile în
domeniu. Pe scurt, profesorul Radu
VOINEA a strălucit în tagma conste-
lației inginerimii românești, meri -
tând cu prisosință titlul de „stea”
în domeniu.

A urmat, apoi, un articol cu titlul
similar „Încă o stea dispare de pe
cerul României”, la plecarea spre
cele sfinte a reputatului dr. ing.
Octavian COȘOVLIU, care a con-
tribuit la execuția și proiectarea a
nenumărate construcții social – cul-
turale, agricole și industriale, și a
coordonat peste cinci decenii, în
calitate de director tehnic și apoi
consilier al Institutului de Proiectări
Galați, mari și importante edificii,
apreciate în mod unanim din punct
de vedere tehnic și arhitectural și a
avut contribuții originale notabile în
domeniul seismic și al consolidării
fundațiilor în terenuri loessoide.
Expert în construcții, a elaborat
numeroase expertize pentru reabi -
litarea și consolidarea unor impor-
tante edificii monumentale și de
cult, pentru care a fost recompen-
sat cu importante distincții și
medalii. Fondator și vicepreședinte
al asociației profesionale CNCisC, a
militat cu insistență pentru convin-
gerea factorilor de răspundere

asupra importanței întreținerii și
reabilitării la timp a construcțiilor,
cu scopul creșterii durabilității și
folosirii raționale a fondurilor pen-
tru investiții. 

Un alt articol cu titlu similar
„Dispar pe rând stele de pe cerul
Ramâniei” s-a referit la plecarea,
dintre noi, a reputatului cercetător
științific Felician Eduard Ioan
HANN, eminent expert, cu con-
tribuții notabile în domeniul testării
nedistructive a materialelor de con-
strucții, fondator și preșe dinte cu
vizibilă notorietate în țară și
străinătate al asociației profesiona -
le „Comisia Națională Compor-
tarea in situ a Construcțiilor
(CNCisC)”, care și-a dedicat cu
multă dăruire și pasiune întreaga sa
activitate prezervării, în cele mai
bune condiții, a fondului național de
investiții, considerat ca fiind o
importantă valoare de patrimoniu.

În fine, a urmat un alt articol cu
titlul similar la despărțirea de repu-
tatul academician profesor ingi -
ner Panaite MAZILU, un nume de
răsunet pentru întreaga comunitate
inginerească, la numai două luni
după sărbătorirea centenarului, în
semn de respect și considerație
pentru o personalitate de excepție
recunoscută unanim pe plan națio-
nal și internațional. Despre această
importantă personalitate nu voi
aminti prea multe, deoarece este
bine cunoscută, iar activitatea pro-
fesională de peste șapte decenii nu
poate fi cuprinsă în preambulul
acestui articol.

Acum, sub titlul de mai sus (care
a devenit un fel de serial), voi scrie
cu aceași amărăciune despre încă o
strălucită personalitate care ne-a
pă răsit de curând: inginerul Eugen
IORDĂCHESCU, recunoscut în
întreaga lume pentru invențiile sale
de mare utilitate pentru economia
unei națiuni.

Actorii, care în decursul activității lor s-au remarcat prin talentul și pasiunea cu care au fermecat
publicul, strălucind pe scenele teatrelor, ale cinematografelor sau ale televizoarelor, au fost premi-
ați cu distincții bine-meritate, fiind denumiți și „stele” în domeniu, în semn de răsplată pentru ceea
ce au lăsat drept moștenire societății în care au trăit.

Prin analogie, am considerat că și în alte domenii de activitate au existat și încă mai există și vor
mai apărea profesioniști care s-au remarcat sau se remarcă prin har și pasiune, necesare și folosi-
toare omenirii.
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Eugen IORDĂCHESCU s-a
născut la 9 noiembrie 1929 în
munici piul Brăila, unde a absolvit
cursurile elementare și liceul N.
Bălcescu. În anul 1949 s-a înscris la
cursurile Facultății de Poduri și Con-
strucții Masive din cadrul Institutu-
lui de Construcții București, pe care
a absolvit-o cu brio în anul 1953,
devenind inginer.

Datorită pregătirii sale profesi -
onale de excepție și calităților
native cu înclinații spre concepție, a
lucrat încă de la început ca inginer
proiectant, participând cu succes la
elaborarea proiectelor pentru con-
strucții civile și industriale, precum
hale, clădiri de producție si admi -
nistrative pentru diverse fabrici
importante din țară (fabrica Guban
din Timișoara, fabrica de țesături
din orașul Sf. Gheorghe și altele).

În perioada 1958-1962 a lucrat
în execuție, pe șantierele de con-
strucții din București, parcurgând
toate treptele ierarhice, de la șef de
lucru la șef grup de șantiere.

Pe baza experienței acumulate
în proiectare și în execuție, a fost
angajat la Primăria Municipiului
București, unde timp de 10 ani
(1962–1972), a lucrat la Secția de
Investiții, apoi la Direcția Generală
de Dezvoltare și Administrație
Locativă, ocupând funcțiile de
director tehnic și director general.

Înclinația sa către concepție l-a
îndreptat către Institutul Proiect
București, instituție de elită în
domeniul proiectării construcțiilor
civile, industriale și agricole, unde a
participat, în calitate de director
tehnic, la coordonarea a numeroase
blocuri de locuințe în marile ansam-
bluri locative din capitală (Drumul
Taberei, Pantelimon, Colentina,
Lacul Tei, Berceni, Șoseaua Giur -
giului și altele).

Totodată, a coordonat proiecta-
rea unor importante edificii social -
culturale și sportive în cartierele de
locuințe mai sus menționate, pre-
cum școli, grădinițe, săli de gim-
nastică, complexe comerciale etc.

După cutremurul din 4 martie
1977 a făcut parte din echipa de
expertizare și proiectare a lucrărilor
de expertizare și elaborare a
proiectelor de consolidare pentru
construcțiile afectate de seism.

În anul 1976 s-a înscris la doc-
torat sub îndrumarea reputatului
profesor emerit Panaite MAZILU,
membru de onoare al Academiei
Române și membru fondator al
Academiei de Științe Tehnice din
România, alături de remarcabilul
academician Radu Voinea, obținând
titlul științific de doctor inginer, în
anul 1984, cu tema „Concepția, cal-
culul, proiectarea și tehnologia
lucrărilor de deplasare a clădirilor.”

Activitatea care l-a consacrat și
l-a așezat în elita marilor ingineri
constructori din România (și nu
numai), a fost tocmai obținerea
unor succese notabile, prin apli-
carea celor trei invenții referitoare
la mutarea prin translație a
nenumărate clădiri și monumente
importante, care au fost salvate,
astfel, de tăvălugul demolărilor,
acțiune caracteristică unei perioade
sumbre din istoria țării noastre.

Voi enumera, în ordinea de
realizare, principalele clădiri mutate
prin translație, fără a intra în detalii
care fac obiectul proiectelor respec-
tive:

• Biserica Buna Vestire-Schi-
tul Maicilor din București, str.
Antim Ivireanu nr. 49 (monument
istoric datând de la începutul seco -
lului al XVIII-lea);

• Biserica Olari din București,
str. Olari, nr. 6, Sector 2 (monu-
ment istoric datând de la jumătatea
secolului al XVIII-lea);

• Casa memorială Anton Pan
din Rm. Vâlcea, str. Știrbei Vodă,
nr. 4, construită în secolul al XVIII-
lea;

• Bloc de locuințe din Bucu -
rești, str. Aurel Vlaicu, nr. 166,
având 7 nivele;

• 2 blocuri de locuințe din
București, str. Stefan cel Mare, nr.
18, având 7 nivele și respectiv 4
nivele (fără evacuarea locatarilor);

• Sediul Băncii Naționale din
Miercurea Ciuc (monument istoric),
acum pe Str. Constantin Silvestru,
nr. 79, mutată pentru a face loc
Bulevardului Unirii;

• Imobilul din București, B-dul
Republicii, nr. 237, cu 5 nivele;

• Biserica Mihai Vodă din
București, str. Sapienței, nr. 4 (monu -
ment istoric din secolul al XVI-lea,
ctitorie a lui Mihai Viteazul);

• Biserica ortodoxă „Petru
Iacob” din centrul Reșiței (monu-
ment istoric datând din secolul al
XIX-lea;

• Palatul Sinodal de la Mănăs -
 tirea Antim din București, str.
Antim Ivireanu, nr. 29, sector 5,
(monument istoric și de arhitectură
datând de la începutul secolului al
XX-lea);

• Biserica Sfântul Ioan Nou
din București, B-dul I. C. Brătianu,
nr. 39, (monument istoric datând
din secolul al XVII-lea);

• Biserica Sfântul Gheorghe-
Capra din București, str. Fântânica
nr. 2, de lângă Șoseaua Pantelimon
(monument istoric datând din seco -
lul al XIX-lea);

• Sanatoriul Dermato-Vene -
rian din Craiova, Calea București;

dr. ing. Eugen Iordăchescu

Translatarea bisericii mănăstirii Mihai Vodă (1985)

continuare în pagina 54È
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• Blocul A2 din Alba Iulia (clă-
dire paravan construită în anul
1964 pentru a camufla Catedrala
Reîntregirii Neamului de pe Platoul
Romanilor), mutat în 1987, pentru
asigurarea vizibilitații prețiosului
monument;

• Biserica Sfântul Ștefan –
Cuibul de barză din București, str.
Știrbei Vodă, nr. 97 (monument
istoric datând din secolul al XVIII-
lea);

• Biserica Râmeț, jud. Alba,
prin ridicarea Bisericii Vechi (monu-
ment istoric datând din anul 1377)
pe o înălțime de 2,08 m, în vederea
protecției împotriva viiturilor râului
Geoagiu;

• Blocul 57 din Petrila de pe
strada Republicii;

• Statuia Domniței Bălașa (în
incinta Bisericii Domnița Balașa din
București);

• Turn metalic la mina de
cărbuni Câmpul lui Neag, având
înălțimea de 75 m și greutatea de
250 tf;

Toate aceste construcții au fost
mutate pentru a fi salvate de la
demolare, sau pentru a crea spațiu
pentru lărgirea anumitor artere de
circulație, printr-o tehnologie de
deplasare prin ridicare și translație
care a constituit și tema celor trei
brevete de invenție ale eminen tului
inginer Eugen IORDĂCHESCU:
„Procedeu și instalație pentru ridi-
carea și deplasarea construcțiilor”;
„Procedeu și instalație pentru ridi-
care, rotire și deplasare a con-
strucțiilor”; „Procedeu și dispozitive
pentru protecția antiseismică a
construcțiilor”.

Pe baza ultimei inovații a realizat
și protecția antiseismică a acceler-
atorului de la Centrul de Fizică
Nucleară Măgurele, prin folosirea
izolatorilor antiseismici tip Gerber.

Procedeul de deplasare prin
trans lație a construcțiilor pare sim-
plu: se creează o structură spațială
portantă din beton armat sub con-
strucția existentă; se ridică, cu vin-
ciuri hidraulice și calaje de urmărire
și se așează pe boghiuri de tren; se
realizează o platformă-fundație pe
care sunt pozate căile de rulare
corespunzătoare; se trage, cu trolii
electrice, folosind palane de multi-
plicare a forței sau se împinge, cu

vinciuri hidraulice, până în ampla -
samentul dorit; se ridică, pentru
recuperarea boghiurilor și se
coboară cu ajutorul vinciurilor
hidra ulice și a calajelor de urmărire
în poziția dorită; se face amenaja-
rea zonei înconjurătoare a con-
strucției.

În realitate, proiectul de exe-
cuție a acestor operații este mult
mai complex, bazându-se pe:
studii, calcule și cercetări atente ale
structurii existente, ale terenului de
fundare a construcției, ale terenului
pe care se face deplasarea și ale
noului amplasament; calcule și
detalii de alcătuire a structurii por-
tante, a instalațiilor de ridicare și de
deplasare; expertizarea, calculul și
eventuala consolidare a construcției
care urmează a fi mutată; o serie
de lucrări și calcule privind săpă-
turile și consolidarea acestora;
eșalonarea realizării lor și a beto -
nării structurii portante; amena-
jarea zonei de acțiune și multe
altele.

Meritul major al inginerului
Eugen Iordăchescu este acela că nu
a conceput doar documentațiile de
execuție, ci a participat și condus
personal lucrările de execuție, ceea
ce a asigurat succesul acestora.

Pasionat și neobosit în activi-
tatea sa creativă, a colaborat și în
învățământul superior, pentru a
împărtăși și altora din experiența sa
deosebit de utilă societății. În acest
sens, trebuie amintit faptul că a

Dr. ing. Eugen Iordăchescu participând
la sărbătorirea aniversării vârstei de 73 de ani

a prof. em. Nicolai Țopa

Dr. ing. Eugen Iordăchescu prezentând
lucrările sale la expoziția organizată la

Biblioteca Academiei Române, cu ocazia
aniversării vârstei de 86 de ani

(foto: Victor Popa)

Dr. ing. Eugen Iordăchescu felicitându‐l pe
magistrul Panaite Mazilu la sărbătorirea
centenarului în Aula Academiei Române

(foto: Victor Popa)

Æ urmare din pagina 53
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activat și ca asistent la Institutul de
Petrol, Gaze și Geologie, Catedra de
Rezistența Materialelor și Mecanica
Aplicată (1960–1969) și la Institu-
tul de Construcții București, Cate-
dra de Rezistența Materialelor
(1970-1974).

Totodată a publicat cărțile:
„Culegere de probleme de rezistența
materialelor” (coautor), Vol. I
(1969) și Vol. II (1975) și
„Translația construcțiilor” (1986).

Altruist din fire precum era
cunoscut, și-a împărtășit expe-
riența în peste 30 de articole publi-
cate în reviste de specialitate din
țară și alte 10 articole în străină-
tate, precum: New Civil Engineer
(Marea Britanie), Construction
Todays (SUA), Electronul (Grecia),
Fukushima Mintezs (Japonia),
Neuer Weg și EDR.

Totodată a participat, cu comu-
nicări, la Stanford - California
(1979), Paris (1998), Chișinău
(1999) etc.

Împreună cu fiul său, dr. ing.
Adrian IORDĂCHESCU, a înscris la
OSIM brevetul de invenție intitulat
„Procedeul de izolare a bazei con-
strucțiilor”.

A obținut 10 premii locul I la
Saloanele de invenții organizate în
țară și o mențiune la Salonul de
Invenții de la Seoul (Coreea de
Sud) în 1993.

Pe plan profesional, trebuie
amintit și faptul că a fost membru
fondator al Asociației Medical-Creș-
tine (CHRISTIANA), coordonator
proiect PHARE-Râmeț, vicepreșe-
dinte al Corpului Experților Tehnici
din România, secretar general al

Asociației Inginerilor Constructori
din România (AICR), președinte al
Comisiei de Monumente Istorice -
AICR, expert tehnic și verificator de
proiecte atestat MLPAT.

Inginerul Eugen IORDĂCHESCU
nu s-a bucurat de aprecierile bine-
meritate din partea oficialităților
statului, primind doar Ordinul
Muncii cl. a III-a, deși activitatea sa
fructuoasă a adus beneficii remar-
cabile societății românești, precum:
salvarea a 13 monumente istorice
de valoare inestimabilă, din cele 40
propuse pentru demolare; mutarea
altor 26 de construcții fără evacua-
rea locatarilor și întreruperea acti -
vității acestora; colaborarea și
coordonarea a numeroase proiecte
de realizare a multor ansambluri de
locuințe și importante edificii social-
culturale, sportive și industriale;
împărtășirea bogatei experiențe în
sprijinul progresului din domeniul
construcțiilor și implicit al eco -
nomiei naționale în general.

Prin întreaga sa activitate dedi-
cată binelui societății, inginerul
Eugen IORDĂCHESCU a strălucit în
constelația inginerilor constructori,
meritând, cu prisosință, titlul de
„Stea” în domeniu.

Dr. ing. Eugen IORDĂCH-
ESCU a fost gratulat de Patriarhia
Română cu diplome de onoare și
elogiat de Academia Română cu o
diplomă conferită de Înaltul For prin
academicianul Răzvan Theodorescu
– președintele Secției de Arte, Arhi-
tectură și Audiovizual, în cadrul unei
expoziții cu principalele sale pro -
iecte, deschisă la data de 17 mar tie
2015 pentru o perioadă de 10 zile,

organizată cu ocazia aniversării a
86 de ani la Biblioteca Aca demiei
Române, cu sprijinul Muze ului
„Carol I” din Brăila - orașul natal al
inginerului. 

Dispariția eminentului dr. ing.
Eugen IORDĂCHESCU lasă un
mare gol în breasla inginerilor con-
structori creatori de bunuri materi-
ale folositoare societății noastre,
care se va resimți pregnant, până
când vor apărea alte minți sclipi-
toare, în măsură sa-i urmeze calea. 

Așa cum recunoaște într-un
interviu, „Valoarea creațiilor sale nu
a fost recunoscută corespunzător în
timpul vieții, dar va fi, cu adevărat,
recunoscută abia după dispariția
sa”. Adevăr crud caracteristic soci-
etății noastre. Eminentul inventator
merita mai multă atenție din partea
societății pe care a slujit-o cu
dăruire și credință timp de peste
șase decenii.

A rămas, totuși, în inima și con -
știința profesioniștilor din domeniu
care l-au cunoscut și l-au apreciat
la adevărata sa valoare.

DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCĂ!

Cu nespusă pioșenie, autorul

Aduc respectuoase mulțumiri
neobositului profesor-scriitor
Hristache POPESCU pentru valo-
roasa sa carte enciclopedică „Per-
sonalități românești în construcții”
- sursă prețioasă de cunoaștere și
de inspirație privind activitatea
marilor personalități din domeniul
construcțiilor din țara noastră. q

Academicianul Răzvan Theodorescu înmânându‐i sărbătoritului
Diploma de Excelență a Academiei Române

(foto: Victor Popa)

Dr. Ing. Eugen Iordăchescu omagiind activitatea magistrului
acad. prof. em. Panaite Mazilu, cu ocazia sărbătoririi vârstei

de 99 de ani, în Aula Facultății de Construcții Civile
din cadrul UTCB
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Intervenții structurale
la lucrările de restaurare a construcțiilor istorice

Mircea MIRONESCU, Adrian Mircea STĂNESCU, Teodor BROTEA, Radu COMĂNESCU,
Daniel PURDEA, Mircea V. STĂNESCU, Roxana M. IORGOAIA – MIRO GRUP SRL

PREVEDERILE CODURILOR
SIMILARE PE PLAN
INTERNAȚIONAL

În (1), Recomandări ICOMOS,
sunt cuprinse doar prevederi și
comentarii de natură calitativă, în
spiritul abordării acestui organism,
organism care s-a ferit și se fe -
rește, în continuare, de evaluări
cantitative, prin calcul, care, în mod
firesc, sunt esența contribuției pro-
fesiunii de inginer constructor la
realizarea intervențiilor de restau-
rare.

În (2), California Historical
Building Code 2014 și (3), Cali-
fornia Existing Building Code
2013, care sunt coduri cu putere
de lege pentru statul California,
sunt menționate următoarele eva -
luări cantitative:

• În partea de început a Codului
se menționează că acesta are noi
abordări, menținând conceptul de
siguranță acceptat curent de toate
standardele;

• Este, totuși, unic prin faptul că
e orientat mai mult pe performanță
decât pe bază de prescripție;

• Are aceeași putere ca orice
lege a statului, obligativitatea
aplicării fiind aceeași ca și pentru
legile fundamentale;

• Pentru evaluările necesare
sunt arătate intervențiile care pot fi
sub formă de: restaurări, reabi li tări,
relocări, cu un grad rezo na bil de
protecție a vieții, sănătății și
siguranței pentru ocupanți;

• Sunt recomandate inter-
venții de tip minimal ca perfor-
manțe, având, ca obiectiv principal,
evitarea colapsului, parțial sau
total, în așa fel încât riscul de a avea
victime sau răniri grave să fie mic;

• În același timp, se atrage
atenția că reglementarea nu
este stabilită pentru a justifica
intervențiile minimale, mai ales
în măsura în care la construcțiile de
importanță vitală, în caz de
cutremur, sunt necesare intervenții
structurale rezonabile sau chiar de
tip maximal;

• Trebuie verificate, mai întâi,
capacitățile de transport ale încăr-
cărilor gravitaționale, în condițiile
celor care s-au dovedit că, în

realitate, (istoric) au fost prezente
și sunt prezente pentru construcția
respectivă;

• Pentru încărcările din vânt
pot fi luate valorile reduse la
75% față de cele prescrise în
codurile curente;

• Vor fi prezentate beneficiarului
intervențiile minimale, care tind să
asigure prezervarea și perpetuarea
construcției istorice, cu minimum
de cost;

• La acțiunile seismice se
admit evaluările pe baza com-
portării structurii în domeniul
elasto-plastic (inelastic);

• Forța seismică de bază laterală
echivalentă va fi calculată luând în
considerare factorul R (echivalent
factorului de comportare q din nor -
mele noastre);

• Forța seismică de bază nu
va fi mai mare de 75% din
aceea prescrisă de codurile în
vigoare;

• Pentru categoriile de ocupare
I și II (1-300 oameni) forța seis-
mică totală nu va depăși 0,4 G
(G = greutatea construcției luate în
considerare);

În anul 2004 a fost publicată în Buletinul Construcțiilor 21 - 2005 - „Metodologia pentru evalu-
area riscului și propunerile de intervenție necesare la structurile construcțiilor monumente istorice,
în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora”, MP025-04, rod al unor acumulări de experiență,
date, cercetări, cu pondere mare mai ales după cutremurul din 4.III.1977. 

Odată cu trecerea la Eurocoduri și ca urmare a acumulărilor din perioada 2004-2016, a fost con-
ceput de echipa noastră, în colaborare cu prof. dr. ing. Radu Petrovici, cu care colaborasem și la
metodologia MP025-04, un cod de evaluare și propuneri de intervenții structurale la construcții
istorice, care să se înscrie în cerințele de principii ale ICOMOS și ale Eurocodurilor.

Forma finală de redactare a Codului a fost predată în iunie 2017 la INP din cadrul Ministerului
Culturii și Identității Naționale. Analizând și comparând propunerea noastră cu coduri sau ghiduri
din același domeniu existente pe plan internațional, rezultă că acestea sunt comparabile, ținând
seama, însă, de cerințele de hazard multiplu specifice țării noastre.

În forma finală de redactare a Codului de evaluare și propuneri de intervenții structurale, pre-
date de noi la INP din iunie 2017, se face, în preambul, o trecere în revistă a unor reglementări
internaționale existente, comparabile în conținut cu prevederile din propunerea noastră de cod.
Aceste reglementări sunt menționate în bibliografie cu numerele (1), (2), (3), (4) și (5).
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• La construcțiile la care se fac
intervenții de tip consolidare, atunci
când forța seismică totală pentru
intervenție este cel puțin 75% din
cea echivalentă în codul în vigoare
pentru construcțiile noi, factorul de
comportare q poate fi luat pentru
elementele sau subansablurile nou
introduse.

La structurile cu pereți sau ele-
mente de zidărie nearmată, pentru
construcții existente cu probabili-
tatea de excedere, atunci când nu
sunt făcute teste de către societăți
autorizate (rezistențe de calcul
pentru proiectare la compresiune:
7,0 daN/cm2 și forfecare: 0,6
daN/cm2), se pot lua prevederi din
codul Californiei.

În (4), Guide for the Struc-
tural Rehabilitation of Heritage
Buildings, întocmit de un grup al
Comisiei Europene CIB W023, pe
lângă evaluările calitative impor-
tante, sunt efectuate evaluări cali-
tative prin calcul si propuneri de
intervenție:

Principii:
• Atunci când se dorește să fie

îmbunătățită performanța con-
strucției, intervențiile la construcți-
ile istorice pot fi în plaja de la
întreținerea specială la o reabilitare
substanțială;

• Printre aspectele obișnuite
care conduc la necesitatea inter-
vențiilor, precum avarii vizibile,
avarii după cutremure care
afectează stabilitatea construcției,
apare, în plus, necesitatea schim-
bării funcțiunii cu cerințe de perfor-
manțe sporite;

• Cerințe sporite, datorită măririi
acțiunilor (cutremure, trafic etc.)
impuse de codurile noi;

• Criteriile pentru intervenții
bazate pe documentul Cartei de la
Veneția (1964) - se subliniază
următoarele principii:

- garantarea siguranței struc-
turale

- respectarea valorii culturale a
construcției

- intervenții minimale
- reversibilitatea intervențiilor

- integrarea întregii construcții
- compatibilitatea materialelor
- costul minim
De cele mai multe ori aceste

principii nu se pot aplica simul-
tan, deoarece sunt conflictuale
și atunci este mai bine să fie
considerate ca termeni de refe -
rință pentru intervenții.

Metodologia de intervenții
conține, în general,
următoa re le faze:

• Strângerea documentației des -
pre construcție;

• Releveul și datele despre con-
strucție în condițiile existente;

• Elaborarea diagnosticului, a
stă rii actuale a construcției (cu
efectuarea eventual a testelor);

• Evaluarea siguranței struc-
turale;

• Proiectarea soluțiilor de inter-
venție;

• Executarea intervențiilor.
Metode de evaluare cantitativă
Modelările recomandate sunt

cele corespunzătoare:
- modelări simplificate, prin calcul

manual sau metode grafice, bazate
pe condiții statice de echilibru

- modelarea pe baze de elemente
finite pentru mediu continuu

- modelare cu macro-elemente,
cu luarea în considerare a acțiunilor
în plan și perpendicular pe plan

- evaluare, pe bază de valori
statice liniare și neliniare, pentru
fațade, hale sau domuri

• La construcțiile flexibile, ca
turnuri sau turle, în care modurile
superioare au un rol important în
determinarea explicării comportării
construcțiilor la acțiuni seismice,
sunt necesare analize modale plane
sau spațiale;

• În cazul unor construcții com-
plexe sunt necesare evaluări pe
baze static neliniare (pushover), cu
distribuția de masă liniară (drep-
tunghiulară) sau conform primului
mod de vibrație (triunghiulară);

• La structuri la care modurile
superioare au o contribuție impor-
tantă iar analiza dinamică pe baza

modelului cu o singură masă nu
este corespunzătoare, se folosește
analiza dinamică directă cu mai
multe mase.

Rezistența
materialelor componente
• Pentru determinarea rezis-

tenței materialelor componente ale
elementelor structurilor se pleacă
de la valorile caracteristice ale
materialelor;

• Se consideră valoare caracte-
ristică valoarea cea mai mică din
două sau media celor două împăr -
țită la 1.2;

• Se vor face cel puțin două
determinări;

• Pentru rezistența de calcul se
iau în considerare coeficienți sub
formă de factor de încredere:

- CF = 1,1 pentru determinări in
situ sau laborator - pentru un test
pe fiecare nivel al construcției ana -
lizate, pentru structuri de zidărie

- CF = 1,35 pentru determinarea
in situ sau laborator a unui test pe
fiecare nivel al unei construcții simi-
lare, făcând parte sau din apropiere
pentru structuri de zidărie

- Pentru situații intermediare
este recomandată o medie a celor
două valori 

- Pentru structuri din lemn, CF =
1,1 sau 1,3, iar pentru structuri din
oțel CF = 1,0 sau 1,1, cu modulii de
elasticitate E sau G, se iau ca valori
de referință valorile medii ale aces-
tora.

Acțiuni
• Pentru acțiuni gravitaționale

sau altele decât cele seismice, se
iau cele corespunzătoare din codu -
rile pentru construcțiile noi.

• Nivelul acțiunii seismice se ia în
funcție de durata de viață preconi-
zată a fi în funcțiune în momentul
evaluării, categoria de importanță,
expunere și nivelul efectiv al seis-
micității din zonă.

• Ca factori de reducere de refe -
rință se pot lua yin = 0,7 pentru
zone cu ag = 0,3 g și yin = 1,0 pen-
tru zone cu ag = 0,1 g iar pentru
situații intermediare se iau valori
ale factorilor de reducere interme-
diari.

continuare în pagina 58È
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• Pentru a lua în considerare
importanța construcției și expu -
nerea, se multiplică valorile de mai
sus cu factorii yr = 0,7 la con-
strucțiile de importanță joasă sau
medie și cu yr = 1,0 la construcțiile
de importanță ridicată.

• Ca factori de comportare se
iau, de regulă, q0 = 1,5 – 2,0.

• Aceștia pot fi multiplicați cu
factorii de suprarezistență, care pot
fi 1,5 pentru construcții cu pereți
structurali conectați cu diafragme
intermediare cu conectări efective
bune și 1,2 atunci când aceste
conectări nu sunt garantate.

• În alte situații factorul de
suprarezistență se ia egal cu 1,0.

• Pentru acțiuni, factorul parțial
de siguranță se ia egal cu acela pen-
tru construcțiile noi.

• Totuși, atunci când se fac
cercetări și determinări complete
pentru construcții istorice, se pot
considera, pentru acțiunile perma-
nente, factorul yf = 1,2, iar pentru
acțiunea seismică yr = 1,0.

• Evaluarea siguranței se face ca
și pentru construcțiile noi, com-
parând cerința dată de acțiuni Ed cu
capacități de rezistență date de
materialele elementelor structurale
R„.

Intervenții
• În cazul degradărilor produse

de avarii și al consolidărilor, interven -
țiile se fac sub formă de reparații. 

• Reparațiile se fac sub formă de
injectări, matări sau rețeseri.

• Atenție la reparațiile zonelor în
care mortarul existent conține gips;
în acest caz nu sunt admise
reparațiile cu ciment.

• Pentru reparațiile superficiale
ale elementelor de zidărie se pot
întrebuința emulsii chimice (de
exemplu silicați).

• Degradările biologice pot fi
tratate cu biocidizări; laser.

• În cazul infiltrațiilor și al umi di -
tății cauzate de capilarități, la ele-
mentele și subsistemele de zidărie
care pornesc în general de la fun-
dații, se folosesc injectări aplicate
cu diferite metode, ca hidro-acti-
vare bazată pe rășini poliuretanice.

• Se folosesc, de asemenea, dre-
naje, injectări și desalinizări ale
fundațiilor și terenului înconjurător.

• La consolidări ale pereților
multistrat se utilizează conectori
din oțel și bolțuri ancorate, care să
intersecteze fisurile și crăpăturile.

• Se pot face consolidări
folosind și rețele de bare metalice
sau fibre de carbon aplicate pe
fețele elementelor sau uneori, sis-
teme de sprijinire; de asemenea,
sisteme de tiranți la arce și bolți,
precum și consolidarea bolților de
zidărie cu nervuri din lemn laminat.

• Consolidarea grinzilor din lemn
sau beton armat se poate face și cu
benzi sau pânze din fibre de carbon.

• Pentru sistemul de fundații se
folosesc subfundări, micropiloți sau
piloți, precum și introducere de ele-
mente verticale și orizontale din
beton armat.

• Sunt, de asemenea, posibile
consolidări cu pereți, cu contravân-
tuiri din beton armat sau metalice
sau adăugiri de rețele spațiale me -
talice, care să lucreze împreună cu
sistemul structural al construcției
existente.

Tabelul 1: Intervale medii de recurență (25‐4950 ani) și probabilități de depășire
în procente, pentru 50 ani peniadă de existență normată

Fig. 1: Niveluri de avarii, performanțe și intervale medii de recurență în ani

Niveluri de performanță și niveluri țintă de cerință, corespunzătoare asigurării seismice

Æ urmare din pagina 57
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• Se pot introduce sisteme de
izolare a bazei, la care să se adauge
sisteme de disipare prin amortizori.

• De asemenea, se pot folosi
amortizori vâsco-elastici în legături,
cu adăugarea de cadre speciale
metalice legate de elemente ale
structurilor existente.

• Pentru planșeele din lemn, pe
lângă sistemul de tiranți care să
lege pereții structurali de zidărie, se
pot folosi rețele metalice de con-
travântuiri în plan, legate corespun-
zător de pereții de zidărie.

În (5), programul PERPETU-
ATE, început în 2009 (consorțiu de
6 universități) și aflat în curs de
desfășurare, se introduc criterii de
performanță pentru evaluare și
propuneri de intervenții structurale
la construcțiile, respectiv structurile
istorice.

Principii
Principiul de bază este evaluarea

construcțiilor istorice pe criterii de
performanță, considerând atât con-
strucția în ansamblu, cât și compo-
nente artistice luate separat sau
integrate în construcție.

Metode de evaluare prin calcul
• Ca model de calcul se lucrează

cu relația forță - deformație sub
formă de înfășurătoare a unui calcul
biografic (pushover) sau cu analiză
dinamică directă incrementală.

• Sunt propuse trei grupuri de
niveluri de performanță (U; B; A)
care se adresează expunerii (folosi-
rii): viața umană (U), protecția
(conservarea) clădirii (B), protecția
(conservarea) componentelor artis-
tice (A).

• Pentru acțiunea seismică se
preconizează folosirea analizei
probabilistice a hazardului de la
care să se folosească, pe bază de
perioade medii de revenire (inter-
vale medii de recurență), intensități
sub formă de accelerații de vârf ale
terenului (PGA), accelerații spec-
trale maxime, deplasări spectrale
maxime etc.

• În caz că se utilizează evalu-
area statică neliniară, se folosesc
spectre de răspuns în accelerații -
deplasări.

Fig. 2: Placarea pereților din zidărie. (a) Placare cu coji de beton (b) Continuitatea
armăturilor la planșee (c) Placare cu rețea de benzi din FRP (d) Placare cu grile polimerice

Fig. 4: Consolidare prin izolarea bazei

Fig. 3: Consolidare complexă

continuare în pagina 60È
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• Sunt luați în considerare fac-
torii de performanță, în funcție de
diferite niveluri de hazard.

• În funcție de perioade medii de
revenire (intervale medii de recu -
rență, factori de performanță),
rezultă probabilități de depășire
condiționate de timpul normat de 50
de ani a intensității alese; de regulă,
accelerațiile de vârf ale terenului.

• Pentru evaluarea capacităților
structurilor istorice se iau în consi -
derare șase clase:

A. Tipul cutie închisă (box type)
B. Tipul de sală realizată din

macroelemente
C. Construcții svelte
D. Structuri în arce
E. Structuri masive
F. Structuri bloc

DESCRIEREA
CONȚINUTULUI CODULUI

DE EVALUARE
ȘI PROPUNERI

DE INTERVENȚII
STRUCTURALE
LA LUCRĂRILE

DE RESTAURARE
ALE STRUCTURILOR
CONSTRUCȚIILOR

ISTORICE
La elaborarea propunerilor pen-

tru acest cod s-a plecat de la
conținutul metodologiei MP-4/25-
2004, care a însemnat rezultatul
acumulărilor noastre în decursul a
30 de ani.

În propunerile pentru cod apar
acumulările firești ale prevederii
până la noua redactare.

Propunerile de cod sunt cuprinse
în șapte capitole:

I Prezentarea generală;
II Încărcări și acțiuni pentru cal-

culul construcțiilor istorice;
III Conceptul de performanță

pentru construcții istorice;

Fig. 5: Consolidarea planșeelor din lemn

Fig. 6: Consolidarea planșeelor cu grinzi
metalice și bolți plate de cărămidă (după
FEMA 547) 1. Perete de zidărie 2. Grinzi

metalice (de regulă profile I) 3. Bolți plate
de cărămidă 4. Platbande de oțel sudate la
talpa inferioară a grinzilor 5. Tirant longi‐

tudinal 6. Tirant transversal 7. Ancore
montate în găuri forate în zidărie

Fig. 7: Relația intrinsecă τ‐σ

Fig. 8: Relații constitutive (liniare, cu degradare) pentru elemente de zidărie nearmată

Fig. 9: Model de evaluare analitică simplificată pentru arce, bolți cu sau fără tiranți
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ROLIFT SRL Timișoara este dealer, în zona de vest a României, pentru echipamente de manevrat
marfă și de lucru la înălțime, atât pentru materiale, cât și pentru personal. Având o experiență de
peste 15 ani pe piață în domeniul  echipamentelor de acest gen, societatea oferă soluții pentru orice
tip de activitate care implică ridicarea de materiale la înălțime, manipularea de materiale în depozite
și în șantiere, precum și pentru ridicarea la înălțime a personalului de lucru.

De 15 ani la înălțime !

Paul CHITIC - director general  SC ROLIFT SRL

Obiectele de activitate ale
grupului ROLIFT: 

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

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

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

• SERVICII DE RSVTI autorizate; 
• COMERCIALIZARE piese de

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 0743 099 048, 0731 630 165 | E-mail: office@rolift.ro
Web: www.rolift.ro | www.rolift-online.net
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IV Colectarea informațiilor nece -
sare pentru expertizarea construc -
țiilor istorice;

V Evaluarea calitativă a siguran -
ței structurale disponibile a construc -
țiilor istorice;

VI Evaluarea analitică prin calcul
a siguranței construcțiilor istorice;

VII Soluții cadru de intervenții
structurale pentru reabilitarea seis-
mică a construcțiilor istorice.

Sunt, de asemenea, 4 anexe:
• Anexa A, împărțită în două

părți, A1 Acțiuni și încărcări de
proiectare și A2 Proprietăți meca -
nice de rezistență și deformabilitate
ale materialelor de construcție;

• Anexa B: Tipologia afectării
integrității fizice / avarierea con-
strucțiilor istorice din România;

• Anexa C: Procedee pentru
determinarea proprietăților fizico-
mecanice ale zidăriilor istorice;

• Anexa D: Metode de evaluare
analitică prin calcul pe principiul tri-
erii, prin modelări și evaluări speci-
fice construcțiilor istorice.

Așa cum am menționat anterior,
propunerile pentru noul cod pornesc
de la principiile și prevederile de
bază ale metodologiei MP-4/25-
2004, având actualizări, completări
și prevederi noi, dintre care le
menționăm în continuare pe cele
mai importante.

Fig. 11: Echivalarea barelor înglobate în elemente bielă‐tirant

Fig. 12: Schema elementelor verticale, orizontale și diagonale pentru un perete de zidărie
cu bare verticale înglobate sau stâlpișori de beton armat legați de elemente verticale

Fig. 10: Schemă principală comportare structuri în domeniul elasto‐plastic până la colps pentru acțiunile seismice
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• În capitolul II - unele precizări
privind posibile reduceri de încăr-
cări față de acelea pentru con-
strucțiile noi;

• În capitolul III - introducerea
conceptului de evaluare prin calcul,
cu ajutorul specificului preponde rent
al criteriilor de performanță privind
răspunsul la acțiunile seismice.

Se face, astfel, o legătură cu
evaluările de reziliență.

Pentru hazardul seismic sunt
date valorile accelerației terenului
pentru proiectare, ag - pentru inter-
valele medii de recurență la cutre-
murul frecvent IMR = 40 ani
(asociat SLS), cutremur standard
IMR = 100 ani (asociat SLU),
cutremurul rar IMR = 475 ani aso-
ciat stadiului de precolaps cores -
punzător normativului P100-1/2006.

În momentul de față se lucrează
la revizuirea normativului P100-
3/2008 (redactarea I a revizuirii) în
care este prevăzută luarea în con-
siderare a accelerației terenului,
conform P100-1/2013 în loc de
P100-1/2006, cu reducerea, însă, a
pragurilor maxime pentru con-
strucțiile existente, în așa fel încât
hazardul maxim luat în considerare
să nu se modifice.

• În capitolul IV - pentru nivelul
de cunoaștere se folosește, cu
precădere pentru construcții isto -
rice, CF = 1,20 pentru toate
cazurile în care se pot realiza încer-
cări pe materiale și 1,35 atunci
când nu se pot realiza deloc încer-
cări (plecând de la valori stabilite de
expertul atestat).

• În capitolul V, care se referă la
evaluările calitative, acestea sunt
puse în valoare pentru determinarea
gradului de asigurare global Rglobal,
prin echivalarea punctajului cu coe-
ficienții parțiali de siguranță pentru
R1 și R2.

• La capitolul VI, care cuprinde
evaluările analitice prin calcul, sunt
înglobați toți coeficienții amintiți în
capitolele precedente pentru cerin -
țe, respectiv capacități, atât pentru
acțiunile în planul pereților, cât și
perpendicular pe planul acestora,
cu folosirea coeficienților Rglobal,

atunci când ne referim la calculul
global, adică în Rglobal sunt incluși
coeficienții R1, R2 și R3 sau numai
R3 atunci când calculul se face pen-
tru elemente luate separat. Acesta
este și cazul care apare atunci când
avem acțiunea perpendiculară pe
planul pereților și când nu avem
diafragme orizontale rigide la nive-
lul planșeelor.

• Capitolul VII se referă la
soluțiile de intervenții pentru struc-
turile istorice.

Intervențiile structurale pot fi
sub formă de reparații sau con-
solidări. Reparațiile sunt proprii
intervențiilor care restabilesc sau
îmbunătățesc cu precădere carac-
teristicile de rigiditate ale structurii,
de la injectări sub diferite forme,
matări, sau înlocuiri parțiale de
material compatibil la intervenții
sub formă de de consolidări.

Acestea sunt executate sub
diferite forme, cu respectarea, ca și
în cazul reparațiilor, a principiilor
fundamentale de restaurare, com-
patibilitate, reversibilitate si pro-
porția de înlocuiri de material cât
mai redusă.

Ele cuprind intervenții cu ele-
mente din materiale tradiționale
sau elemente cu materiale noi,
compatibile, până la izolarea bazei
construcțiilor, cu introducerea de
disipatori cu diferite caracteristici.

În anexele de la A la D, cu carac-
ter normativ sau informativ sunt
date explicații suplimentare și
detalieri la capitolele de bază ale
codului, menite să faciliteze înțe -
legerea și aplicarea acestuia.

Sunt amintite printre acestea,
din anexa D, legea intrinsecă τ-σ
actualizată, care a fost și este, în
continuare, o relație originală, vali-
dată de cercetări și rezultatele
experiențelor actuale, relațiile date
pentru calculul proeminențelor
(turle, turnuri legate de corpul bise -
ricilor), calculul arcelor, bolților cu
sau fără tiranți, relațiile de evaluare
a ansamblului structură, incluzând
fundațiile pe mediul elastic, legi his-
teretice specifice pentru calculul cu
element finit, modelarea bielă-tirant. 

CONCLUZII
Propunerea de cod pentru struc-

turile istorice, adresată cu pre -
cădere evaluărilor bazate pe criterii
de performanță pentru acțiunile
seismice, are menirea de a realiza
o abordare specifică pentru con-
strucțiile istorice, atunci când se
execută restaurarea lor, în urma,
mai ales, a cutre murelor majore.
Este o abordare în concordanță cu
condițiile de la noi din țară, respec-
tiv în care două treimi din teritoriu
este supus periodic, de 2-3 ori pe
secol, la cutremure majore, cu
accent pe evaluarea prin calcul
pentru stadiul de colaps.

Abordarea intervențiilor structu -
rale, în cadrul lucrărilor de restau-
rare, este realistă, cu accent pe
evaluări cantitative, prin calcul,
specifice disciplinei inginerești pe
care o reprezentăm în cadrul
echipelor de restaurare, opusă
principiului intervențiilor minimale
sau neintervențiilor, bazate numai
pe evaluări calitative.

Se subliniază aspectul efectuării
evaluărilor analitice prin calcul,
folosind propunerea noastră, ca
fiind mai realiste, cu marje de
50%-150% în plus față de evalu -
ările din P100-1 sau CR-6, pentru
construcțiile cu structuri din zidărie
nearmată.
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(Din AICPS Review 3/2017)
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